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SALOME O.

CLXXIX.
,gene drooge bete , en rust daarb!"/
Is beter dan een huis vol van geflaste beeste;met twist.
SPREUKEN, XVII

vs. 1.

Eene gelijkfoortige Spreuk hebben wij ook te voren ,
Hoofdfl. XV vs. 17, aangetroffen, en in het CXLIfte
Vertoog deszelfs inhoud overwogen. Daar echter
fcheen mij meer van eenen enkelen maaltijd , geringer
of overvloediger en prachtiger ; hier van de doorgaande
leefwijze en inrigting der huishouding gefproken te
worden , gelijk deze bij fommigen fober en bekrompen , bij anderen kostbaar , weidsch en omflagtig is:
bet zijn hier , zoo het mij voorkomt , niet de vriendendisch en het gastmaal , die tegen elkander over
worden maar de geringe that van den vergenoegden , en de weelderige hofhouding der nijdige
Staatszucht. Althans in dit licht wilde ik de tegenwoordige Spreuk , in onderfcheiding der te voren
behandelde , plaatfen. Doch vooraf moet ik iets over
de woorden zeggen , zij zijn in onze gewon. e Overzetting niet naar hum waarde en verdienften behande1d.
V. REEL.
A
Voor
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Voor drooge bete , flaat in het oorfpronkelijke een
fluk drooge kost ; doch het komt mij niet onwaarfchijnlijk voor , dat het Hebreeuwfche woord , door
droogheid of drooge kost vertaald , eigenlijk eene
bijzondere foort van fpijze betreft , alleen bij de geringeren en behoeftigen gebruikt, misfchien wel brood,
van boonen- of erwtenmeel gebakken , ofiets dergelijks,
alleen gefchikt voor de eigenlijke nooddruft , en om
den honger te {Ellen. De Hebreeuwen waren gewoon,
althans zoo veel mij bekend is , hun brood droOg te
eten ; dat zij het met olie , in plaats van boter , befmeerden , gelijk ZIEGLER onderfielt , is mij nergens
gebleken , of ik herinner het mij ten minfle niet :
wel dat zij in groote hitte , ter verfrisfching , het in
azijn doopten , gelijk wij in ROTHS gefchiedenis lezen.
Doch hoe wij dit woord ook vertalen en uitleggen
dit is althans zeker , dat wij aan eene geringe fobere
fpijze te denken hebben.
In het eerite lid der Spreuk vinden wij ook de
woorden , en rust daarbif ; doch welke overzetting
den nadruk van het oorfpronkelijke verre achter zich
laat. Het is moeijelijk van het Hebreeuwfche woord,
door rust vertaald , de ware beteekenis juist en goed
op te geven ; het is onmogelijk dit anders , dan bij
omfchrijving te doen : heldere , /Mlle en kalme tevredenheid des gemoeds , zijn de denkbeelden , die ons
door dit fchoone woord worden ingeboezemd. ook
that er voor claarbij in het oorfpronkelijke daarin ,
terwiji de Hebreeuwen , om daarbij uit te drukken ,
anders gewoon zijn daarmee te zeggen. In het fluk
droog brood , of geringe , nooddruftige kost is als 't
ware de zetel , of althans de oorzaak der kalme geineeds-
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Moedsrust ; men proeft daarin en daardoor al de
zaligheden der ware vergenoeging. ja ! in sALomo's
geiegde ligt het zuivere en edele • denkbeeld opgefloten dat men tevredenheid en opgeruimdheid, van
geest , niet eet uit prachtige fchatels , niet drinkt
uit fchuimende bekers dat indien Naar kracht in
eenig voedfel lag opgefloten , zij even zeer , • ja veel
meer nog zou te vinden zijn in !let fober fitik linzenbrood , dan in de uitgezochtfte lekkernijen der
weelde
De vertaling van het tweede deel der Spreuk wijkt,
naar mijn gevoel , nog veel verder of van de kracht
en naiviteit van het oorfpronkelijke , die , indien het
mij gegund is dit te zeggen , door geen der Uitleggers , zelfs' niet door SCHULTENS opgemerkt en in
het licht gefteld zijn. In plaats van , een bids vol
geflagte beesten , met twist • lezen wij in. den: He
breeuwfchen tekst , een Aids vol flagtoffers der
twist. (*) Om dit regt te veritaan , merke men op :
vooreerst , dat uit de offeranden doorgaans gastmalen
werden aangerigt , die wij offermaaltijdeu. heeten.,
maar die men oudtijds eenvoudig flagtofers roemde.
Ten tweede dat de twist hier .bij perfoons -verbeelding , als eene Godheid wordt voorgefteldl, zoo
twistdat wij , naar onzen daarvoor veilig
godin
,A 2
(*) Men gunne rnij het woord twist in het vronwelijk geflacht te bezigen , gelijk de ancil4ie vOrdere. Het
is zeer ongemakkelijk , dat het ge.fornmip 'mar-den van riezen uitgang maimelijk heel 'geinaikt, • b. v.
buiging van den
dienst en dua oak Godsdienst : c
tweeden naamval wordt daardoor bijkans onmogelijk.
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godin mogen in plaats &lien. Ten derde , dat wij
bij de uitdrukking , flagtofers , of offermaaltilden
-der twist , buiten twijfel aan groote ,en luidruchtigc
gastmalen denken moeten , hetgeen uit de tegenftelling
.met het voorgaande duidelijk blijkt. Maar ten vierde ,
en eindelijk , dat juist deze gastmalen , wanneer zij ,
wel ver .van innerlijken of huisfelijken vrede te kweeken , de bron zijn van kwelling , oneenigheid en onrust,
bier voorgefteld worden als flagtoffers , aan de twistgodin toegewild , als offermaaltijden , in haren tempel
aangerigt , en waarbij hare 'Godheid den tboezem der
aanzittenden vervult ! Ja ! daar het Hebreeuwfche
woord bids ook dikwijls .eenen tempel beteekent ,
-fchrome ik niet bier nog eerie fchrede verder te gaan ,
en het .idaarvoor te houden dat bier in den figuurlijken Spreukftiji, een huffs waar overdaad en weelde
de bronnen van tweedragt en huisfelijke onlusten
gedurig openen , genoemd wordt een tempel der twistgodin , waar hare altaren dagelijks rooken , en men
aan den maaliijd barer offeranden dagelijks aanzit.
Nu houde men de beide deelen der Spreuk tegen malkande'', en 6 ! wie at niet liever een fober ftuk brdods
in ftille huisfelijke vergenoeging , dan aan te zitten
aan een' disch met lekkernijen beladen maar in
..den tempel der twistgodin !
-Het aardsch geluk is aan geen bepaalden levensftand
verbonden , en van geenen levensifand uitgefloten.
Van den vorstelijken troon af, tot aan de but van
den daglooner , is er geen .verblijf , waarin het niet
wil en kan woven , hoezeer het niet overal gelijkelijk
zijnen zetel vestigt. Het zou inderdaad wreed- zijn ,
indien men in hoogere levenskringen noodwendig gedo cmcl

,
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doemd was , om het waar genot des levees te deryen , en zijne dagen in onvermijdbare kwelling te
flijten ; indien er voor hem , die zich afflooft voor
bet algemeen welzijn , geene gemoedsrust zou te
vinden zijn , omdat hij tevens de lasten torfchen moet,
die met een aanzienlijken stand en uitgebreid vermogen verbonden zijn. Het zou even wreed zijn ,
indien de geringe arbeider omdat hij zijn leven
gefladige ligchaamsvermoeijing moet doorbrengen ,
zonder bijkans de verkwikkingen en verlustigingen
van den overvloed te kennen daarom veritoken zou
moeten zijn van die kalmte en helderheid der ziel ,
waarin de ware blijdfchap over ons aanwezen gelegen is. Dit laatfte zou zelfs nog wreeder zijn dan
het eerfte , omdat er flechts weinigen zijn , die in
overvloed en grootheid leven , in vergelijking der
duizenden , die zwoegen moeten om den foberen
kost; en omdat deze laatften , in hunnen boeljelijken
post, dien magtigen prikke1 der eerzucht niet kennen,
waardoor zoo velen zich aangefpoord voelen , om
voor de volvoering hunner ontwerpen zich de berooving van duizende genoegens te getroosten. Men
kan dan in elken levensfland gelukkig zijn , fchoon
het geluk van den worst niet hetzelfde is als dat van
den werkman , dat van den flaatsman niet hetzelfde
als dat van den handelaar , dat van den krijgsman
Diet hetzelfde als dat van den geleerden , maar eene
andere gedaante , en als het ware eene verfchillende
plooi aanneemt , naar ieders uitzigten , naar de leefwijze en zeden , aan ieders (land verknocht. Het
ware geheim van alle geluk en levensgenot bellaat
nergens ander& in dan in vergenoegdheid ; wanneer
wij
A3
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wij dien that , waarin de Voorzienigheid ons geplaatst heeft , als den besten voor ons befchouwen ,
en , omdat wij naar geen anderen wenfchen ons ook
geheel kunnen en willen bevlijtigen , om de genoegens , daaraan verknocht , te fthaken , en over de
onvermijdelijke bitterheden van denzelven ons niet te
zeer te bekommeren. Dit is hetgeen in het eerie
lid der Spreuk rust , heldere kahnte der ziel genoemd
worth en gelijk SALOMO met deze zijne uitfpraak
geenszins bedoelde , dat men bij een droog fluk
broods altijd zeker was van dezen zielenvrede te
genieten , even min wil hij het ons aan den anderen
kant als eene algemeene waarheid voorftellen , dat
men bij grooten overvloed , en een huis geflagte
beesten , altijd door twist , en huis- of flaats-krakeel
zou moeten gefolterd worden. Indien men zelfs de
zaak uit een juist en onzijdig oogpunt wilde befchouwen , zou men noch aan den ddnen , noch aan
den anderen levensfland , de meeste leans op vergenoegdheid moeten toefchrijven. De ondervinding toch
leert het , dat onze begeerten doorgaans aangroeijen
in evenredigheid net onze bezittingen , en dat grootheid des levens gelijk is aan die verhittende dranken,
die een onleschbaren dorst naar meerder verwekken.
Van eene andere zijde laat de that der behoefte zoo
vele ruimte over , zelfs voor billijke en gematigde
wenfchen , dat het in denzelven zeer moeijelijk valt,
dien als den besten en begeerlijkften voor zich te
houden. Er is tusfchen deze beide uiteriten een
gelukkige middelftand , even vreemd van de lasten
der ftaatzucht , als van de zorgen -der foberheid , en
die bij eene bedaarde vergclijking met die beiden
ge-
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gedurig meer gewint. Het geluk van dezen stand is
door zoo vele Wijsgeeren met onwederlegbare bewijzen gettaafd, door zoo vele Redeniars met kracht
van taal befchreven , door zoo vele Dichters met
keur 'van zangen verheven , dat men met het verzamelen van al hunne fraaije gezegden een gansch
boekdeel zou kunnen vullen. Gelukkig indien alien,
die dezen nand als den hunnen molten aanmerken,
ook deze loffpraken van denzelven nit hun hart voelden opwellen !
Doch ik dvraal van mtn onderwerp af. Een bete
fobere kost , in reine en heldere zielrust gefmaakt,
is waarlijk eerie heerlijke bete ! lk beroep mti op
de ondervinding van alien , die er van fpreken kunnen. CHARITES was in weelde , of althans in een
onbekrompen Rut opgevoed : zijne uitzigten waren ,
dat hij in een gemakkelijken post, bij bet gent van
een rtzim vermogen , zijne dagen zonder kommer
zou ten erode brengen. Doeb het lot vervolgde
hem ; hij werd van alley beroofd en moest ais balling
gaan zwerven. Het batik wat h j bezat was reeds
aangefproken , toen bi befioot een geringen arbeid ,
dien hij in zijne jeugd louver tit vermaak had aangeleerd , nu te bast te news, om zijne ilooddruft te
verdienen. It was getage van zijne blijdfchap ,
van de tranen zijner verrukking , toen hij bet eerfte
fchrale niiddagruaal genuttigd had, met de bewustheid , dat bij ztjn eigen brood had gegeten. Neen
bet is niet de kostbaarheid of zeidzaaroheid , het is
niet de toebereiciing der fkizeu , die den waren fmaak
en gem aan dezelve bijzet ; bet is het oog, waarmet wij ze befchouwen , en het hart , waarmet wij
ze
A4
.
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zc genieten : als men vrede in het hart heeft fmaaht
men Gods gunst in den eenvoudigften fchotel , en
wat wij ook fmakelijk noemen mogen , de bewustheid van Gods gunst is verkwikkelijker , dan dat
alles. Als men geenen vrede in het hart heeft , mogen keuken en kelder ruim en rijkelijk voorzien zijn,
er is niets in al dien voorraad , wat wij niet nog
beter zouden wenfchen en verlangen , en als wij alles
genieten , wat wij genieten kunnen , walgen wij van
het genot zelf !
En als nu daar , waar anders alles zich vereenigt
om zelfs de buitenfporigfte wenfchen te bevredigen ,
de rampzalige twistgodin Karen appel in het midden
werpt wijst mij dan , zoo gij kunt , den kok , die
een' maaltijd fmakelijk toebereiden kan , of liever ,
wiens kunffige en keurige toebereiding kan te weeg
brengen , dat de maaltijd den gasten fmakelijk is.
Ons menfchelijk leven is niet arm in vermaken en
uitfpanningen. , en indien wij met matiging van dezelve gebruik weten te maken indien zij niet flrijdig
zijn tegen betamelijkheid en goede zeden zijn er
noch Goddelijke noch menfchelijke wetten , die ons
dezelve verbieden : maar mij is geen van al deze vermaken en uitfpanningen bekend , die niet terifond al
hare aantrekkelijkheid verliest , zoo ras de twist in
liaar midden verfchijnt. Inzonderheid is dit • waar
van hetgeen men noemt de vermaken der tafel : zij
zijn volftrekt fmakeloos , zoo ras wij met wrok en
wrevel in het hart aan den disch gaan aanzitten
wij fchrokken en verflinden ze , en de aangenaamheid
der fpijzen vervliegt gelijk de fijne geest van een
gistenden drank. 1k verbeelde mij een gezelfchap ,
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uitgegaan om gezamenlijk een' genoegelijken dag door
te brengen : inzonderheid heeft . men het er op toegelegd , om zich eens regt te vergasten , en daartoe
en den tijd van het jaar , en de plaats waar men het
middagmaal nemen zal , met het meeste overleg uitgekozen. Alles beantwoordt ook aan deze voorzorg,
en het toebereide onthaal laat zelfs voor de fijnfte
tong bijkans niet te wenfchen over. Maar helaas
eer men gaat aanzitten , is er twist ontftaan : een
Mein verfchil deed de oneenigheid geboren worden ,
doch zij werd langzamerhand lieviger , zij floeg tot
beleedigingen over , en zelfs zij , die geen deel aan
dezelve namen , gevoelden dat zij alle vatbaarheid
voor tvreugde reeds verloren hadden. Ziet nu dit
gezelfchap aan de ruim voorziene , prachtige , keurige
tafel te vergeefs waasfemen de fpijzen hen toe , zij
roeren die naauwelijks aan : te vergeefs wordt een
nieuw geregt opgedischt ; den fmaak , de vatbaarheid
voor genieting heeft men niet met hetzelve kunnen
opdisfchen ! te vergeefs lacht ieder de blos der edelite
vruchten toe , geen glimlach der gasten beantwoordt
dien wenk ; en ziet daar , ziet daar de vreugde , die
men fmaakt aan den offermaaltijd der twistgodin I

A5
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CLXXX.
Ben verflandig knecht zal heerfchen over eenen noon ,
(die befchaamd maakt
En in het midden der broederen zal h erfenisie deelen.
SPLIBUREN XVJI vs. 2.

Veleplaatfen der Heilige Scinift , die van dienstinechten en dienstmaagden handelen worden verkeerd
opgevat , of niet naar Karen waren aard begrepen ,
omdat men de oude en hedendaagfche denkbeelden
van dienstkarheid net elkander verwart , en voor
de .eerfte de laatfte in plaats melt. De flavernff ,
vooral de flavernij der Ouden , die wederom met de
hedendaagfche in de . volkplantingen niet geheel moet
gelijk gefteld worden , was een geheel andere itaat
dan die van onze dienstboden , als welke eigenwillige
verbindtenisfen aangaan , en van hunne vrijheid flechts
voor een gedeelte , en voor een bepaalden tijd affland
doen. Deze (hat der ljfeigene dienstbaarheid laat
zich wederom van twee verfchillende zijden aanzien.
Dezelve heeft eene zeer nadeelige en vernederende
zijde , met betrekking tot de volftrekte afhankelijkheld , waarin Maven en flavinnen zich. geplaatst
vonden 2 zoo dat zij aan de willekenr hunner meesters
on-
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onderworpen waren , tegen mishandelingen geene of
geringe befcherming vonden , en als een verkoopbaar goed van de d6ne in de andere hand overgingen.
Doch uit dit kwaad fproot aan den anderen kant
wederom een geluk voor hen , waardoor hun nut,
in vele opzigten , boven die van onze dienstboden
verkieslijk was. Uit hunne afhankelijkheid ontitond
eene naauwgezetter pligtbetrachting , waardoor zij
ook racer de genegenheid van redelijke heeren en
vrouwen voor zich gewonnen ; en gelijk men doorgaans veel prijs itek op zijn eigen goed , 't welk
gelds waarde heeft , zoo begreep men ook niet alleen
zijne flaven en ilavinnen to moeten ontzien , maar
men gevoelde ook aan dezelve eene gehechtheid,
gelijk wlj gewoonlijk voor ons eigendom koesteren.
Daarenboven , alle flaven waren niet van gelkiken
rang : indien men in hen eenige gefchiktheid ontwaarde
voor handvrerken, voor kuniten en wetenfchappen
zelfs , liet men ben daarin onderwijzen , en maakte
hunnen hand evenredig aan de dieniten , die men van
hen trok. Sontwijlen .deed het lot van den oorlog
lieden van talenten en vendieniten tot flayernij vervallen, en wanneer dezen goede _musters aantroffen,
werden zij menigmaal hoog gewaardeerd. Doch boven al ftelde men veel prijs op de haven , die in
bunner beeren huis geboren werden, inzonderheid
ivanneer derzelver ouders geacht en bemind waren.
Dezen genoten niet zelden eene gelijke opvoeding
met de kinderen des huizes , werden tot de voornaamile en gewigtigile bezigbeden gebroikt, aan de
tafel huuner heeren , en tot derzelver gemeenzame
vriendichip toegelaten ; zij verktegen dan hunne
vrij-
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vrijileid , en voegden den naam hunnes meesters bij
(lien , welken zij gewoonlijk droegen. Men 'behoeft
flechts de brieven van CICERO aan TIRO te lezen ,
om zich van de waarheid hiervan te overtuigen ,
opdat ik andere voorbeelden verzwijge , die uit de
Rotneinfche en Griekfche oudheid zouden kunnen
aangehaald worden. En twijfelt men , of dit ook
aldus bij de Hebreeuwen plaats heeft gehad , men
herinnere zich clan flechts , hoe groot een vertrouwen
ABRAHAM fchonk aan dien knecht , die Genef. .XXIV.
vs. 2 genoemd wordt , de oudjie zijnes, huizes ,
regerende over alles wat hij had , en wien hij uitzond met volkomen magt , om eene huisvrouw voor
zijnen geliefden IzAaK, te verkiezen : terwijl. 1 Chron.
II. vs. 34 en 35 gewag gemaakt wordt van eenen
knecht , aan wien zijn heer , daar hij geene zonen
had , zijne dochter ten huwelijk gaf. Ja ! in het
Oosten , waar men geene geboorte- voorregten noch
adel kent , was dit uithuwelijken van kinderen aan
vrijgelaten haven , en het verheffen dezer laatften
tot de hoogfte eereposten in den Staat , van alle tijden af, en is nog heden een zeer gewoon verfchijnfel ; zoo dat ook SALOMO in zijnen Prediker, Hoofdfl.
X. vs. 7 , zegt : ik heb knechten te paard gezien,
en Vorflen , gaande als knechten op de aarde..
Na deze aanmerkingen zal het niemand vreemd
voorkomen , als wij SALOMO hooren zeggen dat een
verfiandig dienstknecht , bekleed met het volkomen
vertrouwen van zijnen deszelfs belangrijkfte
aangelegenheden waarnemende , op wien deze zich
beroemt bij vrienden en bekenden , en wien hij als
in zijn huis eat onder .zijn oog opgegroeid eene
bij-
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bijkans Vaderlijke genegenheid toedraagt dat zulk
een dienstknecht heerscht over eenen zoOn , die befchaamd maakt , dien men om zijn onverftand ,
ligtzinnigheid of andere zware gebreken , niets kan
toevertrouwen , en die een fchandvlek is van al zijne
aanhoorigen : dat hij in het huisgezin een hoogcr
hand bekleedt dan zulk een zoon ; ja dat deze laattle
menigmaal verpligt is zich aan zijne bevelen te onderwerpen , en te doen wat de getrouwe huisknecht
beveelt. Men behoeft , om dit te kunnen begrijpen,
niet • eens het midden - denkbeeld aan te nemen , dat
de verftandigfle en getrouwite haven. doorgaans
bezigd werden tot het onderwijs en de opvoeding
van de kinderen des huizes , hoezeer anders ook dit
buiten bedenking zeker is. Het eerile lid der Spreuk
heeft derhalve geene chlisterheid meet: in het tweede
fchijnt het onzekerdOr , wat men te verftaan hebbe
van dit deelen der erfenis• ander . of in het ,pidden
-der broederen. VAN VLOTEN neemt hier een- geheel
Westersch denkbeeld te hulp , en maakt van dien
verflandigen flag' een uitvoerder van den uiterften wil
.des gefteffiven • !boosters , eenen boedel-redder, gelijk
hij zelf het uitdrukt.. '1k twijfel echter , of deze
uitlegging wel grooten bijval .zal vinden. • Anderen
..beroepen zich daarop , dat zulk een dienstknecht
fomtijds tot kind des huizes werd aangenomen , of
dat hij eene dochter zijns heeren ten huwelijk verkreeg,
.en ook aldus mede gelijk .een kind erfde. Ook deze
verklaring• echter heeft hare zwarigheden , vooral ,
omdat , volgens het Hebreeuwfche Tegt, de dochters
niet erfden,- wanne• zij broeders hadden, en ook • de
rerf-opvolgiug in de . ouderlijke goederen geboorte- regt
on.
,

,
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onderflelde. Het komt mij derhalve voor , dat
de beteekenis van het woord erfenis hier niet te zeer
moeten drukken, nosh daardoor bij uitfluiting verflaan
de nalatenfchap van eenen gestorvenen ; maar veeleer
bezitting , god , het vermogen van eenen huisvader.
Hiervan kan men zoo wel bij het leven , als na den
dood des heeren een deel ontvangen ; men kan in het
uitdeelen van allerlei gunmen, in verzorging, uitzet,
en wat meet van dergelijken acrd is , ear kinderlijk
aandeel verkrijgen , en door den Vader, als een broeder zijner kinderen behandeld worden. Dit ziet men
in alle tijden en bij alle zeden menigmaal gebeuren ,
dat een geliefde huisgenoot , het kind van een vriend,
een verlaten bloedverwant , dezelfde voorregten geniet , als eigen kinderen , even gelijk dezen niet
flechts gevoed en verzorgd wordt , maar ook in eenen
eerlijken hand geplaatst , en ^bijkans in alles met
kinderen wordt gelijk gefleld. Een begunftigd flaaf
ondervond niet zelden gelijke of nog grootere genegenheid , en deelde alzoo bet vermogen zijns Heeren
in het midden der broederen.
De Spreuk , welker zin wij verklaarden , bevat
eene groote en zeer gewigtige les. Wij zouden
derzelver inhoud te bekrompen opvatten , indien wij
meenden , dat daarin alleen gehandeld wierd van de
waarde van goede dienstboden , en den prijs , dien
men op dezelve te flellen heeft ; hoezeer men dit
echter niet mag uitfluiten. Getrouwe , • eerlijke en
verflandige dienstboden zijn een onfchatbare bezitting;
zij brengen tot het huisfelijk genot , en den huisfeAiken voorfpoed onbegrijpelijk veel toe ; hij die het
geluk heeft met dezelve . gezegend te zijn , moet hen
net
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met achting en genegenheid behandelen ; vooral moet
hij hen niet mishandelen ten gevalle van flechte en
heerschzuchtige of losbandige kinderen , maar tegen
dezen hun de hand boven het hoofd houden , ja
zorgen , dat zij in betooning hunner trouw en vlijt.
niet verhinderd worden , door de baldadigheid van
fchandvlekken des vaderlijken huizes. Aan den anderen kant moeten dienstboden zich bevlijtigen , on
door deugd en oplettendheid , gepaard met verilandig
overleg en ijver , zich aanzien , invloed , en hierdoor
ook genoegen en zelfsvoldoening te verkrijgen. En
dit kan hun ook zelden misfen , indien zij zijn ,
gelijk zij behooren te wezen noemt mij een ijverig ,
tern*, overleggend en getrouw dienstbode , die niet
van de zijde zijner meesters met onderfcheiding en
genegenheid wend behandeld , vertrouwen verwierf,
en beftel verkreeg over gewigtige aangelegenhedea.
Doch hoezeer de Ies van SALOMO van deze zijde
befchouwd , gansch• niet van gewigt ontbloot is , en
de betrachting van vele huisvaders en huismoeders
overwaardig want dat vele dienstboden niet beter
zijn , is flechts ten deele tan hen zeiven , en ook
ten deele toe te fchrijven aan meesters en meesteres.
fen , die hun geene liefde tat hunnen pligt weten in
te boezemen , noch aan te moedigen door genegenheid
en verflandig geplaatst vertrouwen. Er is bier ech.
ter ook iets te leeren voor anderen , dan voor hen ,
die geroepen worden om huisfelljke dienflen te bewij.
zen. Ook zijn wij alien in den of ander opzigt
dienstbaar aan elkander de maatfchappelijke betrek•
kingen , waarin wij tot elkander flaan , vorderen van
elk dienstbewijzingen , die een ander van hem eifchen
kan 1
,
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kan ; elks bedrijf , elks post en beroep is eene foort
van dienstbaarheid ; hij is daarin aan hoogeren , of
aan zulken , van wie hij voordeelen trekt verantwoording , onderwerping , dienstvaardigheid fchuldig;
en indien hij flagen , indien hij zich verheffen zich
eer en genoegen verzorgen wit , ziet hij zich , in
zijnen kring , ,dezelfde pligten opgelegd , die een
dienstbode ten aanzien zijns meesters moet .betrachten. Maar wij moeten nog nader komen , om de
ware en gewigtige bedoeling dezer Spreuk geheel to
vatten. Gelijk een dienstknecht , een flaaf , van den
allerlaagiten that der afhankelijkheid , door verfland
en deugd , zoo hoog kan opklimmen , dat hij aanzien
en invloed verkrijgt in het huis van zijnen heer ;
dat hij met kinderen wordt gelijk gefteld , in kinder
lijke voorregten deelt , en fomtijds hooger geacht
en meer geliefd wordt , dan een kind , hetwelk aan
de vaderlijke tucht oneer aandoet : zoo is er geen
nandin de maatfchappij zoo gering , waarin men
door eerlijkheid , beleid en werkzaamheid zich niet
zoo loffelijk kwijten kan , dat men van dezen laagften trap telkens hooger en hooger opklimt , zich
gedurig gewigtiger en gewigtiger zaken ziet toevertrouwd , en eindelijk tot eereposten en waardigheden
flijgen kan , die in den uitgebreicliten en nuttigilen
werkingskring aanzien en voordeel vereenigen. Ja
het mist zelden , of hij , die in lagen en bekrompen
that zulke deugden en talenten ontwikkelt , waarop
hier gedoeld wordt , en die een voortreffelijk dienst
bode in zijnen kring aan den dag legt ; hij verheft
zich boven zijn lot , en zijne verdienilen worden in
de maatfcbappij gekend en beloond.
Het
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Het ware te wenfchen dat elk dien de Voorzienigheid zijne loopbaan met een gering beroep doet
openen , en die zich echter tot lets grooters meent
aangelegd te zijn , dit naar behooren overdacht !
Doch hoe menigwerf gebeurt het, dat hij de bezigheden van zulk een' post voor zich te gering acht ,
die uit dezen hoofde verwaarloost of onachtzaam
behandelt , en zich daardoor den weg fluit tot bevordering , die hem niet had kunnen ontgaan , indien
trouw , ijver en veritand zijn gedrag hadden gekenmerkt , in het behartigen van mindere pligten. Die
in het geringe getrouw is , wordt over het meerdere
gefteld deze Evangelifche les , is ook eene les des
dagelijkfchen levens. De gefchiedenis van jozEF
die zoo vele leerzame gezigtspunten heeft , is vooral
ook van deze zijde hoogst merkwaardig. lndien
iemand een hoogen aanleg in zich ontwaar moest
worden , hij was het , wiens verltand het bequur van
een groot en magtig rijk caving wiens droomen
reeds blijken droegen van den geest , die hem bezielde. Deze begint zijne loopbane als een geringe
en vreemde flag', en van bier nogtans weet hij zich
den weg te banen tot naast aan den troon. Deed NJ
dit door floute ontwerpen , door zich buiten zijnen
kring te begeven , en te ondernemen hetgeen van
hem niet gevergd werd ? Neen voorzeker maar
door in zijnen kring als huisknecht eerlijk , naarilig
en verftandig te werk te gaan , daardoor de aandacht
van zijnen beer tot zich te trekken , en eindelijk aan
het hoofd van geheel het huisbeflel geplaatst te
worden. Het geen hem in POTIFARS huis ten deel viel ,
wedervoer hem ook daarna in de gevangenis , en
V. DEEL.
waar
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waar hij zich beyond , overal bevlijtigde hij zich in
de eerfte plaats , om de pligten van zijnen hand lofwaardig te betrachten , en zich te fchikken in den
weg , dien de Voorzienigheid met hem infloeg , en
die hem aldus leidde tot het bewind over gansch
Egypte. Niemand zegge dawn : mijn post is mij te
gering ; daar is in denzelven te weinig eer en voldoefling voor mij te behalen ; deszelfs bezigheden verdrieten mij ; ach ! had ik iets gewigtiger omhanden!
Het eenige middel om daartoe te geraken , is geen
verdriet te hebben in zijn gering beroep , en met
geheel de ziel zich aan deszelfs werkzaamheden over
te geven ; want aldus komt men tot hooger en
grooter. Indien JozEF zijne bezigheden als flaaf,
en dienaar der gevangenen , zich gefchaamd en die
beneden zich geacht had, hij zou nimmer eenen
zetel hebben beklommen naast aan dien van rARAO.

CL XXXI.
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C L XX X I .
fmeltkroes is veer het zilver, en de oven voor het
(goud
proeft
harten.
Maar de HEER
SPREUKEN XVII VS. 3.

Om den zin dezer Spreuk naar behooren in het licht
te ftellen moet ik eenige uitlegkundige aanmerkingen
maken , citn zamenhang , en de. beteekenis
der woorden betreffen ; zij zijn de navolgende.
Vooreerst volgens het gevoelen van mIcHAELis ,
zou men hier door den fmeltkroes en den oven twee
verfchillende foorten van kroezen te verftaan hebben
waarvan de laatfte een veel grooter trap van hitte
verdragen kan dan de eerfte vermits men een veel
grooter en heviger gloed van noode heeft om. het
goud , dan om het zilver te fmelten en te louteren ,
en de onedele metalen van hetzelve of te zonderen.
Dock de geleerde man bedriegt zich , wanneer hij
meent dat de fmeltkroes hier uitfluitend tot het
zilver en hetgeen door oven vertaald is , bepaaldelijk
tot het goud behoort beiden fmeltkroes en oven of
fornuis , (want de vertaling van dit laatite woord
is juist en onberispelijk) behooren tot elkander , en
bc
B2
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behooren gelijkelijk tot het goud en het zilver , also(
er ftond : fmeltkroes en fornuis zijn voor het zil
ver en het goud.
Ten andere : het tweede lid der Spreuk is , in bet
oorfpronkelijke , met het eerfte door het koppelwoord
en verbonden : en JEHOVA proeft de harten. Doch
dit koppelwoord heeft in de Hebreeuwfche taal zeer
vele beteekenisfen , en in den Spreukitij1 wordt het
zeer dikwijls , ja meestal gebezigd , om de tegenftelling aan te duiden, die er is tusfchen de beide deelen
eener Spreuk , zoo dat het aan ons maar beantwoordt. In dezen zin vatten bet bier onze Overzetters
op :" maar de HEER beproeft de harten : zoo ook
MUNTINGHE en anderen ; die derhalve den algemeenen
zin van het gezegde aldus bepalen : de menfchen
kunnen wel de waardij van het zilver en goud door
fmelting en loutering beproeven , maar harten te beproeven , dit kan God alleen , dit is alleen JEHOVA1S
werk Eene uitlegging , die gansch niet verwerpelijk
is ; hoewel zij echter , naar mijn gevoel , den inhoud
der Spreuk en derzelver bedoeling bekrompener maakt,
en min krachtig , dan wanneer wij aan hetzelfde koppelwoord hier de, insgelijks zeer gewone , beteekenis
van vergelijking toekennen : fmeltkroes en oven louteren zilver en goud; alzoo beproeft JEHovA de
harten 1
Ten derde : het woord proeven of beproeven , in
het tweede lid , beteekent eigenlijk het firifken aan
den toetsfleen, en wij behooren te lezen JEHOVA
toetst de harten. Doch toetfen is geheel lets anders
dan door (melting te louteren , en er fcbijnt dus een
gebrek aan juistheid te zijn in de zamenvoeging van
de
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de beide deelen der Spreuk. Dit kon de aandacht
eens zoo fijnen taalkenners als A. SCHULTENS was ,
niet ontgaan , maar aan hem was het ook voorbehouden , deze fchijnbare zwarigheid uit den aard van
taal en flijl op te losfen. Hij doet, ons namelijk opmerken , dat wij den inhoud van de beide deelen der
Spreuk als een geheel hebben te befchouwen ; dat
wij het tweede deel uit het eertle , en het eerfte uit
het tweede moeten aanvullen ; dat wij derhalve van
het fmelten het toetfen , en wederkeerig van het
toetfen het louteren, niet moeten affcheiden , maar
beiden aldus zamenvoegen: gelijk de goudfmid de
edele metalen in den fmeltkroes door het vuur loutert , of derzelver zuiverheid aan den toetsiteen beproeft ; aldus toetst en loutert JEHOVA de harten.
.Nieinand zal ontkennen , dat de omvang der Spreuk
hierdoor grooter en rijker wordt ; ja I die de waarde
van dergelijke aanmerkingen niet gevoelen kan , mist
een voornaam vereischte eens Uitleggers der oude
fchriften.
Eindel#1: wij moeten dus ook , volgens de voorafgaande aanmerking , den fmeltkroes en den oven
uit het eerfte lid in het tweede overbrengen , en die
befchouwen als beelden , om de wijze , waarop God
der menfchen harten beproeft , in het licht te ftellen.
Gelijk • goud en zilver door het vuur , zoo wordt
der menfchen hart door de verdrukkingen en tegenfpoeden gelouterd. Wanneer de edele metalen in den
fmeltkroes gezuiVerd zijn , dan eerst blijkt het ,
wanneer men ze aan den toetsfteen beproeft , van
welk eene waarde en gehalte zij zijn : aldus • is het
ook met der menfchen hart gelegen ; in dit licht
moe13 3
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moeten wij de rampen en het leed ons toegezonden
befchouwen : daardoor wil ons de Allerhoogile louteren , maar daaraan blijkt het ook , hoedanig onze
zedelijke waarde zij ; als wij dezen fmeltkroes zijn
400rgegaan , dan eerst is de proef genomen , of wij
tan echt gaud en zilver , dan of wij aan de onedeler
nietakn gelijk zijn I De Spreuk handelt dus over
het nut der tegenfpoeden , vootmamelijk tot verbetering
en zuivering van het Enenfchelijk hart , en welke nuttigheid altijd grooter is , naar mate 's menfchen aanleg
edeler is en voortreffelijker. Deze ftof is niet ongemeen , maar zij is ten bonne b.langrijk , en wij
zagen reeds meermalen , dat een onderwerp niet nieuw
of vreemd• behoeft te zijn , om onze aandacht overwaardig te wezen : ik zal trachten in de behandeling
van het tegenwoordige zoo veel verfcheidenbeid te
brengen , als luim , en tijd , en geestvermogens mij
zullen toelaten.
Het heerieger der aardfche tegenfpoeden is , in den
voliten nadruk des woords , onoverzienbaar ; elke
leeftijd , iedere nand , elke betrekking des menfchen
heeft er , die haar bijzonder eigen zijn , en die men
in andere flanden , jaren of betrekkingen niet kent
noch gewaar wordt. Sommigen hebben wij alien
met elkander gemeen , en anderen behooren zoo onaffcheidelijk tot den perfoon dien zij treffen , als bet
kleed dat hem dekt. Er is eigenlijk niets , dat ons
geene Eta tot kweUing geven kan , en wat den eenen
verblijdt , fort vaak den anderen in troostelooze droefheid. Het ontbreekt ons dus nimmer aan verdriet
ook niet aan beklag over ons verdriet , en dan alleen 5
wanerosg mpduken,ofalthsg
zoo-

SPREUKEN, H 00FD ST. XVII vs. 3. 23
zoodanige , die onze vatbaarheid voor genot uitblusfchen ; dan alleen noemen wij ons gelukkig. Indien
dit nu zoo ware , en wij altijd voor ongelukkig
moesten gehouden worden , wanneer de befchikking
van ons lot. ilrijdig is met onze wenfchen , dan zou
het ons naauwelijks mogelijk blijven , ons belt:Ian
bier beneden met de wijsheid en- goedheid van het
befluur der Voorzienigheid overeen te brengen. Doch
wij zijn kinderen , en wlj fpreken als kinderen.
Komt , vraagt het eens aan een kind , wanneer hg
het gelukkigite is , en zijne Ouders of Opvoeders
hem de meeste liefde betoonen
Hij zal u antwoor'
den : wanneer ik krijg al wat ik begeer , fpeelgoed
vermaken , lekkernijen , nu eens gevraagd , en dan
weder bij verrasfing wanneer ik niet meer behoef
te werken , dan mij behaagt 9 . ea mijne fonten mij
gemakkelijk 4tergevatii:; word= t En verbeeldt u nu
een . kind , • nut deze grondftellingen opgcvoed ;.. verwat uit ketzelve worden moet. Een
beeldt
ongemakkelijk., onverdragelljk men/ch.), eves kistig
voor zich zelf , als voor andertn ; een weeke
lusteling of cen tiotfche weetniet ; een nuttelooze
ballast der. maatfchappij , nict pacht bij zijn Leven
noch gemist . of beklugd na zi.jran dood ; met Us
woord een allerongelvikkigst vootwerp I Heeft clan
een kind wel reden , • om zich te beklagen , als het
door ilrenge onthouding , dew velerlei geniis en..
teleurftelling , door aanhoudende arbeidzaamheid gevor/nd wordt , om tot een zegen en fieraad des
inehschdoms op te groeijen, en zich alzoo eene bron
an beitendig geluk in zijn eigen binnenfle geopend
te zien ? En wanneer het zich hierover beklaagt
bij
11 4
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bij zijne makkers , verraadt het dan daardoor niet
terftond , dat het nog • een kind is , en fpreekt als
een kind ? Ziet daar dan onze droefheid over het
leed dat ons treft , in haar ware licht geplaatst !
wie die het van deze zijde befchouwt , kan wenfchet,
daarvan ontflagen te zijn ?
1k heb eene andere gelijkenis gebruikt , dan die In
de Spreuk ligt opgefloten, niet om de aandacht mijner
lezers van deze of te leiden , of eene betere daarvoor
in plaats te ftellen ; maar veel eer om de kracht der
laatfte nog te meer te doen uitkomen. Want het
hoofddenkbeeld , dat beide gelijkenisfen met elkander
gerneen hebben , wordt in die van sALomo iferker
uitgedrukt ; en er zijn daarenboven nog twee andere
denkbeelden in begrepen , die insgelijks der ontvou.
wing overwaardig zijn,
De vergelijking der wereldfche rampen bij eenen
fmeltkroes der loutering, doet ons het leed des men.
fchelijken 'evens befchouwen als gansch niet gering,
noch gemakkelijk te dragen. Het vuur , hetwelk
vereischt wordt , om goud en zilver tot eenen flaat
van vloeibaarheid te brengen , moet door kunst tot
een ondragelijken trap van hitte worden aangeftookt,
eer de edele metalen , wier deelen zoo vast aan elander hechteden , ontbonden worden. Ziet • daar eerie
treffende fchilderij dier grievende jammeren , die wel
niet alien altijd maar echter fommigen fomtijds flaan
en verbrijzelen, zoo dat hun ganfche wezen in bineren weemoed fchijnt opgelost ! Doch zonder deze
ftrenge vuurproef kunnen deze kostbare metalen niet
gereinigd worden van de onedeler deelen , die haar
ontluisteren of hare waarde verdonkeren ; en wan-

neer
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neer zij uit dezen kroes andermul in hunnen vaster
that te voorfchjjn komei , glinfteren zij fchooner,
en hebben dan eerst hunnen waren en hoogen prijs
verkregen. En wanneer wij dit nu op menfchelijke
deugd en zedelijke waardij toepasfen , wie weet en
gevoelt dan niet ; wien leert niet rede , ondervinding
en gefchiedenis ; dat de voorfpoed het tooneel niet
is, waarop des menfchen voortreffelijkheid uitblinkt,
gelijk het niet is bij kalme zee en v66r den wind,
dat men het talent van den wakkeren , bedreven en
voorzigtigen fluurman ziet prljken. Hoe vele edele
vertlanden ontwikkelden zich nhinmer , onidat geen
nood noch behoefte hen dwong , om al hunne vermogens met infpanning in het werk te flellen! Hoe
vele edele batten onradaddiin en bezoedelden zich , of
bleven itilftaan op den eeriten trap hunner,:zedelijito
vorming , omdat geen druk noch teleuritellitig hen in
de noodzakelijkheid bragti, om zelfbeheerfpring en
zelfoverwinning te leeren ; omdat onafgebroken genot
hun gevoel verflompte en uitdoofde. En befchouwen
wij eindelijk , als bkj de rij af, de groote mannen,
wier names de gefchiedenis bewaard heeft werden
zij niet bijkans alien in de fchool des tegenfpoeds
opgevoed ? Werden zij niet grooter , naarmate zij
bitterder noodlot te verduren hadden , en beeft het
niet velen , om tot het toppunt der grootheid, waar•
voor zij beilemd fchenen , op te klimtnen daaraan
alleen ontbroken , dat zij niet genoeg uit den kelk
der rampen en der teleurilellingen gedronken: hadden?
Doch ik flap hiervan af,. daar het aan elk;bekend,
en ons ook reeds meermalen is voorgekomen; en
wil liever de twee bijkomende begrippen , die beneyens
5
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yens bet .hoofddenkbeeld in deze Spreuk liggen opgefl oten , nog kortelijk ontvouwen.
Het eerile is dit : de fmeltkroes is voornamelijk
gefchikt voor de edelile der metalen , en naartaate
deze edeler en kostbaarder zijn , hebben zij ook
doorgaant fierker vuur noodig , om ze te louteren ,
en verdienen ook meer den arbeid en de kosten , die
men daartoe befteden moet. Ik , geloof , dat . deze
gedachte troostrijk is voor alien , die . door den wil
van God. tot lijden geroepen .worden., en zich even
daarom als vergeten befchouwen , en minder
door G4d geacht dan anderen , wie de voorfpoed
met eer tri vreugde en genot omringt. Doch rats.
fchien wren. deze. Jaatiten den zegen der beproeving
riiet waardig,;_ of •ailden dibn ve:beurd , en ontvingen als eene itraf, wat zij houdan voor hun hoogite
geluk. peze•voOritelling heeft nog meerder klem ,
wij -ides menfchen zedelijke grootheid niet be-.
fchouwen:, als gefchikt , om op het tooneel dezer
wereld to pralen , maar om tot hemelfche volkomen•
beid op to wasfen. Het, is niet noodig dit breed.
voeriger aan te toonen. Dat zij dan , die door velerlei
geniis , wet een hart door zuchten beklemd , met
oogen badende in tranen , dagelijks leeren het ijdele
vati alle .kardfche bezitting en blijdfchap te gevoelen,
en het eeniglijk voldoende der toekomende genieting
te waarderen ; dat zij moedig het hoofd opiteken
nit hunnen druk , dat zij daarin hun goud- en zilverproef erkennen , en zich verblijden , der loutering
waardig geacht te worden !
Ten tweede : het vuur , hetwelk alle dingen van
winder *aarde , of ontileekt en verteert , of misvorrut
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vormt en bederft , dient om het goud en zilver tot
meerder luister te brengen. Niet alle menfchen worden door de verdrukkingen gelouterd , op fommigen
beeft bet ongeluk cene geheel tegenflrijdige uitwerking ; zij morren en wrokken ; door ongeduld, fpijt
en wrevel vervoerd , geven zij zich toe in woeste
en radelooze ondernemingen , of verteren zich , traag
en werkeloos , in vruchteloos geween en geklag : in
plaats van - zich te onderwerpen en te verootmoedigen , beklagen zij zich en verheffen zich tegen de
oorzaak vlan hun jammer , en nemen fomtijds , tot
verzachting van hun leed , de toevlugt tot yerdoovende middelen , die het kwaad verergeren en ten
legate onberilelbaar waken ! Maar zal.men nu hieruit befluiten , dat de tcgenfpoeden geene gefchikte
middelen.. :ter loutering„ Neen I • maar iteeleer
dat er gap goud in dezerk. fmelrkroe,s kwam, tRaar
misfchien een blinkead metal, dat al den uiterlijken
fchijn had van goud to
y clock op de proef niet
bet te wezep. Wanneer het dan ona
bevonden
lot i • of .worms. z?.1 , • clopy het vuur der vervol•
ging , del. beropying. of . 4pr....yerfmading temoeten
doorgaak i Atli= .wij bet 9ns dau levendig -vpor den
.geost , dat het mk s. wannepr wij deze proef, zullen
hebben doorgeftaan, aan ons blijken zal , welke onze
wezenliikt waarde zij : dat wij daarna , 0.41s niets
waardig aka-, en verachtelijk klatergoud aan ieder
zullen blend worden , of voor het oog van God
en menfchen, 'els edel gou4 en zilver, dat, ilechts
de vuurproef der reiniging moesk do9ritaan, : hier eu
bier namaals priiken zullen I

O. XXXII:
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CLXXXII.
De boosdoener tnerkt op de ongeregtige lippe ;
Een leugenaar neigt het oor tot de verkeerde tonge.
SPREUKEN XVII

vs. 4.

k zal van de verfchillende uitleggingen en opvattingen - dezer Spreuk thans niets zeggen , hoezeer
daartoe ftof in overvloed voorhanden was. Want
SCHULTENS heeft van dezelve eene geheel nieuwe
vertaling gegeven , die hij echter door al zijne aangevoerde redenen , met groote geleerdheid zamengebragt , niet van ongemakkelijkheid en gedwongenheid
heeft kunnen vrijpleiten. Ook MUNTINGHE wijkt
in zijne verklaring min of weer van den gewonen
weg , en ziet hier twee verfchillende karakters , die
nogtans zeer na aan malkander verwant en naauwelijks door het oog der fijnite onderfcheiding van
elkair te -onderkennen zijn. Bij de Oude Overzetters
vindt men in het tweede lid eene verfchillende le.
zing , waarvan men noch den oorfprong ; noch de
ware gefchainnheid gisfen kan : en men zou ook
waarlijk bijkans vermoeden , dat er aan den oorfpronkelijken tekst lets haperde , hetwelk misfchien.
een gelukkig vernuft eenmaal herftellen zal. Dock
on
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om mijne lezers in dezen maalftroom niet rond te
voeren , daar ik toch geene kans zie eenig meerder
of belangrijk licht te verfpreiden , zal ik dit alles
ter zijde ftellen , en voor alle andere of breedere
uitlegging der Spreuk , flechts die vertaling derzelve
geven , die mij toefchijnt met haren inhoud , nut
den tegenwoordigen Hebreeuwfchen tekst , het meest
en duidelijkst overeen te ftemmen. Zij is deze :
Boosaardig is het, te luisteren naar lasterende lippen ;
Valschaardig , het oor te leenen aan verwoestende ton(gen I
Deze ifof is juist geene der uitlokkendite voor
mijne Lezers noch der aangenaamfte voor mij om
te behandelen ; doch in een werk van dezen aard ,
moet men zich dit fomtijds getroosten , en indien
mijne Lezers altijd hunne aandacht infpanden , naar
evenredigheid der moeite , die de bewerking der onderfcheidene Vertoogen mij kost zoude ik , bij
dergelijke onbehagelijke onderwerpen , mij over hunne
oplettenciheid het meest te beroemen hebben.
Als wij de voorgeflelde Spreuk opmerkzaam befchouwen , zien wij , dat het niet is de verfoeijelijkheid
en misdadigheid van den Taster , waarvan hier gefproken wordt ; maar de verfoeijelijkheid en misdadigheid
van het luisteren naar lasterende redenen , waaraan
men , volgens SALOMO zich niet kan fchuldig maken,
zonder een boosaardig of een valsch mensch , of wet
beiden gelijkelijk te wezen. En nu komen hier natuurlijk deze twee vragen ter beantwoording voor :
vooreerst ; is het inderdaad zoo Hecht en affchuwelijk
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lijk , het oor te leenen aan kwaadfprekende en onbeilftichtende gefprekken ? En ten tweede; hoe moeten
we ons gedragen in die gelegenheden , waarin
blootftaan om ons aan dit kwaad fchuldig te =ken?
Het aanhooren van lastertaal heeft hier natuurlijk
den zin van met welgevallen aan te hooren , zich
bij verkiezing daar te laten vinden , waar dergelijke
redenen gevoerd worden , het gezelfchap der kwaadfprekers niet te vlieden , en hunne gefprekken aan te
moedigen door teekenen van oplettendheid en goedkeuring. Het vloeit niet flecks La den aard der zake
voort dat wij dit dus 'moeten opvatten , maar ook
de woorden van den oorfpronkelijken tekst leiden
ons van zelven daarheen. Wij moeten daarenboven
bij dergelijke Spreuken altijd in het oog houden ,
dat de Zedemeester , van wien zij afkomftig zijn
Koning was ; dat de kring zijns omgangs van jongs
of beftond uit hovelingen , en dat hij bij vele zijner
uitfpraken zijn hofgezin allereerst op het oog had.
1k heb dit reeds dikwijls opgemerkt , en ook hier
is de herhaling daarvan niet overtollig. Want indien
ergens het eigenlijk tooneel is van faster en kwaadfprekendheid , het is aan der Vorften hoven , waar
fteeds de een den ander zoekt uit den zetel te (tooten , en zich in deszelfs plaats te ftellen ; en waar
men , om dit einde te bereiken geen openbaar geweld kan gebruiken , maar door list , en onderkruiping , en opftoking , eenen bedekten oorlog moet
voeren. Daar vooral kan men de kwaadfprekende
tong noemen , gelijk zij bier heet , eene tong der
Daar eindelijk is het hooren en toeverwoestinge
luisteren naar zulke verderfelijke redenen , nog fchuldiger

SPREIJKEN, HOOFDST. XVII vs. 4. 31

diger en ftridbaarder dan .overai elders. Doch hoezeer wij dit niet uit het oog mogen verliezen , wij
behoeven echter den inhoud der Spreuk niet tot
dezen nand des levens te bepalen , vermits , het moge
dan in een minderen trap van fnoodheid zijn , het
welgevallig aanhooren van lasterende en verwoestende
redenen , in alle kringen der zamenleving , altijd boosaardigheid, en in fommige omitandigheden ook valschheid daar benevens verraadt.
In fommige gevallen wordt de heeler , (dat is verberger) of de kooper van geflolen goederen , even
zwaar geftraft als de dicf zelve. En de reden hiervan
is gemakkelijk na te gaan. Want indien er niemand
was , waaraan men de geflolen goederen kwijt kon
raken , zouden er ook welhaast geene dieven meer
gevonden worden ; althans , bewust te zijn van eene
gepleegde misdaad , en in plaats van ze aan den dag
te brengen , daaraan behulpzaam te wezen , dit is
inderdaad aan dezelve medepligtig te worden. De
toepasfing hiervan op bet raisdrijf, door eene lasterende tong gepleegd is niet ongemakkelijk. Wij
weten toch , dat hij , die zich daaraan fchuldig
maakt , een groot en verfoeijelijk kwaad doet ; door
ons niet tegen hetzelve te verzetten , keuren wij het
ililzwijgende goed ; door er met genoegen naar te
luisteren , moedigen wij het aan , en worden deelgenooten der fchuld. Verbeeldt u iemand , die eenen
moord zag plegen , en die , fchoon daaraan niet
handdadig, misrchien omdat de vermoordde zijn vijand
vas , of omdat hij vermaak fchepte in bloed te zien
florten , het ftilzwijgend en werkeloos bleef aanzien,
en door zijn gelaat en houding aan den moordenaar
tooll-
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toonde, dat hij. van hem niets te vreezen had ; zoudt
gij hem in uw hart niet bijkans voor even fchuldig
houden , als den booswicht , die het felt gepleegd
had ? Ilc weet wel , vermoorden is affchuwelijker
misdaad dan kwaadfpreken : doch de trap der misdaad
komt hier niet in aanmerking , maar alleen , in hoe
ver men door toezien of aanhooren , medepligtig kan
worden. En grievende lastertaal is zulk een gering
kwaad niet ; zij berooft dikwerf menfchen van hunne
dierbaarfle aardfche verwachtingen fluit hurl den weg
tot voldoening of voorfpoed , ja berooft hen van
hetgeen velen dierbaarder is dan het leven , van hunne
eer ! Het laaghartige der daad vermeerdert nog het
verfoeijelijke derzelve : tegen een moordenaar kan
men zich te weer ftellen , zijn leven verdedigen of
door de vlugt zich behouden ; maar tegen een' lasteraar hebben wij geen wapen , noch kracht ter
verdediging ; wij zijn afwezig , en als zijne vergiftigde
pipen ons treffen , kunnen wij naauwelijks gisfen ,
nit welk een' fchuilhoek zij op ons gefchoten zijn !
En nu , hoe moeten wij dan denken over hen , die
er bij tegenwoordig waren , toen deze pipen bereid ,
in het vergif gedoopt , op den boog gezet , en op
onze borst gemunt werden. Doch ik moet nog
fterker fpreken : hij , die de redenen eerier verwoestende fchendtong aanhoort , is fchuldiger dan hij ,
die eene gruweldaad onverfchillig en itilzwijgende
aanziet , hij is mede een dader van het kwaad ! Want
tot lasteren behoort immers zoo wel iemand , die
'boort als iemand , die fpreekt. Ten zijnen gevalle
wordt de misdaad gepleegd , en hij wordt dus dadelijk een deelgenoot en medeitander derzelve, Neem
den
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den aanhoorder weg , en er beftaat geen lasteraar
meer ! Ik bedoel niet hem , die tegen wil en dank
gedwongen wordt bij zulke redenen tegenwoordig te
zijn , en daarbij genoegzame teekenea geeft van zijne
afkeuring en verontwaardiging ; maar die door houding en gelaat betoont , geen mishagen in dezelven te
hebben. Indien wij dan demands eer hooren aanranden , verbeelden we ons dan altijd bij een' moord of
dergelijk gruwelfeit tegenwoordig te wezen ; jai
verbeelden we ons , door itilzwijgen err goedkeuring,
medepligtigen en handlangers van den dader te worden ; als die zonder ons evenmin zou kunnen lasteren als de moordenaaf moorden , indien hij geen
medeftander had , die het ongelukkig flagtoffer de
ermen vasthield , of zijne borst ontblootte , om er
den dolk te kunnen indrukken !
Ik heb , zoo ik meen , genoeg gezegd , om te doen
,gevoelen , -hoe boosaardig het is , te luisteren mar
lasterende lippen ; en dat deze boosheid dikwijls met
verfoeijelijke valschheid kan gepaard gaan , zal ook
ieder gemakkelijk begrijpen. Dat men in zijne tegenwoordigheid zijnen vriend zou kunnen hooren lasteren,
zonder zich daartegen te verzetten , ja ! net uiterlijke
blijken van welgevallen dit houde ik voor onmogelijk ; want zulke huichelende monfters kunnen geene
vrienden hebben : men kan daarbij uit vreesachtigheld , of uit voorzigtigheid zwijgen; maar goed te
keuren , of behagen daarin te fcheppen , dit is eene
ongerijmdheid ! Doch indien wij al geene vrienden
zijn , wij zijn toch doorgaans ook geene vijanden
van hen , die men in ons bijzijn van ondeugd of
fchande beticht ; wij zouden niet gaarne door hen
V. DEEY'.
voor
C
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voor hunne vijanderl gehouden worden ; wij gaan
met hen om als zulken , van wie zij niets kwaads
te vreezen hebben ; wij ontvangtn fonitijds van hen
bewijzen van dienstvaardigheid , van genegenheid of
iachting ; ,zij kunnen niet vermoeden dat wij deckle.
men aan daden der ergife en fchadelijkite vijandfchap
tegen hen ; w4 zouden ook niet dat zij dit
Vertnoeddefi; en- nogtans wij doen het ! hi bun afween toonen wij. one geheel anders dan in hunne tegenwoordigheid ; niet omdat wij hen paten maar omdat
.wij het 'kvvaad gerucht van onzen naasten niter bemitinen dan hem ! Is dit geene valschheid P Ja!
•.kunt gij het denkbeeld van iemand , die het oor leent
.aan 'verwoatenale tongen tnet dat van een rein ,
.opregt en rondborftig mensch bij mogelijkheid over-eenbrengen ?
Doch , vraagt gij in de tweede plaats ; hoe moeten
we ons in het gezelfchap der kwaadfprekendheid
.gedragen .1 om ons aan hare misdaad niet mede fchuldig te maken ? 1k heb reeds gezegd dat r tie voor
ons -gebiedett kan daarbij flil te zwijgen ;
hetzij wij vreezen deli lasteraar , door tegenfpraak
,nog meer tot het uitbraken van al zijne gal en vergif aan te zetten ; het zij we ons in een' kringbevintlen waar befcheidenheid ons zelfs het mede fpreken
booed. • te meer het tegenfpreken verbiedt ; het zij
we , ,onbekend met hem y dien het geldt ook onbe.
voegd zijn om zijne partij te trekkers. Maar de
wijze , waarop 'wij zwijgeti , kan tchter altijd genoeg
doen blijken „ of wij -genoegen of misnoegen fchepDen in zulke gefprekken. , of wij het einde of de
voortduring derzeive begeeren. zoo dikwerf wij
in-
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intusfchen grond of bevoegdheid meenen te hebben ,
om den kwaadfpiteker den mond te ftoppen , is dit
eene heilige verpligting. En. zeldein beltoeft • men
hiertoe vele woorden te gebruikes. Er is niemand.,
die meer ftaat maakt op de toegevendheid zijner hootders , dan de lasteraar. Vraagt men hem rekenfchap,
vordert men bewijs van hem , itraks ziet men hem
verflommen , niet zeiden zijne befchuldiging herroepen , of die aldus verdraaijen , als of hij zelve er
geen geloof aan &qr. 1k zag eens den loop der
vuilaardigite kwaadfprekendheid geftuit , door dit
eenvoudig gezegde van eenen: der aanwezenden:. in
dien de man waarvan gtj fpreekt , tegenwoordig was,
hij zou zich waarfchijnlijic wet weten te verdedigen,
of Hever , ik geloof , dat hif Beene verdediging zou
behoeven. Een, ander zeide in foortgelijke geval :
Mijn Heer , ik word bang van. u , want welk eery
waarborg heb ik , dat gij niet eveneens van mil zult.
fpreken ? Somtijds kait bier oak: kherts en boerterij
te pas komen , maai die :ids. dan fcherper zijn meet
dan cle ernst telve. Men.: zou; fonnsige. lasteraars
de tong kunnen. bireideleit, op foortgelijke wijze
als de vernuftige STERNZ het deed aan een iongen
lafaard , die in alle gezelfchappen fchiinprecie.nen
fliet tegen de geestelijkheid. Hij wees hem op zijn'
hond , en zeide , dat dit dier vele goede hoedanigheden , maar daarbij ook ddne leelijke fout had , dien
hij van jongs of niet had kunnen ontwennen. Op
de vraag , welke die font was ? kreeg hij ten antwoord : hij kan geen geestelijken zien zonder hem
aan te vliegen. Het ware echter te wenfchen , dat
er van dit ftekelig vernuft nooit ander gebruik geC2
maakt
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maakt was , dan om den laster tegen te gaan : maar
helaas! door velen werd het juist misbruikt, om den
laster des te grievender te doen wonden. Doch
hierover fprak ik bij eene andere gelegenheid. Een
enkel woord dus nog ten befluite. Het groot en
onfeilbaar middel om zich niet door enkel toeluisteren medepligtig te maken aan kwaadfprekendheid ,
is het gezelfchap te vlieden van hen , die aan dit
kwaad fchuldig zijn. En dit middel is des te noodzakelijker , vermits het een aanftekend en befmettelijk
kwaad fchijnt te wezen. Hetgeen men eerst verfoeide , begint langzamerhand minder tegen te than , en
men eindigt met zelve die ilechte geaardheid aan te
nemen. Hoe nuttig zijn dan dergelijke waarfchuwingen , als wij hier bij sALomo aantreffen dergelijke
onbewimpelde vooritellingen: het lasteren is niet flechts
misdadig , maar ook het gewillig danhooren van
lastertaal. Hij die dit doet moet men niet zwak
en liefdeloos heeten , maar boosaardig en valsch !
Die dan voor dezen fehandnaam , en nog veel meer
voor het verdienen van denzelven vreest , hij prente
zich deze Spreuk in het gemoed , en gedenke daarbij
aan de les des Zaligmakers
Oordeett niet opdat
gij niet geoordeeld words I
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CLXXXIII.

Die den armen befpot , fmaadt deszelven Maker ;
Die zich verblijdt in het verderf, zal niet onfchui(dig z ijn.
SPREUREN XVII vs. 5.

Het eerile deel van deze Spreuk hebben wij te voren
reeds aangetroffen , Hoofdfl. XIV vs. 31 , waar wij
alleenlijk , in plaa.ts van die den armen befpot , lezen
die den armen verdrukt ; doch bij de behandeling
dier plaats heb ik aangetoond , dat dit Been wezenlijk verfchil maakt , en dat wij , verdrukking enfpot
zamenvoegende , allerlei wreede , onwaardige bejegefling en mishandeling des armen daaronder veritaan
moeten. Ik durf mijne Lezers verzoeken , het CXXVI
Nommer van dit Blad , bij de herhaling van dit gezegde , nog eenmaal te zien ; ik heb in hetzelve
de navolgende bijzonderheden ontwikkqld. De armen
Eijn fchepfels van God , en wij kunnen het week niet
verachten , zonder den Werkmeester te fniaden. De
armen zijn fchepfels van denzelfden God , die ook
cons geformeerd heeft. Zij zijn met ons uit hetzelfde
leem gevormd , naar geest en ligchaam onze Broeders ! Den armen te mishandelen is Gods wijshekl
beC3
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befchimpen , die niet alleen dat wezen gevormd heeft,
hetwelk wij arm noemen , Saar die zelf den armen
ARM gemaakt heeft.
De liken hebben voor niets
grooter verpligting aan God dan dat er ook armen
zijn , want zonder dezen zou al hun overvloed hun
weinig baten. Eindelijk , de flaat der armoede is
gem blijk van Gods ongunst ; Hij heeft onder de
armen ten ,minste zoo vele lievelingen , als onder ,de
.rijken ; en .zijn cigen ,boon , verfchkjnende -op de wereld , heeft dezen ftand geadeld Het befluit dezer
redenering is vervat in deze woorden :
„ Weg !clan van ons -die onmatige opvijzeling des
„ rijkdoms , alsof er niets zoo groot , zoo voortref„ felijk , zoo achtingwaardig was , als rijkdommen te
,„ bezitten ; nergens:heeft God ,gezegt: die :den rijken
„.eert, eert Weg die koelheid en achterhou„ dendheid , •waarmee ‘wij ‘dikwerf ,verdienitelijke en
„-edele menfchen lbejegenen, wanneer zij ,bij ons .als
„-arm of min .gegoed bekend than ! Weg' die .aan, matiging waardoor twij 'ons befchouwen , rals ver
verheven .boven den ftand der werkzame .behoefte ,
waaraan wij al ,ons gemak :en al ons .genot te dano ten hebben Weg boven alles fmaad en anishan„.deling , der weerlooze nooddruft; alsof wij zouden
inogen vertrappen , die door God in het ftof gebogen
„ zijn ! -Wie zieh :daaraan ook fchuldig make , ih4
„ verfmaadt den Allerhoogiteni en zal ,00k eenmaal
„.door Hem verfmaad worden i”
Thans go. ik teritond_ over tot het tweede ,:deel :der
'.Sprenk„ waarvan -ik -ter .aangehatilde plaats reeds
zeide , dat het.,een denkbeeld behelst, waardig , om
,afzonderlijk ontwikkeld :te worden.: flet ,verband der
bei.
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beide deelen met elkander is wel niet in het oog loos.
pend man eater ook niet zeer moeijeliik na te
gaan : want, zich te, verWdetabi heft vertlerf, betee-kent bier niets Anders dan. zich ten koste van, een
ander,, en over deszelfs ongelulc - te. vermaken ; en
daar de armen , naar onze wijze van denken , ook
ongelukkig zijn , zien wij terftond , hoe na het be,.
fpotten van den arisen , en het blOfckap fcheppen
aan elkander verwant zijn.
uit eery antlers' ongeluk
Over dit laatfte tnoeten wij thans handelen , en be4
proeven , of ,wij ook eenen nieuwen , of belangrijken
blik zouden kunnen werpen in fommige geheimenvan
het menrchelijke hart.
Ja voorzeker ! het is een geheimni.s.vol en raadfel,
achtig verfchijnfel., dat menfchen , die in hunnen.
natuurlijken aanleg al de zaden der welwillendheid
hebben opgefloten ; tot wler oorfproakelijice geaard;
heid het mededoogen .het leed over eens anders
lijden behoort; nogtans ooJ blijdfchap kunnen
fcheppei in anderer verdriet en kwelling, ja forntijds
in hun onherftelbaar ongeluk I Even raadrelachtig is
de tegenovergeftelde , doch aan deze vermaagfchapte
on.deugd, het. verdriet fCheppen in eens anders geluk
en welvaart , of, 0411 biervoor de gewone., benaming
te gebruiken , de foffd, Als wij op kinderen, die
toch menfchen in het klein Rijn , onze aandacht
vestigen , zien wij van .dit alias de voorbeelden..
anvangen zij iets , dat hun.vermaak of 'gent geeft,
en kunnen zij voor hunne hroeders , dusters of
makkevs , buiten hunne cchade , hetzelfde bedingen,
zij zullen er met aandrang om vragen , en ook niet
zelden het hunne met hen deep , indien het eerite
C 4
ver-
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verzoek hun niet kan ingewilligd worden. Ziet daar
den aanleg tot welwillendheid ! De nijd der kinderen,
waardoor zij , bij voorbeeld, een ftuk fpeelgoed aan
hunnen makker niet willen afftaan , fchoon zij zelve
geen lust hebben , om er zich mede te vermaken ,
is een niet minder gewoon en dagelijksch verfchijnfel
onder hen : doch dit is met hunne kinderlijke begrippen van eigendomsregt zoo naauw verbonclen ,
dat men het hun naauwelijks ten kwade kan duiden.
Bedenkelijker is het , wanneer zij , hetgeen hunnen
fpeelgenooten tot genoegen verftrekt , opzettelijk verderven of vernielen , niet omdat zij het voor zich
begeerden , maar omdat zij het hunnen makkers niet
gunnen. In dit geval is hunne afgunst reeds gepaard
met blijdfchap over derzelver verdriet ; en in• zulke
en andere bijzonderheden , ontdekt men ook bij
kinderen hoewel fchaarfcher , eene overhelling tot
die ftrafbare geneigdheid , waarover in onze Spreuk
een zoo verfchrikkelijk vonnis geveld wordt. Want
de woorden , hij zal niet onfchuldig zj'n , hebben
de krachtige beteekenis , hij zal voor zeer fchuldig
en misdadig bij God gehouden worden I
In de Griekfche taal heeft men eene afzonderlijke
benaming , om blijdfchap over eens anders leed aan
te duiden (epiehaire- kakia) ; ook de nieuwere Duit*hers hebben daarvoor het woord fchadenfreude gefineed ; en niets zou ons verhinderen , om op gelijke
wijze fchade- vreugd of onheils -yreugd te zeggen ,
indien wij in onze zamenftellingen niet kiefcher en
regelmatiger waren dan zij (s). Doch het ware te
wenoneheils,
(*) De reden, waarom wij geen ichacie of
-f
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wenfchen , .dat wij even min de zaak kenden , als
wij ze met den woord weten uit te drukken ! Er is
zelfs velerlei vermaak over het verdriet van anderen,
en niet elk der onderfcheiden foorten van hetzelve
is even flecht en fchuldig , niet elk derzelve is ook
even onverklaarbaar en raadfelachtig. Wanneer men
door haat of wraakzucht ontitoken is , en zich daardoor aangepord voelt, om zelve het voorwerp zijner
vijandfchap te benadeelen ; is het helaas I ook natuurlijk , dat men innerlijk voldaan is over het kwaad,
dat hem door anderen wordt aa'ngedaan , of in den
loop der dingen overkomt , even zeer als over het
leed , dat wij zelve hem berokkenen. De naijver is
almede eene natuurlijke bron van dit euvel: wanneer
de grootheid , de roem of het vermogen van eenen
mededinger ons in de oogen fteekt , en wij wanhopen
hem daarin op zijde of voorbij te ftreven , dan verblijden we ons in zijne vernedering, in hetgeen zijn
geluk of zijne eer krenkt , en wij zien gaarne hem
beneden ons zinken , van wien het ons fpijt , dat
C 5 we
zeggen, is, omdat wij bij de uiteenzetting dezer
zamenftelling niet zeggen kunnen , vreugde der fchade
of des onheils , maar over fchade of onheil. Hierom
is ook het thans niet ongebruikelijke , leed-vermaak ,
volltrektelijk of te keuren. De billijke klagt over Germanismen in onzen hedendaagfchen Itij1 zou onbillijk zijn
indien wij alleen de goede voorbeelden onzer naburen
en niet voornamelijk de flechte volgden. Zoo gebruiken wij
ook al het woord kunfielen, hetwelk naar zijnen vorm ,
of een frequentativum van het werkwoord kunflen , of
van het naamwoord kunfiel zou moeten afgeleid zijn.
Maar nod' bet een noel' bet ander beltaat onze
.'reugd

,
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we ons niet boven hem verheffen kunnen. Het blijkt
bieruit wederom , welk eene inaagfchap er is tusfchen
de ondeugd , waarvan wij thans handelen , en den
nijd. En waariijk er is weinig onderfcheid in , of
;nen , gelijk de Franiclie tooneeldichter zegi , vermagert,omdat men een ander gezetter ziet worden (*),

dan of men , naar eene bij ons gebruikelijke fpreekwijze , groeit in tens anders feed. Ondertusfchen
houdt men deze blijdfchap over het onheil,' dat eerien
yijand of mededinger treft, doorgaans voor geen
groat kwaad, indien men flechts zelf de bewerker
van deszelfs vernedering of fmarte niet geweest is,
ache men zich .daaraan geheel onfehuldig. Dock
anders oordeelt bierover de Spreukfchrijver , daar hij
zegt : Inj zal niet onfauldig zfin1 Iiij wordt. door
den Regter , die niet flechts uiterlijke daden , maar
ook gezindheden en bedoelingen vonnist , voor misdadig gehouden , en als misdadig geftraft ; in dit
'even menigrnall, door eene zigtbare wedervergelding,
die niet zeldzaam het wereldbeftuur der Voorzienigheid kenmerkt ; maar zektrlijk dan, wanneer het
verborgen kwaad in het licht zal komen , en de wet
der liefde de regelmaat der vonnisvelling zijn zal!
In de opgenoemde gevallen is de blijdfchap over
eens anders feed niet moeijelijk na te gaan of te verklaren. Maar wat zal men zeggen van menfchen, die
niet maar omtrent fommige voorwerpen waar tegen,
zij om bijzondere redenen verbitterd zijn , deze hAtelijke
gezindbeid koesteren , gnu bli Witt zij Algemeen en
heer('6) Vous amaigrisfez de l' embonpoint d'autrui.
pEnoucilEs.
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heerfchende is ? monfters., die mar een tooneel van
ellende als naar ten .feest henen gaan, en de angst en
iradeloosheid banner natuurgenooten , die hun nimmer
lets kwaads deden,..metseen helfchen glimlach aanfchouwen iwi1,t ge u hen minder .duivelsch voorifelfommige .gefchiedverhalen ons eenen NERO of
len ,
BERODES Ichilderen; denkt. _clan aan =liken, die tegen
het ganfche -.menschdom met haat en wrok vervuld
Ichijnen; of was bet tot gene jammerlijke hebbelijkheid
:geworden is , bet AIngeluk van lrnnnen evenmensch ,
Indien )al mkt ,met vermaak to aanfechouwen , ten
iminfte 'met .zekere innerliike voldoening te vernemen.
dk weet 'get, ,of deze ongelukkigen weer te verachten , dan te b:eklagen zijn ; ik kan .mij ook niet in
&time gemoedsgefleldheid verplaatfen, om den tigentijcen 'lard derzelve te ..doorgronden. 1k geloof, dat
ten .ondennijnd, bedorven , kwaadfappig ligchaamsgeitel .de gill met een fomberen .nevel kan betrekken,
en eene algemeene neiging tot 'bitterheid veroorzaken.
It geloof, .dat vnvatbaarheid voor waar en zuiver
genot •der •ziel , gefpioten ,uit Troege ,ondeugd , uit
welverdiende, of ihkralijk gedragene teleurftellingen en
rampen , eene beerfohende ,f0jt tn ;wrevel in bet hart
'kunnen .verwekten. 1k geloof eindelijk , dat het
-genoegen over tens anders Teed t, door gewoonte „ en
wanner wij -daartegen niet op ooze hoede zijn , zich
langzamerhand verder uitftrekken, en .eindelijk gene
foort van behoefte worden 'kan. 'Eerst gevoelen wij
het flecks --tep aanzieri van beleedigers of vija-nden ;
jftraks book -omtrent zulken , die wij wel niet haten ,
•naar tegen vie 'wij bet ,een of ander hebben op-gerat; voorts Omtrent onverfchilligeri, en ten laatite
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omttent alien. Want waarom zou het met deze ondeugd niet eveneens gaan , als met alle anderen , die
wij aanvangen met fchoorvoetende te plegen , en
eindigen met ons in dezelve te baden ?
Doch ik moet hier nog van een ander raadfelachtig
verfchijnfel gewagen , waarvan ik echter niet geloof,
dat de oplosfing in onmiddellijke gemeenfchap itaat
met den inhoud van deze Spreuk. Wat is het , dat
bij het plegen van openbare gerigtsoefeningen , zoo
vele honderden ja duizenden zamenbrengt , om de
ftraf der ongelukkige misdadigers te aanfchouwen?
Zij die dit doers , mogen dan grover gezintuigd zijn
dan wij , het zijn toch menfchen gelijk wij. Waarom
heeft men , bij een akeligen en vernielenden brand,
wachten noodig, om den toevloed der nieuwsgierigen
te ftuiten , en te beletten , dat zij elkander verdringen ? Waarom reisde men , v66r ruim vier jaren,
uit alle oorden onzes Vaderlands naar Leyden , om
de jammerlijke puinhoopen dier ftad te zien , en getuigen te zijn van den angst en de tranen harer bewoners ? Moet men de reden hiervan zoeken in zeker
innerlijk vermaak , waarmee het lijden van anderen
ons vervult, en, hieruit befluiten, dat wij een natuurlijken aanleg bezitten tot menfchenhaat en boosheid?
Zulk eene geftrengheid verwacht ik niet van het
meerder deel mijner Lezers : en echter de gewone
oplosfing van dit verfchijnfel heeft iets , dat daarnaar
zweemt. Men zegt namelijk , dat in dergelijke gevallen , de vergelijking van onzen toeftand met dien
van hen , wier ongeluk wij aanfchouwen ons een
aangenaam gevoel van ons aanwezen geeft ; dat het
xien ecner cchipbreuk aan hen , die op het ftrand
than,
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than , zulk eene' dadelijke . • b'ethiitheid fchenkt van
hunne eigen veiligheid , dat zij niet nalaten kunnen
zich daaraan met genoegen over te geven.' :Indien
dit zoo was zouden wij moeten toeftemmen , dat dan
toch waarlijk het ongeluk der lijdenden de oorzaak
was van het vermaak der aanfchouwenden. Doch ik
durf hieraan twijfelen , ja mij beroepen op het' gevoel
mijner Lezers , of zij bij 'dergelijke gelegenheden iets
in zich gewaar wierden , dat naar zulk een vermaak
zweemde. 1k geloof , dat er vele redenen zamenloopen , die de menigte naar tooneelen van ramp en
ellende doen toevloeijen. Nieuwsgierigheid , om getuige te zijn van buitengewone voorvallen zucht ,
om te behooren onder diegenen , die zeggen kunnen
het voorgevallene gezien te hebben , of om het geziene daarna aan anderen te kunnen vertellen en
misfchien nog andere redenen van gelijken aard. Doch
ik geloof onder die alien ook te mogen tellen , de
neiging, om ons mededoogen opgewekt te voelen, en
aldus deel te nemen in de rampen der ongelukkigen.
Vraagt het aan de getuigen der uitvoering van een
doodvonnis , of zij het flagtoffei der geregtigheid
niet gaarne verlost zagen ? en . zij zullen tot den
laatflen man pardon voor • hem vragen ! Ziet met
welk eene hulpvaardigheid elk de hand wil leenen ,
om iets tot blusfching van eenen brand
te brengen En de ruime giften tot Leydens herbouwing
zijn de bewijzen . van het diep mededoogen', hetwelk
de aanfchouwing harer verwoestirigen . heeft- verwekt:
Het medelijden behoort 'mede onder de aangenaine
gewaarwordingen en• dat het daaronder behoort , is
ten blijk van den oorfpronkelijken adel der menfchelij,
-
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lijke ziel. En wilt gij dit dan ook vermaak noemen
in het lijden van een ander ? het zij zoo. ! doch
die dit vermaak koestert niet uit nieuwsgierigheid,
maar om te weenen met den weenenden , of den
ongelukkigen te redden ; hij zal zekerlijk door God
niet voor fehuldig gebouden warden ; maar integendeel zijne barmhartigheid zal roemen tegen het
oordeel, en vele fchulden bedekken
,

CLXXXIV.
De kroone der Ottden z t. yrt de kinds-kinderen ,
En der kinderen fieraad zijn hunne Vaderen.
SP ILE

N XVII

vs. 6.

De meeste der hedendaagfche Uitleggers verklaren
deze Spreuk bijkans geheel van Oosterfchen familiehoogmoed , in dezen zin : dan eerst acht de grijsaard
zich regt gekroond , wanneer hij zich niet ftechts
zonen, maar uit dezen wederom zonen heeft zien
geboren worden , zoo dat hij de gegrondfte hoop
heeft , dat zijn naam in de geflachtregisters zijner
natie nog lang zal blijven leven. Even zoo is bet
ook met de kinderen gelegen : de voorouderlijke
itamboom , ziet daar hunn' grootifen roem ! tot aan
den oorfprong hunnes yolks te kunnen nagaan , uit

wel-
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welke Vaderen
gefproten zijn en onder dezen
namen aan te wijzen waarop zij zich billijk verehoogmoedigen kunnen, ziet daar een fieraad, kostelijker
en dierbaarder dan een Vorstelijke diadeem
Der Oadereri kroon zjfn de zonen hunger zone),
hunne Voorouders 1
Det kinderen poem.

Ik heb niets tegen deze uitlegging , en geloof, dat
men dezelve niet. kan , noch mag voorbijzien ; maar
om het geheele doel der Spreuk daartoe alleen , of
oornamelijk te bepalen ; dit komt mij nogtans te
bekrompen voor inzonderheid , omdat deze zucht
tot breede ftamregisters , in zoo ver zij niet met de
burgerlijke inzettingen omtrent het regt van eigendom
in verband ftaan bij de Oosterlingen het uitwerkfel
is van looter vooroordeel , zoo dat de Arabieren
ook de geflachtboomen hunner paarden bewaren. Want
hetgeen wij add noemen , kennen zij niet, en er zijn
bij hen geene rnaatfchappelijke voorregten aan de
geboorte verknocht. SALOMO heeft dus , mijns in..
ziens , bij het voorftellen eener Spreuk van zoo
gewonen , en , zoo het fcheen weinig beduidenden
inhoud , zijne Deters tot nadenken willen brengen ;
of het wel zoo algemeen waar is dat kindskinderen
de kroon der Ouden en Ouders het fieraad hunner
kinderen zijn ? Of niet hiertoe van wederzijde de
betrachting van zulke pligten behoort , zonder welker
teoefening ook het tegetideel kan plaats hebben 5 en
kinderen hunnen Ouderen , of Ouders hunnen kind&
ren tot fmaad en fchande verftrekken kunnen De
Spreuk deed althans in .mij velerlei gedachten en
get.
t
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gewaarwordingen oprijzen , met welker mededeeling,
zoo bijkans als zij mij zijn ingevallen , ik hoop milnen Lezeren geen ondienst te zullen doers , en waaraan ik dus dit Vertoog wilde toewijden.
De liefde , die God den Ouderen heeft ingeplant
voor hun kroost , is in vele opzigten verfchillende
van die der dieren tot hunne jongen. 1k heb hierover opzettelijk gefproken in het CXXXIII Nommer
van dit Blad. Ziet hier een nieuw bewijs dier verfcheidenheid. Ouderlijke liefde bepaalt zich niet tot
de kinderen , maar zij daalt of op de kinders der
kinderen. Zij plant zich voort met de voortplanting
des geflachts , en zonder iets van hare kracht te verliden voor de vruchten van het eigen huwelijksbed , ontbrandt zij met een nieuwen gloed , om het
tweede geflacht met nieuwe , en nog grooter teederheid te omvangen ! Hoe ruim heeft God , dat ik mij
dus uitdrukke , hoe ruim heeft God het hart der
menfchen gefchapen ! Liefde , vurige liefde tot MI
voorwerp , fluit dat hart niet toe voor, alle anderen ;
maar maakt het ontvlambaarder , maakt het vatbaarder ,
om zijne welwillendheid en genegenheid deeds verder
uit te ftrekken , zoo dat het geene grenzen ziet aan
zijn gevoel en zijne verknochtheid Hij , wiens liefde
dit uitwerkfel niet heeft , wiens ziel zij bekrompen
m aakt voor alle anderen , behalve het gene voorwerp
zijner afgoderij ; hij kent geene ware , zuivere liefde;
hij kent niets dan vermomde eigenliefde Ziet den
achtbaren man , die zijnen noon tot een waardig lid
der maatfchappij gevormd heeft , en . daaraan al zijne
zorg en teederheid fchijnt uitgeput te hebben. Maar
doze wordt Vader op zijne beurt , en nu gevoelt
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de vader des Vaders , voor .41et kind van zijnen
zoon (*) , eene to voren .nog -onbekende aandoening
der genegenheid. De dagen zljner jeugd verlevendigen
zich aan zijne verbeelding, en het vuur der jeugd fchijnt
met die verbeelding terug gekeerd. . Hij gevoelt zich
verjongd , wanneer het lieve wicht op zijne knien dartelt : doch het is een gansch ander gevoel , dan dat der
eerffe jeugd , en zweemt naar het gevoel der onflerfelijkheid ; daar hij zich zelf, en zijnen telg , en den telg
zijns telgs , als' in ddne gewaarwording zamenfmeltende, 'de kiem van een nieuw aanwezen in zich ontluiken
voelt ! Een edele hoogmoed op zijne menfchelijke
waarde , en de vervulling van een gewigtig gedeelte
zljner menfchelijke beftemming , doordringt hem , en
nit zijn hart zijn de woorden des Spreukfchrijvers
ontleend : der Ouden kroon zijn de kindskinderen I
Op* dit echter alzoo zou kunnen zijn , en dit
verrukkend gevoel in al zijne kracht zou kunnen
werken , wordt er vereischt, dat men brave kinderen
hebbe , die , eer zij zelve Vaders wierden , 'hunnen
Ouderen tot • eer en blijdfchap verffrekten. Ik ontken
niet, dat men ook Grootvaderlljke-vreugd kan gewaar
worden., als men uit een ontaard kind zijn geflacht
gebouwd ziet ; maar met hoe veel bitterheid is die
vreugd vermengd ! hoe vele fmartelijke herinneringen
vereenigen zich met dezelve ! hoe vele bange vooruit('p) Het fpreekt van zelf, dat pier onder den Vader
ook de Moeder , en onder den zoon ook de dochter
begrepen ig. Het is ten gevaile van den Itip , wanneer
men het mannelijk geflacht de pleats ook van het vrouwelijke d6et vervangen.
V. DEEL.

•
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uitzigten vermengen zich met de gedachte van in dit
nieuwe kroost te herleven ! welke treurige rnogelijkheden vertegenwoordigen zich aan den geest ! welk
eene rij van zorgen en bekommeringen ontrust den
aangenamen droom , dien men in zoete, begoocheling
zoo gaarne drootnt Hoe kunnen kindskinderen eene
kroon zijn wier Vader cen fchanclvlek des huizes
was ! Neen bet is niet te berekenen -, hoe miauw
het geluk der Ouders net de deugd en braafheid
hunner kinderen verbonden is. Net openbaart zich in
hunne eerfte jeugd blj hurt opwasfen , bij bet rijpen
hunner jaren , bij hunne vestiging in de maatfchappij,
indien zij flechts dit geluk zicl niet verbeuren of
onmogelijk makers ! het openl)aart zich ook dan ,
wanneer hun de dikwerf helaas zoo twijfelachtiie
lutwelijkszegen te beuTt valt. Het regtfcbapen, kW,
hetwelk de lust en „roetn ,zijner Ouderen was , zet
hun eene nieuwe kroon op het hoofd als -het hun
de vruchten zijner huwelliksliefcle aanbiedt , en hen
daardoor verrijkt gel& geen aardfche fchat verrijken
kan ! De ontaarde zoon , wiens aanblik altijd bij den
Vader de fmartelijke tterinnering vernieuwde waarom
m,oest ik aan zulk een kind het leven geven 1 ach
hij moet vreezen met nieuwen. kommer het 04derlijk
gemoed to domrioven, wanneer hij hiun kindskinderen verwelc; , OR) misfcbien den Vader gelijken
Wat Vader JAKOB ook gestoeld hake bij de, gebborte
zijner overige kindskinderen , het zal toch in geene
vergelijking zijn gekornen bij den roem en den verheyen trots van het Vad,erlijk hart bij de v•errukking ,
die zijne ganfche ziel dooraroomde toen hij Ephraim.
en Manasfe , de Zonen\ran den edelen jozEp omhelsde!
Aan-
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Aanmerkelijk is ook , in dere fchoone Spreuk , de
we4rflag van deszelfs beide deelen op eliciander : gelijk
kinderen et} kindskinderen de Vow der Ouden zljn,
zoo zijn ook wederkeerig de Ouders de mew en het
&mad van hunne kinderen ; zoo behooren zij het
althans te wezen , indien aan de heerlijke beitemming
der menfchelijke natuur zal voldaan worden ; befchouwen wij dit kortelijk in betrekking , zoowel tot de
kinderen als tot de ouders.
Er Vim kinderen , die zich zonder reden over hunne
ouders fehamen ; dit noeme ik niet een gebrek ; maar
eene ondeugd , eene misdaad I De Vader van ME-,
NIPUSwasenrlijkmbchta,deorvlij
en overleg het zoo ver gebragt had , dat hij zijnen
eenigen noon eerie opvoeding boven zijnen nand kon
geven. HO onthieki zich zelf het noodige om hem
alles te doen leeren , en de . inderdaad gelakkige vdr-.
mogens in hem to doen ontwikkelen , waamet de
natuur hem begiftigd had. Toen It hem' aan eene
hooge fchool tine fludien liet voortzetten , lead
hij zelf bljkans gebrek opdat zljn kind niet voor
anderen zou behoeven order te doen. MENIPPU9
voleindigde zijne letteroefeningen , maakte zich noodzakelijk door zijne verdienflen , verwierf fortuin , en
deed een vrij aanzienlljk huwelijk. hoe gedroeg
hij zich nu omtrent zijnen Vader 'wider wiens
liefde en opofferingen hid zijne uitzigten niet hooger
dan den drieflal , of kleermakerstafel had kunnen
verheffin ? Reeds aan. de Akackmie fchaarnde hij
zich , wanneer de goede Oude niet duren kon , zonder hem tens te bezoeken en met zuur befpaarde
gefchenken te verrasfen. Toen hij tot aanzien gekomen
D 2
,
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men was bloosde hij ;- zoo menigmaal • men • hem
naar zike afkomst vraagde , verwijderde zijnen Vader , die flechts voor en in hem leefde , van zijn hui9
en ()twang en verhaastte • deszelfs dood , door het
verdriet over • deze ondaRbare trotschheid. Foei die
ontaarde ! zegt ieder ,hierbij in zijn hart : • maar laten
we er bijvoegen die ellendige dwaas ! Want daar
elk het in hem zou geroenid hebben , zoo hij •grootsch
geweest was op eenen Vader , aan wien hij eer,:
fortuity - en alles te 'danken had , vernederde men • hem
nu ;- naar gelang .hij zich zelf vernederd achtte en
in . plaats van eer kreeg -hij fpot tot. : zijn • loon
Het is der kinderen pligt hunne -Ouders .als. hung
roem - en fieraad te befchouwen - al hebben zij zicli
vele trappen boven hen in flaat en aanzien verheven,
al kunnen ze op niets . anders , dan op hunne deugd
en hunne liefde • zich verhoogmoedigen. Maar is dit
dan weinig , om hoogmoedig,op - te wezen ? Zijn . deze
niet de beste ' van alle .hoedanigheden ; beter dan goud
en aanzien ? ik fprak zoo even reeds van jozErs
gefchiedenis ; en dit eenvoudig maar onvergelijkelijk
verhaal waar tegen ik geen ganfchen THUCYDIDES
noch LIVIUS • zou willen verruilen ; dit uitmuntend
verhaal -leett ons ook op de fchoonfte , aandoenlijkfle
wijze , hoe' een edel kind - omtrent zijnen Vader be-.
hoort te denken en. te handelen. Van het toppunt
zijn er grootheid zag hij niet met verachting op 'den
eenvondigen herder neder ; hij verwijderde hem niet
van Egyptens hoofdflad en van het hof , om in een'
hock des lands onbekend en .vergeten -zijne dagen te
flijten. Neen ! hij zelf verwittigde den Koning van
deszelfs aank.omst ; en ftelde er eene eer in , om den
grijs-

SPREUREN, H 0 sZvF DST. XVII vs. 6. 53
grijsaard aan FARAo voor to ftellen. Hlj verlaat alle
ilaatsbezigheden , op de enkele boodfchap : Uw Trader
is krank ; en komt den laatilen zegen voor zijne
Zonen vragen verlaat zijn fled bed niet , tot
dat hij den geese gegeven had ; en toen , wij lezen
het van hem alleen : toen "iel JozEF op zsjns Faders
aangezigt , en weende over hem en kuste• hem I
Dit
is kinderlijke teederheid , maar kinderlijke hoogmoed
tevens. En kan het anders , of deze beiden moeten
gepaard gaan? Want wanneer eene bezitting ons
dierbaar is , kan zij niet veracht wezen in onze oogen , en onze roem op dezelve vermeerdert met de
waarde , die wij er aan tsziefchrijven.
Ongelukkig het kind , hetwelk zich over zijne
Ouders fchamen moet
Deze vernedering , hoezeer
onverdiend , heeft eene onbefchrijfelijke bitterheid ,
die alleen overtroffen wordt door de nog grievender
bitterheid van Ouders , die zich over hunne kinderen
fchamen moeten. Maar gelukkig bet kind , dat zich
op zijne Ouders met regt verhoovaardigen kan , als
fieraden der maatfchappij , wier deugden geeerbiedigd ,
wier verdieniten geprezen worden , wier naam in alle
monden gezegend .wordt. En aan deze hoovaardij
mag hij zich onbefchroomdelijk overgeven ; niemand
zal hem die ten kwade duiden , want zij hangt
men met teederheid erkenfenis. en de fchoonfle aandoeningen des . menfchelijken gemoeds. Hoogmoed
op eigen verdieniten is laakbaar en. dikwerf belpottelijk;mar het kind , dat roem draagt op zijne Ouders-,
verdient geene ber4ing , maar achting en eere.
.Dock hoe groot: eene verpligting vloeit dan hieruit
voor Ouderen -voort , om hunnen kinderen tot weanD
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lijken roem , althans bun niet tot fchande te veritrek.
ken ! Wij zijn aan ons zelven , wij zijn aan de
rnaatfchappij , wij zijn aan God verpligt , ons deugdzaam en onbefproken te gedragen; door bet aanwenden
onzer geest- en ligchaam$vermogens een iegelijk in
onzen kring ons nuttig te waken : mar wij zijn dit
evenzeer aan onze kinderen verpligt. Niet flechts
om door ons• voorbeeld hen tot gelijke loffelijke hoedanigheden te vormen ; maar ook om voor bun belang
te zorgen , en door eene billijke zelfsvoldeening de
zaden van hetgeen goed en groot is in ben te doen
ontluiken. De Vader , die geacht en bemind is ,
verwerft gereedelijk voor zijne kinderen
held en begunftiging , ingang in goede gezelfchappen,
en onderfteuning in hunne pogingen , om bun geluk
te vestigen. Men verheugt zich , den kinderen te
kunnen vergelden , hetgeen men den Vader meent
verpligt te zijn ; de achting voor dezen werpt een
voordeelig licht op zijn kroo$t , en men verwacht in
de erfgenamen van een' onbevlekten naam ook die van
onbevlekte, zeden te zulien aanfchouwen. Zoo fteekt
de jongeling moedig het hoofd op , en niets drukt
hem ter neder , niets verhindert hem , om eenen
roemrijken weg in te flaan en te vervorderen. Hoe
vele Vaders daarentegen vier wangedrag ook bunlien kinderen eene onuitwischbare vlek aanwreef, en
lien althans Qp de bane der eer en bevordering ver
achteruit zettt ! Gelukkig de maatfchappij waar
de grondbeginfelen van SALOMO'S zedekunde ook te
dezen aanzien heiliglijk geeerbiedigd worden waar
de kinderen en kindskinderen de kroon hunner Ouderen zijn , en de . Ouderen de roem en het fieraad van
hunne kinderen. CLXXXV.
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CLXXX V.
Eene faortrefei0e Lippe part gen dwazen niet
Veel min eenen Prim eene kugenachtige Lippe.
SPREUKE14 9

XVII vs. 7:

onze overzetting van deze Spreuk mist men de
behoorlijke tegenitelling, die er zijn moet tusfchen de
woorden , die in dezelve door (limas en Prim verteed ztpa. leder gevoelt , dat SALOMO zoo hij in
ooze teal had gefchreven , aid) zoo niet zou uitgedrukt hebben , en dat er aan ooze Nederduitfche
Spreuk kracht , rondheid , en bijkans zou men zeggen ,
een gezonde zin ontbreekt. Van den zin dezer twee
woorden hangt grootendeels die der geheele Spreuk
af: hierover moet ik dus kortelijk iets zeggen.
Het eerfie dnidt niet zoo seer dwasrsheid aan , in
den gewonen zin des woords , als wet veraehte10heid en fchandel#kheld der ondeugd ; het heeft ook
nog eene bijzondere beteekenis , (bijkans gelijk het
Latijnfche fore/idea) an lase en bekrompen baatzacht, inhaligheid en datrjammerlijk egoisme hetwelk
eer, redelijkbeid en edelmoedigheid met voeten treedt.
Die hieraan twijfelen mogt, behoeft flechts de gefchiedvnis ion mew. , • edit is hot woord, hetwelk
D4
wij

56

S

AL OM 0 'S

wij hier in het Hebreeuwsch vinden) en de toefpeling
op dezen naam , I Sam. XXV vs. 25 , in te zien,
terwij1 de vergelijking van j e f XXXII vs. 5 , dit
buiten alle bedenking ftelt. Aan zulk een verfoeijelijk
wezen moeten wij dus denken , bij hetgeen in onze
vertaling een dwaas heet. Voor het woord Prins
of Vorst hetwelk mij toefchijnt hier in het geheel
niet te pas te komen, moet men edeldenkend , edelmoedig , of iets dergelijks in de plaats ftellen , opdat
het de tegenftelling aan geene behoorlijke juistheid
ontbreke. En na aldus de beteekenis dezer twee
woorden bepaald te hebben zal het ons minder
moeijelijk vallen te oordeelen , wat aan de twee verfchillende karakteri, door dezelve aangeduid , in deze
Spreuk wordt toegefchreven. Beginnen wij net het
eerfte deel derzelve.
Wat hier door eene voortreffeljle lippe , of eene
lippe der voortrefelijkheid , of des overvloeds, bedoeld worde , is moeijelijk met zekerheid , of zelfs
net eenige duidelijkheid te bepalen. Grootfpreken,
fnorken , fnoeven , verftaan er MICHAeLIS , DATHE
MUNTINGHE en anderen door ; en ik heb er niets
tegen, indien men ilechts dit grootiprekenten fnoeven
hier in een engen en beftemden zin opvat. Ik houde
bet • namelijk daarvoor, dat er door beteekend wordt,
breed op te geven van zffne eigen voortreffelffkheid;
zoo te fpreken , alsof men van de ondeugden , waaraan men fchuldig ftaat , zelve den grootften afkeer
bad; alsof men de daar tegen overftaande deugden
bewonderde, en zich bevlijtigde om die te betrachten.
Men vindt bet veel bij inhalige menfchen , dat zij
den mond vol hebben van edelmoedigheid en loffelijke

be-
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beginfelen. Doch bet lust mij dit karakter eens in
den fmaak van THEOPHRASTUS te fchilderen, met
dat onderfcheid , dat ik den held mijner befchrijving
een' naam gal geven : ik zal hem SORDIDUS noemen,
en , volgens de gewoonte des aangehaalden Schrijvers,
eene befchrijving der inhaligheid laten voorafgaan.
Zij beilaat in eene verregaande hebzucht , die zich.
noch aan betamelijkheid , noch aan billijkheid , noch
aan algemeene achting bekreunt. Eene niet zeer
vleijende teekening , maar die echter nog beneden de
hatelijkheid van.het afgefchilderde voorwerp is.
SORDIDUS heeft niet veel verftand , maar eene
groote mate van flimheid en doorflepenheid. Er gebeurt niets of hij vraagt zich terflond : kan ik hier
mede eenig voordeel doen? En daar alle voorvallen,
hoedanig die ook zijn mogen , hem flechts van deze
zijde treffen , is hij ook altijd alien anderen vooruit.
Of dezen daardoor benadeeld en gedrukt worden,
wat gaat hem dat aan ? moet elk niet voor zich
zelven zorgen? Zoo als hij over gebeurtenisfen
oordeelt, oordeelt hij ook over perfonen. Kan deze
of die, door aanzien , door invloed, door achting ,
door begunitiging mij geld in den zak jagen , of mij
belpen in het bereiken van mijne oogmerken ? ziet
daar zijn eenig onderzoek ! Moet hij dit met ja! beantwoorden , dan fpaart hij noch tijd , noch moeite ,
noch kosten , en de kruipendfle vleijerij is hem niet
te laag , om dezen in zijn belang te trekkers. Maar
wee dien, die eenige gunst van hem verlangt , en
dien hij niet berekenen kan ooit noodig te zullen
hebben I zoo hij geene onbefchoftheden verdragen
wil, ga hij liever zijne deur voorbij! SORDIDUS
D5
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heeft nooit genoeg , en ftaat daarin met den vrekkigften gierigaard gelijk : maar hij is te veel Egoist, om
hem ook in onthouding te gelijken integendeel hij
is gulzig ook in het genieten , en deelt zelfs zijn
genot gaarne met anderen , dock let wel! met zulken,
van wirer omgang hij zich voordeel of crediet kan
belQven , of die hem op eenige andere wijze voor
zijne gulhartigheid fchadeloos kunnen ftellen. Eerlijkheid is bij hem die mate van voorzigtigheid ,
waardoor men buitea regterlijke vervolging en openbare fchande blijft. Barmhartigheki en mededoogen
ftaan eigcnlijk in 'ztljn woordenboek niet, want elk
is zich zelf de naaste ! Hij be_ wijst echter wel eens
weldaden , als hij er belang heeft, dat de een of
ander hem voor weldadig houdt. Nijverheid is bij
hem de behendigheid , ova alles van anderen of te
trekken en na zich te flepen. Hij verdraagt alles van'
zoodanigen zijner onderhoorigen , die ILO meent niet
te kunnen misfen, en is onverdragelijk tegen anderen,
van wie hij weet , dat zij hem behoeven. Achterhoudendheid, bedriegelijke ftreken , eerlooze winifen,
verkorting van den loon der werklieden, waarom zou
men zich, op deze wijs niet mogen verrijken , indien
men zich flechts verrijkt ? want rijkdom dekt alle
gebreken. zijn zinnebeeld is een hommel , die den.
arbeid der bijen opeet; en zijne zinfpreuk klinkt wel
niet zeer verheven, 'man luidt echter zeer naïf aldus:
hebben hebben, en krggen is de kunst! Men zou
zeggen, zulk een mensch deed best, orn van zick
zeif te zwiten: maar die dit van hem denkt , bedriegt zich. Hij fpreekt veel 'en gaarne , niet alleen
van zijne vlijt, van zijne ondernemingen, en van den
ac..
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gelukkigen uitflag derzelve, maar ook van zijne goede
hoedanigheden : van zijne rondboriligheid : niemand
houdt meer van voor de vuist te handelen , dan hij !
Van zijne eerlijkheid en trouw : zijn woord is hem
heilig ! Van zijne redelijkbeid : niemand had zich
ooit over hem te beklagen.! Van zijne edelmoedigheid : hij getroost zich liever eenig verlies , dan
verdienftelijke menfchen vow het hoofd te flooten
Met d6n woord , indien men, hem naar zijne eigen
getuigenis beoordeelde , zou men hem moeten houden
voor een zegen der maatfchappij , en het voor een
geluk rekenen, met hem te kutmen handelen; terwijl
verwijtingen en vervloekingen zijn . hoofd bedekken ,
en de aanklagten der mishandelden hem wachten voor
den regterfloel , wag. men met geene bloote woorden
vrijfpraak kan erlangen!
Ziet daar den inhaligen , die grootfpreker is sevens.
I-kb ik wel noodig te betziogen, dat hetgeen hi onze
Spreuk van hem gezegd worth, waar is , en - dat deze
grootfpraak , deze lip der voortreffelsjkheid hem
niet past? Er that eigenlijk, zif verfiert hem niet,
zij maakt zijn karakter niet minder hatelijk ; integendeel zij voltooit cleszelfs affchuwelijkheid ; want xi)
maakt zijne handelwljze nog oneindig gevaarlijker ,
dan zij zonder deze fnoeverij wezen zou ; , zij ontneemt hem alien grond van zelfsverdediging als die
niet zondigt uit onkunde omtrent goede en brave
beginfelen, maar die met deze beginfelen in zijn hart
den fpot drijft ! Kon men van hem hopen , dat hij
zich zelf bedriegt, gelijk hij anderen poogt te doen
dat de glimp, dien hij aan tijne daden west te geven,
eindelijk ook in zijne elgene oogen de waarde der we.
zen-
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zenlijkheid begint te krijgen ; en dat de hebzucht
hem verblindt , om , indien hij zich zelven al niet
voor goed en braaf acht , ten minfte anderen te
houden voor niet minder flecht dan hij is ; dit zou
rnisfchien nog eenigen zweem van verontfchuldiging
hebben , en hem eenige aanfpraak op. medelijden Oven , naar het gezegde van SALOMO zou niet minder
waarachtig blijven : dat zulk eene verachtelijke dwaasheid en laffe grootfpraak niet bij elkander voegen.
Eene aangenamer taak zou mij wachten , indien ik
met dezelfde uitvoerigheid het karakter teekenen kon
van hem , die in het tweede lid der Spreuk
denkend edelmoedig • genaamd wordt ; doch daar de
nog overige ruimte van het Blad dit niet toelaat, zal
ik mij moeten vergenoegen , met alleen den uiterften
omtrek van het beeld kortelijk voor te ftellen.
Edelmoedigheid, als bet tegengeftelde van inhaligheid , is nogtans geenszins verachting of verwaarloozing van betamelijk voordeel , maar van zoodanig
voordeel hetwelk men niet verkrijgen kan , zonder
benadeeling van anderen , zonder laagheid , zonder
beleediging der maatfchappelijke betrekkingen , zonder
verlies van eer , van de achting en de gunst der
braven. Bij dezen edrften trek behoeft slechts een
tweede gevoegd te worden , en de fchilderij is voltooid. De edelmoedige namelijk , zoo ras het hem
twijfelachtig voorkomt, of eenig voordeel, of winstgevend bedrig, naar den ifraks voorgeftelden regel ,
geoorloofd is of ongeoorloofd helt altijd over naar
de zijde der eer en der deugd , en offert liever een
gedeelte van zijn belang vrijwillig op , dan de regten
en aanfpraken, of zelfs de billijke verwachtingen van
an-
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anderen. te benadeelen of in:iftn - weg te flaan. En
dat hij , die aldus gezind is in zijn dagelijkgch bedrijf , ook in zijnen overigen handel en wandel , die
zelfde onbekrompenheid , redelijkheid en menschlievendheid doet doorilralen , begrijpt zich van zelve ,
daar anders dit karakter in tegenfpraak met zich
zelven zijn zou.
Bij zulk een karakter , zegt SALOMO voegt geene
leugenachtige lippe , of letterlijker , geene lip der
valscitheid : eene uitdrukking , die verfchillende verklaringen duldt , waarvan elk wel kan aan de hand
geven welke hex de waarfchkinlijkite dunkt , maar
niemand met zekerheid bepalen kan , welke door den
Schrijver uitfluitend is bedoeld geweest. Sommigen
veritaan er door vIeffersy, en men zou misfchjen. tot
aanbevelings van deze uitlegging zeggen ktuuien , . dat
'clezelfcle goedhartigheid , die de grondflag is van een .
edlmoigkart, eljonfrtva
vleijerij vervoert , niet uit baatzucht of mil daarmede
voordeel te doen , maar uit neiging , om aan. elk • iets
aangenaams te zeggen , of uit gebrek aan die vastheid
van geest , of wil men het behoorlijke geflrengheid
noemen , waardoor men niet vreest de zoodanigen
voor het hoofd te itooten , die zich onzer acliting
onwaardig maken. Anderen verflaan door deze lip
der valschheid de kwade gewoonte van al te veel te
beloven , en dus meer te beloven , dan men vervul.len of volbrengen kan. Ook dit kan in menfchen
vallen , die uit .goedhartigheid edelmoedig zijn , en
die zich dus , eenigermate , fchuldig maken aan hetzelfde gebrek als de inhalige grootfpreker , vermits
ook zij zich beter trachten voor te doen , dan zij
zijn ,
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zijn , en daardoor hen , die op hun woord vertrouwen , jammerlijk te leur ftellen. Eene hoedanigheid,
die zekerlijk hun niet past , noch fraai /hiat , vermits men altijd meent des te meer op iemand te kunnen
nut maken , naarmate zijn katakter gunitiger bekend
is. Het is mij een oogenblik in de gedkhten; geko ,
men,ofhirkpzul negi
worden , die , &boon den gr on d edel denkende en
handelende , nogtang• de zonderlinge grit hebben, van
niet als zoodanig bekend te wilYen ftaan , en daarom
fpreken , alsof zij geheel andere beginrels voigden
dan- waarnaar zij zich inderdaad gedragen : eene handetwijs', juisit het tegenOvergeftelde van het pogchen
des inhaiigen, maar niet minder ftrijdig tegentetgetii
past en welioegehjk is. Doch tvvigel ; of-Alkt
grillige karakters in sALomo's tijd reeds- ten, tooneele
gevoerd werden en of men hnnne ontveinzing van
hergeen in hen goed is , Wel met den naarrr van
valschheid, of lettgeh kan beftempelen. Zoo veel
fchijnt ;oe zeker te zijn dat den Stireuk wederom tehoort ander' dielenen waaraan een bijzondet
toeval den oorfprong heeft gegeven , en die even
daarom duister zijn en falijven omdat de gebeutte.
its , waarog zij betrekking hebben , ons onbekerid
is gewordeii. Ik leb bij gelegenheid van dergelijke
Spreuken wet eens cent gisfing gewaagd , ten einde
te tOonen, op welk eerie wijze zij hebben kttimen
ontilaan. Dit zij mij ook thans gegund , en ftelleii
we ons het geval aldus voor. Een' baatzuchtige
pogcher , hoedanig een boven gefchetst hebben ,
kraainde het verhad zijner goede hoedanigheden als
Mar gewoohte uit doch werd door een' man van
ernst

SPREUKEN, HOOFDST. XVII vs. 7. 63
ernst en aanzien daarover Itrengelijk berispt en ten
toon gefteld. In zijne verdediging ,beriep .hij zich op
de getuigenis van menfchen, edel en onbekrompen
van denk- en handelwijze , en op den lof die dezea
hem fomtijds toezwaaiden , (het zij dan uit zwakheid , het zij ze verblind waren door zijne listige
taal , het zij hij zich nimmer aan hen , dan van de
beste zijde vertoond had) loch nu kreeg hij deze
Spreuk ten antwoord :
Den inhaAgen ftaat het grootfpreken Hecht ;
Maar niet initid4r den edelen 4em te vlefjen (*).
r) 1k mag de verklaring deter Spreuk door MUNTINGHE
en mIoRAOLo nib met Ililzwiigen voorbijgaan: cieze.
Grootfpreken is eeu winder kwaad dan liegen,— ;friclien.
nn het eerie reeds kipcsqk , hoe yea to Meer- het
tweede ? .ra! indien het grootfpreken zelfs den *Os
en
flaext, hoe veel ineer dan het liege's cikr . ,Pb
aanzienlYken? Het voornaamite , hettvvidlt ik tege laze
uitlegging heb , gelegen in de kfacht en beteekenii der
woonfen:,, door tisitt4g of itanzienliik 'vertaald , welke
toefbhijnert, in zulk eerie tegenAelling teen elkander,
gee** andere karakter$ te kuutAln-aanduiden , dam
in cat VertOog gerchetat

CLXXXVI.
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CLXXXVI.
Het gefchenk is in de oogen zsiner heeren een aan(genaam gelleente ;
Naar been het zich zal wenden , zal het wel ged(jen.
SPREUKEN XVII VS. 8.

peze Spreuk , in het oorfpronkclijke gelezen , en
wel begrepen , is zeer vernuftig en fchoon van uitdrukking : ik zal trachtcn dit eenigermate to doen
gevoelen. Zij , die hier , volgens onze overzetting,
heeren van het gefchenk genoemd worden , zijn nict
de gevers van hetzelve , maar die het 'semen , zij
aan vie het wordt aangeboden.
Dat het Hebreeuwsch
taaleigen dit duldt , kan niet in twijfel getrokkcn
worden , en al de verklaringen van hen , die hier
denken aan gevers van gcfchenken , dragen naar mijn
gevoel , het kenmerk harer veroordeeling op het voorhoofd. Zulk een gefchenk nu wordt hier vergeleken
bij een edel gelleente , hetwelk hem , die het beziet ,
met onwerflaanbare aantrekkelijkheid bekoort , en
liefelijk in zljne oogen fchittert. In het tweede lid
hebben onze Overzetters zeer wel de perfoonsverbeelding gevat , waardoor het gefchenk wordt ingevoerd , als zich , met verzekering van een goeden
uit.
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aitflag , tot hen to wenden , die het in deszelfs
belangen wil overhalen : zij die dit . anders verklaren ,
geven water voor wijn. Doch er is , zoo ik mij niet
bedrieg , in dit laatite gezegde ook nog eene dubbelzinnigheid , die de waarde van het gezegde als eene
Spreuk befchouwd , en deszelfs geestigheid nog zeer
veel verhoogt. MICHAELIS vertaalt dit laatfte gezegde : van alle zijden fchittert het : en ik geloof ,
dat doze overzetting taalkundig zeer wel goed kan
gemaakt worden (*). Men verbeelde zich een edel
geiteente , aan alle kanten geflepen ; hoe men het
wends , van welke zijde men het beziet , het blinks
met eenen glans , die de oogen verblindt ! Deze
vertaling geeft een' gansch anderen zin , dan de vorige ; doch zou men nu of de eene , of de andere ,
moeten verkiezen , of uitfluiten , daar beiden .gepast
en fchoon zijn ? t Neen ! de acrd van den Spreukitij1
vordert , dat men de, eene en andere aanneme , en
door derzelver vereeniging het gezegde in zijn rijkften
en
(*) Ik ion het Hebreenwfche woOrd jaskhil in het
Latijn naar de letter vertalen,:: bascam refer , infiar
baccae riitet; het blinkt ale eene boot. Bacca beteekent
niet alleen de r#pe vrucht van druiven , olijven , enz.•
maar ook een parel of ander edel gefleente. In het
Arabisch heeft dezelfde overbrenging plaats•, gelijk zelfs
,nit het Lexicon van coLtus blijicen kan, waar een afgeleid
*naamwoord van denzelillen Hebreeawfchen wo* rtel , uit'gelegd wordt door • een paarlet of ander oorverfieifet.
En dat ook ons Hollandsch woord boot, of verfierfe 1 van
edel gefteefite., hetzelfae is als bot-, heeft de Heer
VILDERDIIS
in zirine aanteekeningen , zoo ik meen op
nix DOREID zeer Quist aangemerkt.
V, PEEL.
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en uitgeftrektflen zin opkratte. Men befchouwe dan
de Spreuk alsof zij in onze taal aldus luidde :
Het gefchenk is een edel gefleente gelfjk ;
Het bekoort hem , *lien 't geboden wordt
Het fchittert als een fuweel , aan alle zflden geflepen ;
En werwaarts het zich wende, is het onwegrfiaanbaari
Mij dunks, ik boor hier fommigen mijner Lezeren
zeggen: deze Spreuk .moge dan fchoon en geestig
van uitdrukking zijn , maar in eene verzameling van
Zedefpreuken zagen wij hear liever niet daarvan
zagen wij Hever uitgefloten alles wat flechts van
verre den fchijit • heeft , van omkooping der Regters
of Magistraatsperfonen aan te bevelen , en aldus eene
der fnoodite misdaden aan te moedigen. Gaarne
zoude ik hierop antwoorden , dat te dezer plaatfe van
geoorloofde gefehenken gefproken wordt , vooral naar
het gebruik en de zeden van het Oosten waar men
nimmer voor een' Vorst of Magtigen verfchijnen
kan , dan met een gefchenk als een bewijs van
hulde , in zijne hand en waar de voorzigtigheid
derhalve aanraadt dat men niet , uit gierigheid of
bekrompenheid 'van aard, hierin nalatig zij , en aldus
zijn Joel misfe. Wij zouden dan bier eene les der
levenswijsheid aantteireti , daar het niet zelden gebeurt , dat men , eene geringere opoffering zich niet
willende getroosten, een , grooter en gewigtiger voorZeel zich moet zien ontgaan. Doch door 'zulk eene
uitlegging zoude ik niet flechts de waarheid , maar
cook mijn eigen gevoel .wederfpreken ; en ik beken
clus .gaarne dat hier gefproken wordt van fehande.
4j.
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giften waardoor men eene.twijfrlachtige zaak
voorhebbende , den Itegter in iijne-belangen_ zoekt
over te haler - -opdat_hij een partijdig vOmiis velle ,
-en de waarheid aan zijn eigenbelang Opoffere. Van
zulk_ een geftherik zegt sALomo, dat het; een luweel
-fchittert en blinkt ; en dat hij , die zulk: een
•efehenk- behendig_ en omzigtig weet te geven, zelden
niisfen zal , one `het ,.onregt te ciden zegepralen en
zijn .00gmerk te bereiken.
Maar zou nu _ zulk- eene Spreuk , die on alleen te
kennen geeft , wat er plagt to gebeuren , wat er, uit
hoofde der menfchelijke' zwakheid . en 'Iverkeerdheid ,
maw al- te , waarfchijnlijk gebeuren mOet ; zou due
niet even. zoo wel een zedeiijk ,doel der waarfchuwing
kuimen.:hebben als ,eerie 4edeloOze ,ftrekking tot
aanmokliging = ri itanbeVeling :der miclettgd.? Het'terft4
niet flechti' even dg lijk is het V laatfti het
wordt niet "flechts waarfthijnlijk &or de .dii
dit geiegde bekleedt ii het " Midden der. teWigtigfte
lesfen van wiisheid en deiigd; Maar wirtunnen Ook;
uit V de overeenkotnst van V hetzelVe met andere foort
gelijke uitfpraketi , V gen,4gziatii zelttr 6ev i- tzen dat
het geen ander dan dit heiltaam. doel der waarfchu.
wing hebb:en-kai. , Op twee plaatfen in de wet ,itaitlbvo2t's ,vihden wiJ
foortgelijke fpreuken de ,eerfte
- XXIII ve:V 8 :
tie
het gefebenk:: voblitzdt - ..de• zientien -woorden der regtvaardigen ; de tweede bijkans gelijklifidend titioeriker , Mitt. XVI vs. 19
het gefehenk veiiblindt .de' oogen der stften, en verSe
Aliait de woorden der regtvaardigen.
Maar het iser ver-af , dat de Wetgeverydeze oude Spreuken zou
aan.
E2
,

-
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aanvoeren , om de misdaad der omkooping , of het
nemen van gefchenken aan te moedigen ; dit gefchiedt
integendeel, opdat elk tegen doze verleiding op zijne
hoede zou zijn , en zich niet te wijs noch te refit=
vaardig zou achten, one door een gefchenk omgekocht
te kunnen worden. Want er gaat onmiddellijk vooraf:
gsj zult . geen gefchenk aannemen ; en op de laatstgemelde plaats uitvoeriger : gfy zult het gerigt niet
buigen , gij zult het aangezigt niet kennen, en
zult geen gefchenk nemen ; want het gefchenk verblindt de oogen der wifzen, enz. Deze onkreuk-

baarheid des regts , en onomkoopbaarheid des Regters,
was volgens alle Israelitifche zederneesters, de eenige
waarborg van het geluk en de duurzaamheid der
maatfchappij : SALOMO'S regering was door dezelve
beroemd , want hij zelve was een Koning der geregtigheid : en ik kan niet voorbij , bier de fchoone
loffpraak bij te voegen , waarme6 mozEs de nagedachtenis van zijnen broeder AHRON vereert, die, als
Hoogepriester , naar. de Staats-inrigting van dien
tijd in de gewigtigite regtszaken beflisfende uitfpraak doen moest. Dus zingt hij van hem :
Die tot zijn' vader en zijne moeder zeide:
1k heb u nooit gezien
Die zijne broeders filet kende ,
niet wist vie zijne zonen waren (*) I

Inderdaad het is voor alle Regters, en voor alien,
die in de hoogere ifanden der maatfchappij , uit hoofde
hun('‘)
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gunner aanzienlijke Staatsbetrekkingen gunst of
ongunst kunnen uitdeelen ; het is voor die alien hoogst
belangrijk te weten , welke de verleidende kracht van
gefchenken , of aan gerchenken..gelijke dienstbewijzin.
gen 4-, om billijkheid en regt tot flagtoffers te
maken van baat- en hebzucht ; ja zelfst . om de dankbaarheid eene dienaresfe der ondeugd te doen worden!
1k fpreek niet van menfchen , bedorven van hart en
zeden , die op gefchenken azen en voor gefchenken
alles veil hebben : voor dezen is -zullo eene waarfchuwing in den wind , want zij ziin niet te verleiden
maar zij zijn - zelve de verleiders. van hen , die zij
bijkans dwingen onv Wigs een' ongeoorloofden weg
te zoeken , hetgeen zij langs dien van deugd en 'tbe.,
tamelijkhdnvrgue.Dochr•zijn
anderen , die het niet tot hunnen' ftelregel 'bebben
aangenomen , zich met den roof des. onregts te verrijkea; maar die door gefchenken in verzoeking
gebragt , en verblind door derzelver glans , aan
hunne eigen beginfels ontrouw worden. Men biedt
hun zulk een. gefchenk aan , en zij gevoelen zich
terftond geneigd -,' om het van • de hand te wijzen ;
maar het is op zulk eene behendige wijze , met zoo
veel fchijnbare kieschheid t of hen gekomen dat zij
naauwelijks weten en • flechts gisfen kunnen , wie de
gever Zij meenen dus het te kunnen aannemen ,
zonder zich in de verpligting te brengen , om te
voldoen aan het ,00gmerk van den waarfchijnlijken
zender, ja zij achten zich- onpartijdig, deugdzaam
en fterk genoeg , om bij, de uitfpraak , die zij' te , doen
hebben , dit gefchenk geheel te vergeten , en zich
alleen nut waarheid en 'billijicheid te rigten. Pus
door
E3
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door zeifsbedrog in flaap gewiegd , laten zij het gefchonkene zich welgevallen , en gevoelen niet , dat
zij reeds omgekocht zijn ; gevoelen niet , dat zij reeds
den eerften flap tot de misdaad gedaan hebben , dat
zij de item van hun geweten hebben verdoofd , en
blozen moeten voor het aangezigt eens eerloozen
omkoopers ; • gevoelen niet , dat het gefchenk de oogen, ook der witzen, verblindt ,
en de woorden
ook der regtvaardigen , verdraait
Dat het gefchenk als een edel ge/leente , van alle zffelen met
onweerflaanbaren glans fchittert , en waar het zich
wend: , zip; doel bereikt I
Indien het geven van gefchenken altijd op eene
plompt, onhebbelijke manier gefchiedde , zoo dat men
deugd en kieschheid openlijk voor het voorhoofd
Piet , zou men minder voor het gevaar derzelve behoeven te vreezen , immers bij hen , die nog alle
beginfels niet hebben uitgefchud , en verleid moeten
worden , om te zondigen maar het gefchiedt fomtijds zoo fijn en listig , met zulk een voorkomen
van eerlijkheid en goede bedoeling , dat er flechts een
kieine trek van begeerlijkheid behoeft bij te komen ,
om den argloozen te verfchalken , en het weigeren
onmogelijk te maken. Somtijds is het niet de Regter of Magistraatsperfoon zelf, die het gefchenk
ontvangt maar het zijn nabeflaanden , die hem dierbaar zijn , of kinderen , wier oog ligt verblind kan
worden. En hoe dikwerf heeft men zich met goed
gevolg tot de vrouw gewend , opdat deze, gewonnen zijnde , door lief kozing en gevlei , of door andere
middelen der overreding , den wil des mans zou
buigen. Elk mijner Lezers zal zich bier met genoegen
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gen herinneren de les , door anzen Vaderlandfchen
Dichter CATS aan de jonge vrouw zoo trouwhartig
medegedeeld :
Is uw eerwaarde man een Regter in den Linde
Of Raadsheer in het hof ; en dat een voile mande
Van eenig dierbaar wig komt zakken in het huis ,
Ei houd uw gretig oog en uwe zinnen kuisch.
En laat geen porcelein , geen overzeefche glazen ,
U drukken in het brein , of in de zinnen blaze
Het doodelijk vergif , dat u en uwen man
In druk , in kwaden naam , in fchande brengen kan!
En laat geen rijke iteen , geen kop of gulden fchalen ,
Door haren flikkerglans , u in den boezem ftralen.
Al wat men kwalijk wint en is maar eenmaal zoet;
Maar is een geuwig Iced, een beul in uw gemoed!

Ex) daar levij , door deze aanhaling , als op den
Vaderlandfchen gond zijn overgettapt , mogen wij met
zekeren volkshoogmoed zeggen , dat in de loffpraak
der Nederlanderen Beene geringe plaats bekleedt de
getuigenis, dat hunne Regters door goud noch gaven
waren om to koopen , en dat zij zonder aanzien des
perfoons het vonnis wezen tnsfchen den man en
zijnen naasten. Als wij de redevoeringen der Israelitifche Profeten inzien , waar zij den ondergang
hunnes yolks voorfpellen , als het gevolg van de
misdaden , waardoor de ganfche natie bezoedeld was,
dan zien wij op de akelige lijst der volkszonden boven aan gefchreven ; dat het regt door gefchenken
gebogen werd ; dat de anne in het geregt werd verdrukt en dat de Overheden zich vet mesteden van
E
den
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den roof dergenen , die geen' befchermer haddeii.
Geen boetredenaar , hoe geifreng hij was , hoe geneigd om zijne welfprekendlieid te toonen , of zijne
zucht om het yolk te behagen aan den dag te leggen , door den zedelijken toeftand onzer natie {feeds
van de zwartfte zijde voor te ftellen : geen boetredenaar heeft haar nog deze misdaad te taste gelegd;
en indien deze het is , die voornamelijk een yolk
rijp maakt voor zijnen ondergang , mogen wij ten
minfte van deze zijde op verfchooning hopen. De
wetten , door onze wijze voorvaderen gemaakt , de
formulieren der eeden , aan alle hooge Ambtenaren
bij de aanvaarding hunner bediening voorgefchreven,
kunnen getuigen van den prijs , dien men er fteeds
onder ons op ftelde , dat geen gefchenk het oog der
Overheid verblinden , of haar hart mogt kunnen verkeeren. Handhaven we ons in het bezit dezer eer
en toonen we ons fteeds overtuigd, dat de deugd en
braafheid onzer vaderen het beste erfgoed is, dat
zij ons hebben kunnen nalaten.

CLXXXVII.
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CLXXXVII.

Die de overtreding toedekt, zoekt liefde ;
Maar die de zaak weder ophaalt , fcheidt den voor(naamfien vriend.
SPREUKEN XVII VS. 9.

Deze Spreuk handelt van vriendfchap en onderlinge
liefde ; van het middel om dezelve aan te kweeken ,
en van hetgeen men vermijden moet , om verkoeling
en uitblusfching derzelve voor te komen. Er is
Been fchooner onderwerp , dan dat der vriendfchap ;
want zij is het , door wie de bewustheid van deelgenootfchap aan den hoogen adel der menfchelijke
natuur , met het gevoel der rein& gelukzaligheid
zich vereenigt. Doch ik moet dit fchoone onderwerp voor het tegenwoordige nog onaangeroerd laten ,
omdat bij de befchouwing van het 17de VSe dezes
Hoofdfluks , en van het 24fte des volgenden de
behandeling hiervan ordelijker en opzettelijker zal
vereischt worden. 1k zal mij dan nu , hoewel ongaarne , bij den bepaalden inhoud der tegenwoordige
Spreuk ftiptelijk houden, en in de verklaring derzelve
micHAems op het fpoor volgen.
Om vrienden te hebben , en te behouden , is toegevendEa
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vendheid een onmisbaar vereischte. Zk fpreek nu niet
van zoogenoemde vrienden van den dag , die men
altijd en overal kan aanwinnen , en die men veilig
verliezen kan , in de zekere verwachting , dat men
andere even goeden in hunne plagts zal wedervinden.
Maar ik fpreek van vrienden , aan wie men door
ware genegenheid des harten verbonden is ; die door
opregte deelneming in elkanders lot , door wederzijdfche belangelooze dienstbewijzingen , door overeen'lemming van gevoelens en neigingen , aan elkaar
verknocht zijn. Ook om zulke vrienden te hebben
en te behouden , is toegevendheid een onmisbaar vereischte. Toegevendheid , niet flechts omtrent gebreken , die met de vriendfchap niets gemeen hebben ,
maar ook omtrent zulken , die haar van nabij en
onmiddellijk raken : kortitondige verwaarloozing van
pligten , die vrienden omtrent vrienden te betrachten
hebben ; opgevat misnoegen en daaruit voortfpruitende
verkoeling ; met den woord , dat alles , waardoor de
done vriend fomtijds meent zich over den anderen te
beklagen te hebben. In het eerfte lid der voorgeitelde Spreuk vinden wij een woord van zeer krachtige
beduidenis , hetwelk door de Onzen te flaauw door
overt reeling is overgezet. MICHAELIS vertaalt het
misfchien weder te fterk ,
door rriendfchapsbreuk
maar ongetwijfeld wordt er een groyer very*
door aangeduid, en wel sulk een, hetwelk de vriend{chap zelve raakt. De ftraks genoemde Uitlegger
brengt van zulke zwaardere vriendfchappelijke vergrijpen eenige voorbeelden bij. „ Het kan zijn ,"
zegt hij , „ dat men , nit onberedeneerde geestigheid,
met eene zwakheid zijns vricnds den fpot heeft ge.
dre.
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&even , of zijn eigen voordeel aan dat 'zijn vriends
heeft voorgetrokken, of uit . praatzucht zich een toevertrouwd geheim heeft laten ontvallen, of op eenige
andere wijze min vriendfchappelijk gehandeld , en
blijken van zijn misnoegen heeft aan den dag gelegd."
Ziet daar gebreken van geene geringe aangelegenheid;
en echter ook omtrent deze eischt SALOMO onder
vrienden toegevendheid : ja zelfs , dat men , uit bartelijke zucht voor liefde en eenftemmigheid , deze
Welaan , vergegrovere vergrijpen zal toedekken
ii.jken wij met deze les de handelwijs van hen , die
finders en geitrenger over de regten en pligten der
vriendfchap denken, en zien wij , naar vvelke zijde de
fchaal der wijsheid en der billijkheid zal overflaan.
'Er zijn fom.migen , die om ieder der hierboven
opgenoemde redenen eene vriendfchapsbreuk voor
onvertilijdelijk hoiden ;- .die elk van deze vergrijpen
toog opnemen , en alleen - aan hunne vrienden niet
vergeven kunnen , hetgeen zij in alle anderen , aan wie
zij niet met zulke naauwe banden verknocht waren ,
gereedelijk zouden -verdragen.. De vriendfchap , dus
fiireken zij- , 'is van kiefchen aard , en duldt geene
beleediging; zij is gelijk een fchoon ichilderfluk, dat
doorr. r eene .ackele vlek bedorven worth. Zoo ras ik
mijnen vriend^verdenken moet , als vatbaar voor ontrouw of gebrek am' genegenheid , van dat: oogenblik
of verdwijnt het vertrouwen , en met het vertrouwen
gaat ook de vriendfchap zelve verloren i Dus fpreken
zij , en &lien op rekening der vriendfchap , hetgeen
alleen tot hunne overdrevene begrippen , of tot hun
gebrek 'aan ware en hartelijke• liefde behoort.
Het. ontbreekt vela' menfehen niet aan overdrevene
be-
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begrippen , omtrent vriendfchap zoowel als omtrent
huwelijksliefde. Het zijn eigenlijk niet zoo zeer
begrippen , als naklap van hetgeen men in flecht ge.
fchrevene Romans aantreft. Daar ziet men zich
idealen van volkomenheid afgeteekend , en met bonte
kleuren opgefchikt , die zich in de jeugdige verbeelding gemakkelijk vasthechten , en die men uit de
boekenwereld in de wereld der dagelijkfche ondervinding
en zamenleving poogt over te brengen , vergetende
dat er een hemelsbreed onderfcheid tusfchen die beiden is. Want waar vindt men in de maatfchappij
zulke modellers van volmaaktheid , menfchen of vrienden , die zich nimmer vergeten , verheven boven alle
verzoeking , die nooit in overijling handelen , op wier
humeur geene ligchaamsgefteldheid , geene omitandigheden invloed hebben , en wier genegenheid feeds
even zuiver en even vurig is. Het valt den Romanfchrijver gemakkelijk zulk een wezen der verbeelding
te fchilderen , en hij behoeft daartoe alleen de grenzen
der waarfchijnlijkheid te overfchrijden, hetgeen hem ,
over het geheel , weinig fchijnt te kosten maar
zoodanig zijn de menfchen niet , die wij dagelijks
aantreffen , zoodanig zijn wij zelven niet , die ons,
door dergelijke bekoorlijke fchilderijen laten wegflepen
en om de dwaasheid dier begoocheling in te zien
moesten wij de proef flechts op ons zelven nemen
en naar onze eigen onvolkomenheid afmeten , wat
wij van anderen verwachten of begeeren mogen.
Neen ! gelijk er op deze wereld geene volmaakte
menfchen zijn , zoo zijn er ook geene volmaakte
vrienden. Allen , wie zij ook zijn mogen , zijn
onderworpen aan onbedachtzaamheden , aan misvattillgenz_
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.
tingen , aan vlageh van mtsnoeg'en-, of zelfs van onvriendfchappelijk-b4atzucht . ; die zij ielve , na een
oogenblik nadenken , veroordeelen en verfOeljezi. Al
deze gebreken , indien zij namelijk niet heerfchende
zijn , indien zij geene fouten zijn van het .karakter
maar .uitvloeifels der menfchelijke zwakheid , die
onverhoeds en onwillig ons overweldigen ; al deze
gebreken zijn alsdan beftaanbaar met hartelijke genegenheid , met teedere. deelneming Met . opregte onbaatzuchtige belangitelling met - die neiging des
harten , waardoor de eene vriend voor het geluk des
anderen noodzakelijk is. En zou men dan om eene
herfenfchim van volmaaktheid , of om eene ijdele
gevoeligheid en kwetfing der hoogmoedige eigenliefde,
zich den grootiten zegen laten-ontroov' en , dien God
ons op deze aarde..beekrtodgedacht ? de kostbaarite
hezitting , # waaruit .wij, .weer duurzame .en ware voldoeriing fcheppen , dan van alle ander, goed aan ons
gefchonken. Want, zulk een zegen , zulk eene be,
zitting is een vriend , die opregtelijk deelt in ons
lot , en met ware genegenheid aan ons v-erbonden is ;
als is hij dan niet zulk een held der vriendfchap , als
de fabelhistorie of verdichte verhalen ons fchetfen ;
al heeft hij zijne gebreken_, die zelfs den dag der
vriendfthap wel eens benevelen. Ongelukkig zij
die geene .zulke vrienden hebben ! Ongelukkig' en
misdadig zij , die ze bezitten , mar bij wie elke
kleinigheid. eene oorzaak is der verwijdering , en die
dezen (chat roekeloos opofferen ,, zoo dikwerf zij
ineenen daarin niet alles to vinAen , wat verbeelding
of eigenliefde he dwaasfelijk deden begeeren !
Doch er zijn anderen , die wel om ieder vergrijp,
tC
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tegen de vriendfchap gepleegd de vriendfchap niet
verbreken wjllen , maar die_ nogtans zich geregtigd -,
of verpligt houden,.0111 dergelijke, aan ontrouw. grenzende , zwakheden niet ,ongemerkt 'voorbij te gaan ,
hunnen vrienden die ernitig (Alder het oog te brengen,
en niet anders dan, op eene voldoende verklaring van
hun gedrag, of erkentenis van hUn ongelijk, de oude
genegenheid en vertrauWelijkheid te herftellen. Dit
meenen zij dat de. opiegtheid vordert , en het eenige
middel. jS , oni. achterdocht en Verkoelirig = van de
vriendichap te weren. SALOMO echter fchijrft. :niet
van, hun gevoelen te zijn , wanneer hij uitdrukkelijk
zegt , dati hij die ,,liefde zoekt ; de overtredingen
toakkt. En, waarlijk dergelijke verklaringen , .gelijk
Men ze • noemt kunnen niet anders dan. een' zeer
nadeeligen invloed op de . , vriendfchap hebben.; Zij
onderftellen toch bij den eerie de neiging om
den anderen te vernederen , ten einde zich zelf voldoening te bezorgen ; en wij gaan niet Meer gaarne
om met iemand , die ons eens olizettelijk vernedeid
heeft , al hebben wij ook die vernedering verdiend.
\Vij kunnen ons niet verbeelden , dat zulk eene
handelwijs waarlijk uit liefde haren oorfprong zou
nemen ; want liefde , dit weten wij , fpreekt i ons
hart, niet tot befchuldiging, .maar tot verontfchuldi4
ging , en om alle vermoeden van ontrouw te weren
en te, verbannen. Volgt men daarentegeri den raad
van SALOMo, en dekt men het misafrjf toe; heeft de
gevallene in zijnen vriend zelven de grootite
fpraak zijner zwakheid ; als die alley eerder en liever
gelooft , dan dat zijn vriend zou kunnen ophouden
hem te beminnen , of nimmer opregte genegenheid
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zwijgt hij derhalaVoOr hem gekoesterd .zou
ve, en oat hij vobrt: hen net dezelfde hartelijkheid
en net hetzelfde vertrouwen te,pehatidelen tot du
de tijd alles zal opgehelderd hebbiv, of zijti vriend
zelve net 'erkentenis vat' zijn Vergrijp - tot :hem
komen zijn ; dan dan is de vriendfdhap ongekrenkt
gebleven ! dan is zij. &for kieschheid en toegevends
vrienden , die aldus
heid nog oneindig Veriterkt.
met elkander .omgaan, zijn in waarheid Onaffcheidelijk !
En bierDie de overtreding toedeit.. zoekt liefde I
mede zoekt hij het: begeerlijkite , het. baste ; welks
bezit niet. overtroffen. , en welks verlies nimmer vetgoed kan. worden !
1k heb genoeg gezegd over het eerfte died der
Spreuk ; ook het tweede verdient onze opmerking;
Wil.vinden. &min eene volkotnen tegenftelling tegen
het (.eerite., Het toedekken en het weder ophalen
het tieVorderin der liefde eri het fcheiden zelfs der
tatitowite vriendfcluips verbindtenis
(verg.
vs. 28.) zijn . detikbeelden zoo rlijniegt 'en juist tegen
elkander overitaalide ;:'Itlat':er. van :deze zijde aan de
fchOonheid der Spreuk niets ontbreekt. Doch deze
zelfde . ,tigenftelling heerscht ook .hetgeen men vetzuimd heeft op te 'taken, • in de woorden overtreding
en zaak die, op gelijke wijs aan malkaar beantwoor.den. Her eerfte geeft , gelijk wij reeds zagen , , een
swaarder 'vergrj:p, het 'andere een ligter ;gebrek,
eene :kleinigheid te Mennen ; en de zin , der geheele
Spreult komt dtis. Odd: een misdriff der
-vtienfdfehap. te bidekken .bevorde,it liefde ; eene
kkinigheid: -weder o to haleti , verbteekt den band
der nainivfle vrienclichap.

flat
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Het is bijkans onmogelijk , of er moeten tusfchen
vrienden fomtijds kleine oneenigheden plaats hebben
een verfchil in begrippen , eerie geringe teleurflelling ,
of wat het ook zijn moge , waarin de een ten aanzien
van den ander eenig ongelijk heeft. Deze zijn als
ligte zomerwolken aan den helderen hemel , die noch
flormen , noch onweders baren , en van lieverlede
verdwijnen. Maar ook uit het kleinfte wolkje kan
donder losbarflen , als de fchrikbarende vloeiflof daarin
opgewekt , en aan Naar gelegenheid om zich te ontlasten worth aangeboden. Aldus kan het weder ophalen van een klein gefchil , dat men eerst niet achtte ,
de gemoederen langzamerhand verbitteren , tot dat
uit hetzelve twist ontfta\at , en de twist tot harde
bejegeningen , tot dadelijke beleedigingen overflaat ,
die , al worden zij verzoend en bijgelegd , nogtans
den grond der genegenheid ondermijnd hebben , en
het onmogelijk gemaakt , om op denzelfden voet van
vertrouwen en hartelijkheid , die voormaals plaats
had , met elkander om te gaan. Neen ! hoe opregt
ook de genegenheid zij , die van den beginne tusfchen
twee vrienden {land grijpt , al werd die ook daarenboven door andere betrekkingen , en den band des
bloeds , tot de naauwile gemeenzaamheid gevormd ;
indien een van beiden de ongelukkige geaardheid bezit , van kleine gefchillen en oneenigheden gedurig
op te warmen, en telkens op nieuw te vorderen , dat
men zijn ongelijk erkenne en herftelle , er is geen
vriendfchap tegen dit jammerlijk kwaad beftand ; zij
wordt er eindelijk door verbroken , gelijk de waterdrop ten bathe den {teen doorboort ! zijn wij dan
omzigtig indien wij eenige neiging tot dit gebrek
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in ons gevoelen , dat we ons daardoor niet van het
dierbaarst goed, het bezit onzer vrienden, berooven;
er zijn meer boezemvriendfchappen door de gevolgen
van kleine oneenigheden , dan door grovere vergrijpen of ontrouw gefcheiden. Wachten we ons , om,
al is het zclfs in jok of boerterij , de geringe feilen
onzer vrienden te dikwerf of onbedachtelijk hun onder het oog te brengen , opdat zij niet eindelijk in
bet vermoeden geraken , dat wij behagen fcheppen in
hen te befchamen , of ons gaarne ten hunnen koste
vermaken.
Doch ik fpreek bier niet van gebreken of vergrijpen in het gemeen , maar van zulken , waaraan
vrienden tegen elkander zich fchuldig maken. Ten
aanzien der eerflen malkander te vermanen en te
waarfchuwen, in den toon der vertrouwelijke en lief-.
derijke 'deelneming, is den van de heiligile pligten der
vriendfchap : ten .aanzieti - der laatflen is het geval
van een anderen, en van veel kiefcher aard. Echter
ook daarin kan het . lsetamelijk en pligtmatig zijn ,
onzen vriend , war hils tegen . ons misdreef , te doen
opmerken : doch: hoe veer verfchilt dan de wijze,
waarop wij ons van•dezen pligt kwijten ! En hoezeer
kunnen wij , als het ons . niet om eigen voldoening,.
maar om het belang der vriendfchap to doen is; als
wij niets anders bedoelen , dan liefde te bevorderen,'
hoezeer kunnen we •ook din, door 'toe.geefiijkheid en
verfchooning, door openbaring van ware vriendfchap.
pelijke gevoelens , de over. treding toedekken !
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CLXXXVIII.
.De befiraffing gaat dieper in den verflandigen„
Dam den zot honderdmaal te /laan.
Zekerlijk de wederfpannige zoekt het kwaad„
Maar een wreede bode. zal:tegen:hem gezonden warden.
SP ILE UK N XVII VS. 10 en

11.

Elk van deze twee Sprenken bevat overvloedige ftof
voor een geheel en mint Vertoog. Het, is dus niet
de armoode des onderwerps , die mij dezelve. heeft
doer, zamenvoegen:::. nod:Look de overeenkomst , .die
er is tusfchen beiden; want waarlijk_ indien. deze
beam? mogt , verklaar ik.. nogtans dezelve niet te
zien,..,.:Maar het is alleen de zucht tot verfcheidenheid,
pm nu en dan , eene .uitvoeriger met eerie, beknopter
of eerie
behan-deling:: met .eent gedeeltelijke
of te wisfelen..
altijd .,voorbehouden„ om
de waarheid. of les , in iedere; Spreuk. opgeiloten,
fleets uit een bepaald gezigtspunt, te befchouwen ;en kan ,derhalve billijkerwijze. niet gebouden worden
alles te hebben voorbijgezien, wat ik ditmaal meende
te moeten verzwijgen. Ongaarne laat ik mij het regt
betwisten , Pm over iedere Spreuk juist -datgene ,
en
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ook .niet meer te zeggen dan ik telkeris gepast
rekene; en ik verzoek mijne Lezers, die fomtijds wet
willen zouden, dat ik in de eene of andere bijzonderheid mij dieper inliet, of ook nu en dan achterhield,
hetgeen ik op den voorgrond plaatfe ; .ik verzoek
hen te bedenken , wat de aard van dit mijn werk vordert, en hoe ik, bij zoo vele gelijkfoortige Spreuken,
als in SALOMO'S verzameling voorkomeri of in het.
halingen , of in te veel lastige herinneringen zou
moeten vallen , zoo ik niet even zed bedacht was ,
om ftof te befparen als om den ganfchen rijkdom
des inhouds van elke Spreuk te doen kennen. Vooral
verzoek ik , dat mijne uititappen over Joodfchen
Godsdienst , Joodfche Gefchiedenis en Oudheid , niet
voor overtollig molten gehouden worden , want ik
wilde 'tech ,gaartie de zedekunde, in dit Boek vervat,
als. ,Zedektinde
sAL6m6 doen kennen. IlOch
dezei' ' inteidint is' Vaarlijk .reeds . ,.king. genoeg
.de
koriheid der behandeliiig 's van twee Spreuken: te very
ontfchuldigen.
De eerfte-- de riehie heeft , meer dan het oppervlak=
kig fchijnen zou, ten aanzien van den letterlijken
zin , verklaring van rfOode.' .Dit weinige derhalve,
er .de bedoeling Zen,- nadruk en. de - fraliheid van
O
te bevattem Het . woord; door befirafing Vertaald.,
beteekent niet eene,..zathte of gepaste.berisping, maar
eene gefirenge b -efiralitig, met verwijt- en- harde .i woot.
den igepaard,. zOo dat het . menigmaal te regt door
feheklett-is overgezet. Door een -verflandigen moet
men ' hier niet in bet ..gemeen een mensch van kennis
en' dooriigt verftaan . , , - maar die z j'ne taken verflaat
en behartigt , fthoon hij daarom yve1 eenen
of
F2
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of nalatigheid begaan kan , en aldus zich een verwijt
op den hals halen. Zulk een verwijt , zegt de Zedemeester , treft zulk een verftandigen diep , of
naar den aard der beteekenis van het Hebreeuwfche
woord , drukt diepe voren of groeven in hem; een
zeer fraai zinnebeeld , om diep treffende fmart aan te
duiden , en hetwelk nog fraaijer en gepaster wordt ,
omdat in het tweede lid van flagen gefproken wordt ,
namelijk zweep- of geefelflagen, die ook gezegd worden den rug te doorploegen , of voren en groeven
in denzelven te trekken.
Eindelijk wordt er gefproken van honderd zulke flagen ; want de vertaling
honderdmaal te flaan is niet juist ; men moet daarvoor lezen honderd flagen te geven : eene enkele
harde verwilting is voor fommigen trefender en
fmartelijker , dan voor anderen honderd geefelflageni
Bedrieg ik mij , of befpeuren mijne Lezers , dat
de gewone opvatting van deze Spreuk het fpoor
ibijster. is ? Neen , er wordt hier niet gefproken van
elk te behandelen naar zijnen aard , den den met
zachtheid , den anderen met hardheid : noch ook dat
men meer goeds uitwerkt , bij dezen door eene bexisping , dan bij genen door flagen. Maar , zoo mijn
gevoel mij niet bedriegt , wordt er gefproken van
wreede beftraffing en wreede kastfftling; en wij worden , om der menfchelijkheid wil , gewaarfchuwd ,
dat wij Beene onzer medemenfchen , vooral niet onzer
onderhoorigen , die hunnen pligt kennen en beminnen , om een enkel vergrijp of verzuim der onbedachtheid , met harde woorden bejegenen , vermits
dit den zoodanigen veel meer Teed en zeer doet , dan
wanneer men den zot , die zijnen pligt niet kennen,
noch
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•och betracbten wil , honderd zweepflagen doet geYen. Indien deze zin niet de eenige of uitfluitende
is , houde ik mij nogtans verzekerd , dat dezelve
voornamelijk en in de eerfte plaats bedoeld is. Dit
mijn gevoelen fleunt niet alleen daarop , dat men
-aldus in deze Spreuk , in plaats van eene afgefleten
en elk bekende opmerking , eene waarlijk wijsgeerige;
menschkundige en menschlievende vermaning aantreft,
die het hart en het oordeel van haren Auteur beiden
eer aandoet ; maar het fleunt ook vooral • op den card
'en de kracht der woorden. Men mag• zulk een ver- ,
als hier aangeduid wordt , niet zulk eene Jiandge
venqjtende befit-offing doen hooren , als het Hebreeuw{elle woord beteekent ; en men mag ook den zot ;
die bier tegen den verftandigen wordt overgefteld met
geen HONDERD Hagen kastijden. Men moet tot den
geest van dit gezegde doordringen , en dan merkt
men , dat hier van de kastOing der Haven gefproken wordt , en dat men zich voornamelijk een
verflandigen of zotten diensknecht moet voorftellen.,
DegflinchdbjeouHrwnz
geflreng , dat de wet - van MOZES verbood in het
gerigt met meer dan veertig flagens to flraffen een'
that' kastijdde men zoo fcherp men. wilde ; een wreed
Meester kon hem honderd zweep- of riem- of geefelflagen onbarmhartig doen toedeelen , kon hem zelfs
doen flaan , dat hij onder de hander des kastijders.
dood bleef; maar elk mijner Lezers ziet van zelf ,
dat dit eene onbetamelijke wreede behandeling was ,
en dat wij dus hier even min aan eene behoorlijke
kastiiding , als aan eene behoorlijke berisping denken
kunnen.
F3
Waar-
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Waarlijk het is eene belangrijke vermaning , dat
men omzigtig zijn moet , om met geen verwijt of
barde woorden hen te bejegenen , wier doorgaand
gedrag ons geene rederi van billijk niisnoegen geeft
*mar die zich nogtans even gelijk wij vergeten , en
ons mishagen kunnen gelijk wij ook fomtijds anderen mishagen. Hierin is dikwijls even groote , ja
nog grootere wreedheid gelegen , dan of men hem tot
den bloede , ja zwaarder nog kastijdde. Geen ligchaamspijn is zoo grievend , als vernedering of onwaardige bejegening. Bij menigeen drukte dit voren der
fmart in zijne ziel , die geen tijd kon uitwisfchen ,
terwij1 de pijn der linen verdwijnt en vergeten wordt.
Bedenkt dit vooral gij , die in huisfelijke of ambts
betrekkingen onderhoorigen hebt , wier gedrag aan
uwe goedkeuring of , berisping anderworpen is !
Weest omzigtig en waakt over uwe driften , want
gij wilt immers niet kwetfen , niet wonden , noch
dooden ? Hebt gij het immer ondervonden , hoe diep
zulk een hard woord van eenen meerderen treft, alien
cooed uitblusfchende , het pijnigend gevoel inboezemonde van afhankelijkheid , door geene liefde noch
verfchooning gematigd ? Hebt gij het ondervonden
hoe bet pligtgevoel verfterkt wordt , als bij onze
feilen onze verclieniten mede in rekening warden gebragt ? Weet gij , hoe velen , die hunnen nand eer
aan deden, door den bitter woord tot wanhoop werden gebragt ; hoe velen dit hun verftand of hun leven
kostte 4 Bedenkt dan toch dat verwijtingen dieper
gaan dan geefelflagen , en dat het wreeder is het
hart door woorden te wonden , dan den rug met
flriemen te doorploegen !
De
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De tweede Spreuk behoort regtilreeks tot de Staat ,
weeVpetnezigteis bier de. eproermaker, kunde.D
die de rust van den Shut bedreigt , en de gevestigde
regering poogt omver te werpen. Onder de willekeurige Oosterfche alleenheerfchingen Ys dit een zeer
gewoon verfchijnfel, hoezeer men daar doorgaans den
worm des beituurs onaangeroerd laat , en het alleen
'op de regeraide petfonen gemunt heeft. Nu tens
Wordt de tamenzwering in het ferail van den Vorst
zelf gefmeed ; dan is bet een der Pacha's die rebelleen ; dan een gelukzoeker , die zich aan het hoofd
der legermagt ftelt , of het gtaauw ophitst , om eenen
rijkszetel te oyerweldigen. De Israelitifche gerchiedenis , vooral na sALomo's leeftijd, Is ongelukkiglijk
zeer rljk aan voorbeelden van dergelijke opflanden ,
en de troen van het koningtijk der den itammen was
bijkatis altijd roOkende van bleed. Van zulke oproe,
rige onderddnen zegt de Spreukfchrijver , dat zit
Het ontbreekt hun
alleenIfik het kwade zoeken.
doorgaans niet aan voorwendrels van het tegendeel.
Naar hunne woorden te rekeneit zouden zij nett
dan het goede zoeken , herftelling van misbruiken ,
verlosfing uit flay.ernij opheffing van fchande en
eerloosheid , of wat meet van dergelijken acrd is.
Het is ook niet onmogelijk dat men , eenen opitand
beginnende , wel meent te handelen ; doch dan be..
driegt men zich jatnmerlijk , en het goede btdoelende,
Maar meestal zoekt
doet men alleenlek het kwade.
men ook het kwade ; en het kan zijn dat et onder
de werktuigen , waarvan de oproerfloker zich bedient , velen zijn , die ter goeder trouw handelen ,
mar de hoofden en aanvangers der rebellie , zijn
daarF4
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daarom niet minder fchuldig aan al het onheil dat
zij ftichten , en uit zelfzoekende beginfelen over den
Staat brengen. Men mistrouwe -dan hunne verleidende taal , en late zich niet door dezelve wegflepen:
men gedenke aan SALO1VIOIS gezegde , de weerfpannige
zoekt niets dan kwaad
Doch dit kwaad berokkent hij niet alleen aan anderen , en aan de ganfche maatfchappij ; maar inzonderheid ook aan zich zelven. lndien het eerfte lid dezer
Spreuk ons voornamelijk aan het Oosten heeft doen
denken , het tweede verplaatst ons daar geheel. Het
is niet raadfelachtig , wat door dien wreeden bode
bedoeld wordt. In het Turkfche rijk worden zulke
boden der wraak capidgi genoemd : zij worden met
koord en ponjaard , met piftool of fabel gewapend ,
op den van &Oland verdachten afgezonden; en Hagen
zij in hunne zending , dan ziet men welhaast het
hoofd des muitelings voor de poorten van het ferail
ten toon gefteld I Dus wordt verraad met verraad
geweld met geweld. gekeerd , en de rust ten koste
van haren verftoorder herald !
Door deze weinige aanmerkingen is de zin der
Spreuk genoegzaam opgehelderd : maar zou nu de
bedoeling derzelve niet verder gaan , dan om den lezer
op een gewoon verfchijnfel opmerkzaam te maken ?
Ik beken de mogelijkheid hiervan in het tegenwoordig geval ; want het is eerie zeer nuttige vermaning
gewaarfchuwd te worden tegen zucht naar verandering van zaken in het befluur ; hen , die dezelve
bedoelen zich afgeteekend te zien als menfchen, die
niets dan kwaad bedoelen ; en opmerkzaam gemaakt
te worden op het einde , dat doorgaans de zoodanigen
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gen treft. Eene Spreuk • gelijk deze kan ook aan
eene gelukkig gedempte rebellie haar oorfprong zijn
verfchuldigd , en men zou zelfs in het leven van
SALOMO wel tijdpunten kunnen aanwijzen , waarin
hij waarfchijnlijk tot dergelijke geftrengheden is' gee ,
nodzaktgewsjinutdegfchis,
hoe in den aanvang zijner regering , ADONIA en joAs
door dergelijk een' wreeden bode , op zijnen last ,
zijn omgebragt. Er is eindelijk in den itij1 van het
gezegde eene woordfpeling , die het tot den rang
tener Spreuk doet opklimmen , al bedoelde het ook
niet anders , dan eene bekende waarheid uit te drukken (*). Evenwel , het moge dan regtftreeks , of
van ter zijde , of in het geheel niet bedoeld zijn ,
wij kunnen echter niet nalaten den zedekundigen inboud der les verder uit te ftrekken , en op het voetfpoor van SCHULTENS allerlei opfland in het Rijk
van God daaronder mede te begrijpen. Elk die zondigt maakt zich daaraan fchuldig; maar er zijn echter
fommigen , aan wie men deze misdaad meer dan aan
anderen moet te laste leggen. 1k bedoel menfchen ,
die zich bevlikigen , om de beginfels der zedelijkheid
door woorden of gefchriften te ondermijnen , de heilige banden der deugd te doen ontknoopen en van
zich werpen , ales lastige , noodelooze boeijen ; of de
regering van God , als Schepper , als Regter en Opperheer te loochenen , en het toekomend leven als
een droom der beangftigde verbeelding uit te krijten t
Deze ongelukkige menfchen zijn waarlijk openbare
F5
re('f) De woorden ach men in het eerlie, en ach.
zani in bet tweede lid der Spreuk,
,

'
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rebellen in het rijk van God : zijne heerfchappij is
hun tot last , en door Hem van den troon te ftooten , pogen zij het gebied van hunnen eigen moedwil
te vestigen ! Maar zoo men van eenige rebellen
zeggen kan , het is van dezen , dat
het kwade zoeken 1 Het geluk , dat zij voorgeven
ons te zullen verzorgen , is jammerlijke onrust , ellende en vernedering ; de vrijheid , die zij ons aanbieden , is de laagite en verachtelijkile flavemij ; en
de vreugde , waarmee zij ons zoeken te bedwelmen ,
is zwanger van doodelijk vergif ! Maar hen echter
wacht nog veel ijsfelijker ftraf , dan de flagtoffers
hunner vereiding. Van de hand en den vvenk der
Voorzienightid vliegen vele wreede boden , wier wrekend zwaard zij zelfs in dit leven niet ontgaan kunnen , zoo het de wil is van den gehoonden Vorst ,
dat het hen hier beneden zal treffen. En wanneer
de dag , wiens beflaan zij loochenden , de dag der
eeuwigheid voor hen zal aangelicht zijn , hoedanig
dan het lot dier oproerigen zijn zal aan welke boden
der wraak zij zullen overgeleverd worden mijne
hand zou weigeren het gordijn dezer treurige toekomst weg te fchtiven , al ware het ook , dat mijn
oog in deze diepte kon doordringen!

CLXXXIX.
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CLXXXIX.

Dat een beer, die van jongen beroofd is, eenen man to
(gemoet kome ,
Maar niet een zot in zone dwaasheid.
Die kwaad voor goed vergeldt ,
Het kwaad zal van zifn has niet 'Wen.
SPREUKEN XVII vs. 12 en 13.

, &I AN , ddn van SALOMO'S krijgsoverften, en teyens een man van zijnen bijzonderen rade , door
veritand en dapperheid beroemd werd door den
Koning met eene gewigtige boodfchap naar de grenzen des Rijks gezonden. Daar zijn last fpoed en
geheimhouding beiden vorderde , nam hij alleen en
onverzeld de reis aan : ook was dit niet vreemd
onder de regering van den Vorst des vredes , en men
zag in het binnenfte des lands geene andere karava,
nen, dan van reizigers , die naar de feesten togen.
Door een woud doortrekkende , ontmoette hem een
gevaar , waarop hij zich niet had voorbereid. Eene
beerin , woedende omdat de jagers een jong uit haar
leger geroofd hadden , kwam onituimig op hem los,
alsof zij op hem dien roof tilde wreken. De held
ech1
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echter verfaagde niet , en zou met zijn zwaard her
razende dier hebben te keer gegaan , ware hem niet
fnel de gedachte ingevallen , dat de ftrijd toch hagcbelijk , en dat zijn last nog niet volvoerd was. Hij
ram dus zijne vlugheid en behendigheid te baat ,
ontweek zijne vijandin in min toegankelijke plaatfen,
liet Naar nu eens tot zich naderen , en dan weder ,
zijne krachten verzameld hebbende liep hij haar
vooruit , gelijk de pijl , die van den boog fnort ; en
aldus , list en vaardigheid met tegenwoordigheid van
geest vereenigende , matte hij de beerin af, tot dat
hare woede en krachten beiden uitgeput waren ,
zij hem ongemoeid zijnen weg liet, vervorderen."
„ Na het oogmerk zijner zending gelukkiglijk volbragt te hebben , keerde hij huiswaarts ; en daar de
ware dapperheid altijd noodelooze gevaren poogt te
vermijden , befloot hij liever eenen kleinen omweg
te maken , dan zich andermaal bloot te alien , van
in het bosch door het wild gedierte befprongen te
worden. Doch op dezen uittlap bejegende hem . een
ander onheil. Een onbekende voegde zich bij. hem ,
en verzocht, hem naar Jeruzalen te mogen vergezellen. IMRAN was een vriend der gezelligheid , en flond
bem zijne begeerte gaarne toe. Maar hoe beklaagde
hij het zich , toen hij. zijnen reisgenoot leerde kennen.
Deze toch was een man van klein verifand , en een
van die foort , die wij gewoon zijn lastige gekken te
noemen. Een onophoudelijk gefnater van zoutelooze
redenen , zonder geest of oordeel , zonder doel en
zonder belang, fomtijds zonder zin of flot, ziet daar
waardoor hij aangevallen en .onophoudelijk vervolgd
werd. Noch hardnekkig flilzwijgen van . ziine zijde,

nod,
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'loch blijkbare teekenen van verveling konden hem
hierdoor rust verzorgen , en zoo het hem gelukte ,
den mond des zots voor weinige oogenblikken te
fluiten, de aanval werd flraks weder vcrnieuwd. Nu
was het eene dwaze of onnoozele vraag , dan eenc
laffe vertelling , dan een niets beduidend verhaal van
zijne eigen aangelegenheden , dan weder iets anders ,
waardoor zijn geduld werd op de pijnbank gebragt;
want wie kan alle de resfources der zotheid , oin
een redeljjk mensch te kwellen , of opnoemen , of
uitputten. De goedhartige IMRAN die bcter tegen
gewapende vijanden , beter zelfs tegen lecuwen en
beeren , dan tegen zulk een dwazen kwelgeest was
opgewasfen, zag zich tot het uiterfle van verdriet en
gemelijkheid gebragt , en wenschte honderdmaal bij
zich zelven : ach! ware ik toch maar weder het
woud doorgetrokken I want liever ontmoete ik ecne
beerin in hare woede , dan zulk een lastigen zot.op
mijnen web."
„ Toen bij nu aan SALOMO van zijne volbragte
zending verfiag deed , en het verhaal van zijne ontmoetingen daar nevens voegde , glimlachte de wijze
Vorst en zeide:
,

Het is ichrikkel0 eene beerin te ontmocten ,
van
(jongen beroofd ,
Maar fchrikkelOer nog een' zot in zijne dwaasheid!"
Uit dit verdicht verhaal kan het: blijken , welk een'
gin ik aan ,de eerfle der voorgeflelde Spreuken toefchrijve. Doorgaaus worth dezelve anders opgevat ,
en men verflaat door een' zot, een' driftigen, opl000
pen-
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penden zot , en door zijn dwaasheid , de aanvallen
zijner woede. Het punt van vergelijking is dan het
gevaar hetwelk men van zulk eenen te duchten
heeft , en hetwelk gezegd worth , grooter te zijn ,
dan men te vreezen heeft van eene beerin , razende
van woede omdat hare jongen haar ontroofd zijn.
Deze is niet zoo woedend en verilindend als fomtijds menfchen tegen elkander zijn ; de razernij van
deze is gemakkelijker te weerftaan , of te ontwijken,
dan van eenen in drift ontftoken dwaas , alles
opoffert aan zijn blinde kwaadaardigheid ! 1k dad
deze uitlegging niet te eenemaal wraken , noch het
gezag, waarmee zij bekleed is , geheel warfpreken: in
mijne vroegere aanteekeningen over deze plaats , heb
ik er ook niet aan .gedacht om van deze uitlegging
te verfchillen. Nu echter bij eene herhaalde overweging der woorden, waarin deze Spreuk vervat is ,
en , zoo ik meen ,. ook dieper indringen in den aard
van den Mail dezes Boeks, is mij die opvatting waarfchijnlijker toegefchenen , die ik door het voorafgegaan verhaal heb pogen in het licht te ftellen. De
voorname reden hiervoor ligt in het gebruik der
woorden zot en dwaasheid. In dezelve is het denkbeeld van oploopende, onfluimige en gevaarlijke drift
geenszins opgefloten ,. en men moet dus datgene
waarop het voornamelijk aankomt , als niet uitgedrukt , er bij denken. Men zou , het is waar ,
kunnen zeggen , dat deze beteekenis der woorden
door het verband bepaald en gevorderd wordt ; maar
dit verhindert niet , dat zulk eene verklaring de
voorkeur der waarfchijnlijkheid hebbe waarin de
woorden, behoudens den ordelijken zam.enhang, naar
hun-
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hunne eigen en gewone beduidenis worden opgevat
en waarom dan ander& niet duicielijker woorden gebezigd , zoodat men nergens aan denken kon , dan
aan een' krankzinnige in zone woe&
Hier komt
bij , dat er , near mijn gevoel althans , weer meg ,
e ft infchenkis,mrlu eikgvrnu
dit gezegde dooriltraalt wanneer wij hitr aan ecie
lastigen dwaas ,. die ons vervolgt en vermoordt (*)
met zijne onbefcheiden lafheden , dan wanneer wij
aan eenen in gramfchap ontfloktn zot , dien de drift
van zijne cede beroofd heeft, denken. Er is dan
wel eene. vergrooting in den flip , want alles wel
bezien., zau. men zich toch liever eenige uren of
dagen door een' zot zien lastig vallen , dan eenc
woedende..beerin ontmoeten. Maar doze vergrooting
mash juistibet aardige en bet fcherrfetde der Spreuk
uit .en. geeft te bmnen, dat men niets liever zou
wenfchen ontgaain, dat men, elk ander kwaad. hoot
minder reknat , dat men liever het grootile; gevaar
zou trotferen dan bloot te- than aan de verdrietige
aanvallen. van. eenen zot, gewapend met al zijne
dwaasheid L.. •erbeeldt iemand , die uitgaat tot
eene wandeling, om inch in de fchoonheden der natuur
te verlustigen of in eenzame itilte eene gewigtige
zaak te overdenkon,. en die zigh. , eensklaps -door zulk
een' lastigen, dwaas ziet overvallen, dien hij niet van
zich weg kan zetxlee . en die hem :de aangenaamfle
uren van.. .overpeinzing .of befpiegeling. in doodelijke
vervelin•. duet doorbrengen.. Zou het u verwonderen
hem te hooren nitroepen: liever wareik eeu losgebro•
ken
($) De Franfchen gebrniken in dozen zin , het• woord
(111077177141*.
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ken flier, dan dezen zot met al zijne dwaasheid tegen
crekomen ! Zou het u verwonderen 9 dat zulk een
naive krachtige ultroep als een fpreekwoord in twang
was geraakt ? Zedekundige uitbreiding zal deze
Spreuk wel niet behoeven : den dwaas zou zij van
zijne dwaasheid bezwaarlijk genezen : de wijze enter
worde door dezelve gewaarfchtiwd , om de aanvallen
van zulk een zot , met even veel zorgvuldigheid te
ontwijken , of met denzelfden moed te keer te gaan ,
alsof het om zijn leven en goed te doen ware !
Er is geene misdaad , welke zwaarder ftral verdient , dan die zwarte ondankbaarheid, waardoor Men
zijnen weldoener niet flechts met ondank loont, maar
ook de gelegenheden aangrijpt om hem opzettelijk te
benadeelen. Er is ook geene , die in den weg der
Voorzienigheid zekerder en zwaarder geftraft worth'
dan deze; al is het dan niet terftond nogtans eenmaal , en dan niet zelden met onafgebroken onheil.
Want er is geen kwaad , dat zoo zeer den ganfcheff
adel onzer menfchelijke natuur vernietigt , en het
diepfte . kenmerk der verachtelijkheid op dezelve drukt.
Ook in den gewonen loop der zaken kan het naau
welijks anders , of zulk een ondankbare moet onge-'
lukkig worden. Immers voor zoo ver ons genoetgen
en onze voorfpoed van de gunst en welwillendheid
onzer medemenfchen afhangen; en wie is er, die het
zoet des levees kan fmaken , of op zijne ondernemingen een gewenschten uitflag hopen, indien hij het
voorwerp is van algemeenen haat en aller. verachting ?Het kan dus , en behoort niet anders , of hij , die
kwaad voor goed vergeldt moet ook van zich en
gilo huis het kwaad niet zien wijken ! Doch
• cam),
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ichouwen wij van nabij dit gedrogtelijk verfchijnfel
in de zedelijke wereld , opdat we ook tegen deszelfs
geringile befmetting ons beveiligen.
Kwaad met kwaad te vergelden is den mensch
verboden , omdat het zijn pligt is , geneigd te zijn
tot vergeving en verfchooning , en omdat wij noch
het genoegzaam doorzigt , noch de genoegzame gematigdheid bezitten , om regters te zijn in onze cigen
zaak. Maar dit kwaad , indien het niet tot uiterflen
overflaat , is niet zoo ftrafbaar , bet is ten minfle
niet zoo laag als dat van hem , die eene weldaad
ontvangen hebbende , dezelve vergeet , en elke gelegenheid , om die van zijne zijdc met eene weldaad te
beantwoorden , uit hebzucht of ongevoeligheid opzettelijk verwaarloost. Hier bevinden we ons reeds
op het grondgebied der ondankbaarheid ; doch deze
wordt voltooid , als men zijnen weldoener flelt tot
het voorwerp van zijnen haat , hem willens en we..
tens verdriet of fchade toebrengt , en dus kwaad
vergeldt voor good. Dit is zoo Hecht en ilrafbaar ,
dat men bijkans twijfelen zou , of het in een menfchelijk wezen vallen kon , daar zelfs de wreedfle dieren
voor het gevoel van dankbaarheid vatbaar fchijnen.
En echter de ondervinding leert het , dat er zulke
wezens • zijn. Ik fpreek niet van vermeend verdriet of
ingebeelde fchade ; noch ook van zulk nadeel , hetwelk men niet nalaten kan zelfs zijnen dIerbaarilen vrlend
toe te brengen , het zij door den dwang der omflandigheden, het zij door een noodlottig pligtgevoel gedrongen : zoo kan , bij voorbeeld , de Regter niet
nalaten zijnen weldoener doodsfchuldig te verklaren ,
wanneer hij eene halsmisdaad heeft gepleegd. Maar ik
G
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fpreek van moedwillige , opzettelijke benadeeling , uit
lage bekrompenheid van ziel of kwaadaardigheid met
edn woord van zwarte ondankbaarheid. En helaas ! ware het ons vergund aan het beftaan van deze te twijfelen !
Indien wij de bron van dit euvel opfporen , zullen
wij bevinden dat het dikwerf uit trotschheid oorfpronkelijk is. Er zijn menfchen , die weldaden ontvangen , omdat de noodzakelijkheid hun gcbiedt , die
niet van de hand te wijzen. Maar de gedachte , van
aan iemand verpligting te hebben , is hun ondragelijk,
en wordt hun nog ondragelijker , wanneer zij zich
meerder of grooter achten dan hen , van wie zij eenig
gewigtig gunstbewijs ontvingen. Zij voeden dus
in den grond , een beimelijken weerzin tegen hunnen
weldoener , en wel om geene andere reden , dan
omdat hij hun weldoener is. Door zulk eene denkwijs wordt het menfchelijk gevoel welhaast uitgebluscht,
en de ondankbaarheid is reeds in het hart bedreven.
Zoo ras eene genoten weldaad een last is geworden ,
ontveinst men die eerst , ftraks loochent men _ze, en
als het befef der verpligting gansch verdoofd is ,
blijft nog het gevoel van weerzin over het verandert zelfs in haat en afkeer , en men vergeldt goed
met kwaad , al ware het alleen , om zijne onafhankelijkheid te toonen , en den waan te fnuiken van
hem , die misfchien meende aan zijnen meerderen
verpligting te kunnen opleggen ! Er is echter nog
eene andere foort van lage fchepfels , bij wie de ontlankbaarbeid het gevolg is van een volflagen gebrek
aan zedelijke beginfels , en wier daden uit geene andere
bron vloeijen , dan die van het verachtelijkst egoisme.
ewl* gij hun een' dienst in hun hart rekenen zij
het
,
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bet u als eene dwaasheid aan , en lagchen u ook wel
nit onder hunne vrienden. Vraagt gij hun een' wederdienst , zij weigeren het koelbloedig ; en brengt
gij hun uw gunstbewijs • onder het • oog , zij zijn
onbefchaamd genoeg om u te zeggen , dat, gij dit niet
hadt behooren te doen , en hen beter hadt moeten
kennen. Dat zulke moilffers om een gering eigenbelang uw belang zullen opofferen , ja u verraden en
te onder brengen ; heeft dit wel bewijs van noode ?
45 Diepte der vernedering van onze menfchelijke natuur ! Wie zou niet eene zamenleving verfoeijen ,
waarin zulke gedrogten geduld warden !
Doch matigen wij onzen uitroep , en keeren wij
liever tot ons zelven in ! Wij hebben alien eenen
Weldoener,, aan wien wij alles te danken hebben.
En wat gevoelen wij voor Hem , die ons, het leven
fchenkt f - en gent van< alles wat :wij genitten ?
Klopt -ons hart van erkentenis , en zijn wij door
heilige en teedere banden der genegenheid aan Rem
verbonden ? Smaken wij in al bet goede zkine gunst,
en it deze ons boven alles dierbaar ? Hebben wij
voor Hem over wat Hiji van ons eischt , en wat wij
zoo , geinakkelijk ter liefde van hem doen en geven
kunnen ? Wie is er bier niet blaze4. moet , en
zich aan ondankbaarheid fchuldig ver)darep ? En
ach I dat er niemand onder mijna Lezers ware', die
het, gezegde van ELIFAz op zich moest toepasfen
,

Dk st God zeggen : wfjk van ons 1
n' was heeft de illmaggge hun seciaan -P
Hi, beefs butane .huizen met het goede vervuld 1 00
() lob. XXII vs. 17 en 18.
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Het begin des krakeels is gelifk een, die het water
(opening geeft ;
Daaroin verlaat den twist , eer hj* zich vermengt.
SPREUKEN XVII VS. 14.

Aan niemand miner Lezers is de kracht des waters
onbekend , hetwelk , tusfchen vaste wanden of oevers
ingefloten , aan alle zijden gelijkelijk drukt ; maar
wanneer het ergens eene zwakke plaats , een kleinen
doortogt gevonden heeft , al deszelfs vermogen daarop
alleen fchijnt uit te oefenen , tot dat het geheel gevaarte , aan zijne woede tegengefteld , voor den vereenigden aanval bezweken is ! Alsof het in de natuurlijke
wereld eene wet ware , hetgeen wij in de zedelijke ,
helaas ! zoo dikwijls zien gebeuren , dat , waar de
wederfland het geringfle is , alle krachten zich vereenigen om dien te overweldigen ! Geen darn noch
dijk is zoo flevig , of een gering lek in denzelven ,
indien het niet bij tijds geflopt wordt , is genoegzaam ,
om eene geweldige doorbraak en overilrooming te
veroorzaken. Eerst ziet men het water dropsgewijzc
d oor-
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doorzijpelen ftraks vormt ziCh een bijkans onmerk ,
bareil;mzon-hetilgwar
worth.; of het in den,. wind that wordt de opening
wijder en wijder , de vioed baant zich. eenen weg
het - dijkgevaarte fort in , fchuift weg of verzinkt
en de landllreek , die het beveiligen moest , wordty.,
eene prooi der alles vernielencle. golven
In de ouclfte Oosterfche gerchiedeth vindt men
hiervan een , merkwaardig , dock treurig voorbeelch.
Het Sabdfche land was het gelukkigfte- deel van ge- ,
. het. piradijs' van het OostenlukigArabe,nmot
heeten. Het , was een enkele' lusthof , beplant met
het . edelfte geboomte , wafemende van de geurigfte
vruchten , doorfneden met beken en rivieren zonder
getal. Geheele dagen en weken reisde men daar,
zonder de itralen der zon in de belommerde dreven
.te gevoelen , of iets ,anders van den wind , dan een
liefelijk gefuis te hooren. Deze ftaat, van weelde en
overvloed was de, vrucht van menfchen—vernuft en
vlijt. Te voren iverd, deze ifreek door de vloeden
die van de bmliggende bergen ifdaalden , gedurig
overftroomd , en al: de rijkclOm van den vruchtbaarften
grond op eens vernield. Om dien aanval te keeren;
wierp men een'. dijk op , die de open ruimte tusfchen
twee bergeri foot , en dus het land van alle zijden
beveiligde. Men. wierp dien niet op van aarde of
klei , maar van ontzaggelijke fteenk1ompen , naauw ,
^

-keurigndvo,•metijzrangklo,
zoodat • geene rots daaraan in vastheid gelijk fcheen..
Icunftig daarin gemaakte , openingen men flukes
kon gelijk guiSdeuren , zonder . voor den vloed te
vreezen lieten zoo veel waters in , als. men begeer;•
de ,
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de , en vernuftig uitgedachte werktuigen , op bekwame
tnsfchenwijdten geplaatst , verdeelden dien watervoorraad , zoo dat alles befproeid werd , en vruchtbaarheid
en bloei verfpreidde door alle oorden van dit gezegend gewest. Onafgebroken duurde die voorfpoed
en rijkdom zoolang het rotsachtig dijksgevaarte hand
hield ; en wie was er, die aan deszelfs onwrikbaarheid
twijfelde ? Maar helaas ! een klein gedierte was genoegzaam , om dit werk , voor de eeuwen gefticht ,
te vernietigen. Eene foort van veldmuizen , naar
mollen gelijkende, viel op hetzelve aan. Slechts den
of weinigen daarvan doorboorden (teen en ijzer , en
maakten eene onmerkbare opening ; maar die , door
den gedurigen drang des waters , grooter en grooter,
en welhaast genoegzaam werd , om de vloeden van
buiten doorgang te verleenen , en den verbazendften
menfcilenarbeid te vernielen. De kundigfte en doorzigtigfie der ingezetenen zagen de voorteekenen van
het dreigend onheil , dat zij niet wisten of te weren;
zij verkochten hunne have en goed , en verlieten het
land , weiks ondergang zij als zeker voorfpelden.
Doch het grootfte deel floeg die waarfchuwing in den
wind , waande zich veilig genoeg , en kon niet befluiten om het verrukkendite land des aardbodems
vaarwel te zeggen ; tot dat de dijk op ednmaal met
verfchrikkelijk geweld inftortte , en de ingezetenen ,
net al hunnen rijkdom , in de vloeden hun graf
vonden ! MOHAMMED zag in dit voorval eerie regtvaardige ftraf van God , op de ondankbaarheid en
het ongeloof der Sabders ; (Cor. XXXIV. 14- 16).
Zekerlijk ondervonden zij den loon hunner zorgeloosheid , of hunner vadzigheid 7 om bet aanrukkend
ver-
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verderf , met even veel moed en . infpanning. Valb
krachten als hunne voorouders , te keeren (*).
Doch om terug te komen van dezen ultftap , die
ik hoop , dat mijnen Lezeren niet ongevailig zal
geweest zijn: bij zulk eene geringe opening in den'
dijk of dam, waar het water flechts even doordrupt,
vergelijkt SALOMO den aanvang, van den twist. In_
den beginne is deze veeltijds onmerkbaar , onfcha.
deli*, en rchijnt niets kwaads te bedreigen ; maar
gedurig wordt hij heftiger bitterder-, tot dat hij
eindelijk alien tegenitand van menschlievendheid en
betamelijkheid omver werpt, en gelijk een doorgebro.
ken vloed , door haat en vijandfchap voortgeftuwd,
alles vernielt en wegfleept Hoe waarachtig , hoe
menschkundig en fchoon deze vergelijking is , zal
ons itraks nader kunnen
Het tweede lid der Spreuk , aan het eerite beantwoordende, luidt in onze overzetting aldus: daarom
verlaat den twist , eer h7 zich vermengt.
Wat de
Onzen door een' twist die zich vermengt , veritaan
hebben , laat zich gemakkelijk raden ; maar het is
echter geene goede , noch keurige , uitdrukking, en het
is niet vermoedelijk, dat het bier gebruikte Hebreeuw&he woord, itn onze taal , die beteekenis hebben zou.,
A.
(1 In het verhaal van mESOUDI to vinden bij Selltar
p. 160.fqq. komen deze voorteekens
als gelieime voorbeduidfels voor , flechts door behulp der
waarzegging te verkiaren. Doch eene oordeelkundige befchouwing toont ons dat men ze inderdaad als bliiken‘
van doorboring en doorzijpeling des dijks had aan to
merken. Men vergelijke ook =ism de ruptura cataractae Marebenfts.
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A. 'SCHULTENS heeft , uit den Arabifchen tongval ,
met genoegzame zekerheid , aangetoond , dat hetzelve
eigenlijk beduidt , elkander de tanden laten zien;
eerie uitdrukking , die ook ons niet vreemd is , oni
een' heftigen aanval van twistende partijen aan te
duiden , terwijl het zinnebeeld van honden en ander
razend gedierte ontleend is. Verlaat den twist , eer
men de tanden .zien laat , is .eene wijze vermaning
fpreukmatig uitgedrukt. ARNOLDI nogtans meent ,
eat het gezegde nog fchooner en fpreukmatiger wezen
zou , indien in het tweede lid het zinnebeeld van eene
dijkbreuk , uit een gering lek ontftaande , nog werd
voortgezet ; en hij waagt derhalve te vertalen verlaat den twist , eer de vloed zich verder uitbreide
of gelijk MUNTINGHE eer hij verder doorbreekt.
Vernuftig is buiten twijfel deze vertaling maar ik
kan aan dezelve mijnen bijval niet geven , omdat er
Been fpoor is , dat dit woord van doorbrekende vloeden gebezigd words; en omdat de twee andere plaatfen , Hoofdfl. XVIII vs. 1, en XX vs. 3, de eenige,
waarin wij dit woord aantreffen , voor deze opvatting niets minder dan gunftig zijn. Ik voig derhalve
SCHULTENS wetende , dat men de overeenkomst
van de beide deelen eener Spreuk nimmer zoo ver
moet trekken , dat men de beteekenis der woorden
geweld aandoe. Deze overeenkomst heeft toch niet
overal in gelijke mate plaats , en de fchoonheden van
den SpreukflijI zijn niet in elke Spreuk dezelfde.
Eene derzelve beflaat bier , in het verzwijgen van
hetgeen het gevolg is eener geringe opening , waar
men onvoorzigtig het water ' laat doorlekken ; doch
ieder weet dat deze langzamerhand grooter wordt ,
en
:
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en eindelijk alles doet beriten en bezwijken. Wanneer hierbij de aanvang van een twist vergeleken
wordt , ant de nitkomst klaar voor ieders oogen.
Door dergelijk eene verzwijging wordt het veriland
van den lezer of hoorder op eene aangename wijze
bezig gehouden ; en de daarop volgende vermaning
daalt met verdubbelde kracht in het gemoed : ga
daarom den twist in het begin te keer : trek u terug,
eer de oneenigheid heftiger ontbrandt !
Bij de behandeling van Hoofdfi. XV vs. 18 , in
het CXLIIfte Nommer van dit Werli , heb ik opzet
telijk gefproken over twist en oneenigheid; ik heb dit
monfter pogen te fchetfen , als verwoestend voor het
geluk der zamenleving , in al derzelver deelen en
betrekkingen ; ik heb getoond , uit welke bronnen
dit onheil voortvloeit., en hoe het alleen door verdraagzaamheid en lankmoedigheid is of te wenden.
1k heb eindelijk de twisten verdeeld in Godsdienfli,ge,
Staat kundige , geleerde en huisfelayke ; en daar mijne
taak thans van mij vordert - to betoogen , hoe de oneenigheid , uit geringe beginfelen voortfpruitende ,
langzamerhand heftiger worth, en eindelijk , aan eene
vreesfelijke overitrooming gelijk alles vernielt en
verwoest , wil ik de waarheid van SALOMO'S gezegde
aan elk dier bijzondere twisten toetfen.
Over huisfelijke twisten zal ik niet vele woorden
behoeven te verfpillen ; elks ondervinding zegt hem ;
dat zij gewoonlijk uit kleinigheden , naauwelijks noemenswaardige kleinigheden , die men zich fchaamt te
vermelden , ontitaan. 1k ontken niet , dat er in huisgezinnen grooter , gewigtiger reden van onderling misnoegen kan plaats hebben , maar hiervan fpreek ik
thans
G5
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thans niet , en ook dit had misfchien alleen zijn
grond in beuzelingen. Eene onaangename luim wekte
de zucht op tot vitterij ; hieruit werd tegenfpraak
geboren ; de tegenfpraak baarde wederzijdfche verbittering ; elk meende de beleedigde partij te zijn
alle vorige , reeds vergeten oorzaken van waar of
vermeend ongenoegen ftelden zich op nieuw,, met
hatelijke kleuren voor den geest ; van twisten floeg
men over tot verwijten , misfchien tot fchelden en
tieren ; het kleine vonkje werd eene vlam , en het
onmerkbaar lek eene verfchrikkelijke dijkbreuk. Werd
het dit niet , het was alleen , omdat men de les van
SALOMO volgde : laat den twist varen , eer hip tot
woede ontbrandt
Geleerde twisten kunnen naauwelijks anders dan
uit beuzelingen ontitaan ; want geleerden twisten
doorgaans alleen over kleinigheden. De beteekenis
eens woords , de zin eener plaats , de echtheid of
onechtheid eens ouden gefchrifts , de waardij eener
verfchillende lezing , de gepastheid of ongepastheid
eener wijsgeerige uitdrukking , de verklaring van een
verfchijnfel in de natuurlijke of zedelijke wereld , en
wat dergelijke bijzonderheden meer zijn ; die , hoe
veel gewigt ook de ftrijdende partijen daaraan hechten , en de wereld zoeken te overtuigen , dat de ware
wetenfchap met hun gevoelen moet flaan of vallen
nogtans inderdaad kleinigheden en beuzelingen zijn.
In het eerst worden fomtijds zulke twisten nog al
met eenige gematigdheid en befcheidenheid gevoerd
doch men twijfele niet , of uit zulk een lek oak
eene dijkbreuk ontfta. Men zie de hatelijkc en nitgezochte fcheldwoorden , waarvan de fchriften der
twis-
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twistende Geleerden zijn opgevuld : hoe zij. elkander
uitmaken voor ezels en domooren , befchuldigen als
letterdieven elkanders karakter hatelijk en fchandelijk
affchilderen , en elkander voor het oog der wereld
als aan de kaak flellen. Waarlijk , zij vooral mog,
ten wel de jes van SALOMO ter harte nemen : ,VerIaat
den twist , eer men de tanden blinken laat
van ernitiger en treuriger aard zijn :de Staatkup-..
dige twisten ; en hoe deze , uit de. geringite oorzaken
gefproten , tot • eene verfchrikkelijke en bloedige hoogte
klimmen kunnen , leert ons de gefchiedenis ones
eigen lands , helaas ! net al to duidelijke kenmerken.
Treden wij flechts dertig jaren met onze gedachten
terug , mar het begin der baffle binnenlandfche onlusten , voor het einde van den Amerikaanfchen
oorlog.. Hoe gering en weinigbeduidend waren in den
aanvang - de punten des verfchils , en wie had het
immer kunnen vermoeden dat men , eer zes jaren
ten einde. liepen , tie binnenlandfche onlusten ten top
geftegen , den burgerkrijg had ontftoken gezien , en
verwarring en .vijandfchap het ganfche land onder zich
verdeelen ! Maar de twist verbitterde zich ongevoelig; trotschheid, eigenbaat en begeerlijkheid fpeelden
hare, verfoeijelijke rollen , en de geringe fcheur des
dijks , die onze rust en welvaart beveiligen moest
werd eene vervaarlijke doorbraak
.die . ants' overftroomde en verwoestte !
En waarom moet ik , over Godsdienstige twisten
fprekende , wederom uit onze Vaderlandfche gefchiedenis het • voorbeeld ontleenen , dat zij , gering in
hunne beginfelen , fchrikbarend zijni in hunnen uit
gang ? ICon men dan niet twister over de vrijheid
van
.
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van des menfchen wil , en de overeenkomst of ftrig
daarvan met Gods eeuwige voorbefchikking , zonder
dat alle driften en togten zich mede in den itrijd
mengden zonder dat Staatkunde eene verbitterde
geestelijkheid in het harnas joeg , om te vergeten
dat zij den God des vredes predikten en dienden ?
Hctgeen men tusfchen de wanden eener kerkvergadering , door broederlijke liefde bezield , had moeten
dempen of flechten , moesten daarvan de wanden der
raadzalen daveren, en ballingfchap of gevangenis het
rijk der waarheid uitbreiden
Doch ik ifap gaarne van dit onderwerp af, om
nog met een enkel woord over den zin van SALOmo's vermaning dit vertoog te fluiten. De wijze
Zedemeester zegt ons niet , .zorgt dat in geen
twist of gefchil geraakt ; want het is onmogelijk dit
altijd te vermijden. lk heb ook ter aangehaalde plaatfe
doen zien , dat ieder gefchil den vrede niet behoeft
te itoren; ja! dat anders te denken , en de uiteenloopende denkwijzen tegen elkander ftaande te houden,
het genoegen der gezellige verkeering kan doen ver.
meerderen. Maar hij vermaant ons , dat wij het gefchil en den twist niet zoo lang , en zoo heftig zullen
voeren , dat zij ftijgen tot beleediging en vijand-.
(chap : dat %lit den twist laten varen, eer men de
tanden zien kat! Ziet daar de les der gematigdheid
en der verdraagzaamheid Dat de dam door den
vloed geflagen worde; zoolang hij heel en gaaf blijft,
is er niets te vreezen , en misfchien zinkt hij er
vaster door op zijn itaal. Doch ziet gij een gering
lek, eene kleine doorzijpeling van water, verwaarloos
het niet , maar haast u om het kleine gebrek to
her
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eer de breuk niet sneer to floppen is !
Befpeurt gij , dat bitterheid zich in den twist verinengt , denkt niet , dat het blijven zal bij de eerite
kleinere beleediging : verlaat , verlaat den twist , at
zoudt gij zwijgcn en het ongelijk u laten aanleunen;
zoo vrede en rust u dierbaar zijn, verlaat den twist ,
eer hij in heftightid en woede ontbrandt I

C XC I.

Die den goddeloozen regtvaardigt en den regtvaar(digen verdoemt ,
Zfin den Heer een grime' ja die beiden
SPREUREN

xvn* v .

lb.

Dat deze Spreuk , naar baren eerilen en eigenlijken

zin, in de regtbank t' huis hoort, heeft geen bewijs
van noode. Regtvaardigen en verdoemcn, kunnen
hier geene andere beteekenis hebben, clan vr:Ifpreken
en veroordeelen in het gerigt ; de goddelooze is de
en in
fchuldrge , de regtvaardige de onfchuldige
onzen hedendaagfchen ilij1 zouden wij het gezegdc
aldus lezen:
;

Die den fchuldigen vriffpreekt , en veroordeelt den
(onfchuldigen,
JEHOVA een gru wel, de een zoo seer ah de anderI

Over
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Over de heiligheid van den pligt eens Regters kan
nimmer te veel , noch met te veel ernst gefproken
worden. Befeffen hiervan behooren elk te doordringen , het zij hij zelve , door zijnen nand in de maatfchappij , tot den regterlijken pligt geroepen worde
het zij hij zich daarvan zie uitgefloten : • want waar
de gedachte niet algemeen en heerfchende is , dat er
geen heiliger ambt is , dan dat eens Regters ; waar
dit beginfel niet nationaal is , daar zal het ook nimmer de eigendom van een' bijzonderen nand wezen
en de Regters zullen regtvaardiger en onberispelijker
zijn naarmate zij door alle hunne medeburgers voor
regtvaardiger en onberispelijker gehouden worden.
Befchouwt, hoedatig..de man behoOrt te zijn, die
uitfpraak doen moet over het Leven, het goed en den
goeden naam - zijner• medemenfchen ; want wat is dit
anders , dan over onze dierbaarfte aangelegenheden ?
Het denkbeeld van regt is in onze ziel ingeweven ,
en behoort tot hare oorfpronkelijke voortreffelijkheid.
.Onregt te lijden , is de onverdragelijkfte van alle gewaarwordingen , en. bet kind zelfs , dat nog geen
Manic . tot een .woord weet te buigen , dat nog den
fchoot zijner moeder of voediter niet verlaten kan,
is reeds gevoelig voor ongelfik, en heeft reeds
wustheid, wat het is bdeedigd te worden.- Hoedanig
behoort dan niet de . man te wezen , die tegen vetongelijking ons befchermen .zal ; die ons vergoeding
zal bezorgen voor het onregt dat ons wordt aange,
daan ; die ons ten vtiaarborg verftrekken moet dat
in .eerie maatfchappij , waar. allerlei . keaardlieden , en
allerlei belangen elkander kruifen en verdringen ,
nogtats alles 2 wat ik het , mijne noemen mag ;
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onfchendbare veiligheid gelled is. Geen onverlaat
zal op mijn leven loeren, want. hij weet, dat er een
Regter is , wiens waakzaamheid niet te verrasfen
wiens doorzigt niet te verfchalken is , en dat een
fchandelijke dood de zekere flraf zijner euveldaad zijn
zou. Geen fnoode baatzuchtige kan de handen flaan
aan mijn eigendom , want hij weet , dat er een Regter
is , die het aan zijne klaauwen zou ontwringen , • en
in plaats van hem onregtvaardig bezit te vergunnen ,
de wrack der wet hem zou doen gevoelen. Geen
eerroover kan mij tot het doel zijner kwaadaardigheid
ftellen, want hij weet dat er een Regter is, die den
faster zou doen verftommen , en de bezwalkte deugd
met nienwen luister pralen. Welk een zegen der
maatfchappij is dan de regtvaardige Regter , aan wien
ik deze onfehatbare gerustheid te danken heb ! Hoe
zal ik hem, immer met genoeg- eerbied en erkentenis
befchouwen , of te hooge denkbeelden koesteren van
de eerwaardigheid en heiligheid zijns ambts
Doch verbeeldt u daarentegen een' onregtvaardigen
partijdigen , omkoopbaren Regter , die om gunst of
ongunst :pm laag en verfoeijelijk eigenbelang , den
fchuldigen vrillreekt, en den onfchuldigen veroordeelt1 Die in plaats van mijn leven te heveiligen
op mijn, Wed loert , fchoon hij weet fiat geene
itraf verdiend heb ! Die in plaats van mij bet. bezit
inijns goeds te verzekeren, het met roofzieke haviks'
klaauwen poogt naar zich te flepen , fchoon: hij weet ,
dat, .het Anijn wettige eigendom • is 1 Die - in plaats
van mijne eer tehandhaven, mij aan openbare fchande
en verachting. ter proof geeft , fchoon hij weet , dat
niijn hqt en handen zuiver zijn.! Die dit apes 4oet,
ge-
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gedekt door het fchild der wet , bekleed met bet
onbepaaldst vertrouwen , onder het achtbaar voorkomen van een iegelijk het zijne toe te wegen , als een
vertegenwoordiger der Godheid , die de deugd beloont
en het ongelijk wreekt ! Kunt ge u een groaner pest
der zamenleving vertegenwoordigen , een affchuwelijker monfter , meer met den vloek van God en menfchen beladen ? En zoo gij eene maatfchappij ontvlieden
kondet , waar de fladige regtstabbaard het dekkleed
was van hebzucht , bloeddorst , en kwaadaardige
trotschheid , zoudt gij niet liever alle zeeen doorkruifen , om , al ware het onder tijgers en flangen ,
een nieuw en veiliger vaderland te zoeken ? De onregtvaardige Regter is de verachtelijkfte van alle
verraders ; hij flaat daar , alsof hij mijn vriend en
weldoener ware; maar wanneer ik nu mijn lot in zijne
handers heb gefteld , valt hem de grijns van bet aangezigt af, en hij ontbloot den dolk , om mij het
hart af te flooten !
In alle wel ingerigte maatfchappijen is men daarom
deeds zorgvuldig bedacht geweest , om tegen het
misbruik der regterlijke magt , op alle mogelijke wijzen te waken. Men vertrouwde dien post niet toe
dan aan zulken , die als mannen van eer en trouw
bekend waren onder hunne medeburgers , befchaafd
van veriland en oordeel , onafhankelijk in hunnen
itaat , en door hun vermogen verheven boven de onweeritaanbare verleiding des eigenbelangs in het midden van kommer en behoefte. Men ging verder, en
verdeelde het regterambt onder velen , wier zamenflemming tot iedere regtsuitfpraak gevorderd werd ,
en waarvan het geenszins te vermoeden was , dat zij
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tich vereenigen zouden , om gruwelen te..bedrijven.
In lijfilraffelijke zaken bepaalde men , dat de perfoon
des openbaren aanklagers en regtvorderaars van dien
des Regters zou ,zijn afgefcheiden ; en zoo zwaar
zelfs woog het belang der onfchuld op het hart des
Wetgevers , dat hij aan den Regter niets anders
overliet , dan de toepasfing der Wet , de uitfpraak
over fchuld of onfchuld aan andere onbevangen beoordeelaars aanbevelende (*). In alle aangelegenheden
van burgerlijke regtspleging ilond men beroep op
hoogere regtbank toe ; en de vernietiging van onregtvaardig geflagen vonnisfen , of die gewezen waren
met overtreding der vastgeftelde vormen en bepalingen
des regts , werd het uitzigt voor elk , die over het gewijsde zijns dagelijkfchen Regters zich wilde beklagen.
Men ftelde eindelijk de oefening der regterlijke pligten
under het toezigt van hoogere vergaderingen of Ambtenaren , en waakte zelfs voor de zedelijkheid , voor
pie eerlijke waarneming der posten , van hen , die tot
voorfpraken der onfchuld en tolken der wet zijn aangefleld. Zoo zeer was men overtuigd , dat het regt
eene heiligheid der heiligheden is , en dat de verkrachting van hetzelve cen gruwel is bij God en
menfchen I
In het Oosten kent men de meeste der voorbehoedfelen niet, waarvan ik zoo even melding maakte ,
.en de langzamer gang der, regtspleging, die uit dezelve
.ontilaat , is ook firijdig tegen het .vuriger karakter
dier
.

($) Volgens bet Engelfche en hedendaagfche Franfche
regt. (Dit werd gefchreven in, of omftreeks het jaat
181.2.)
11
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dier natien. Qok bij de Israeliten ftelde men zeer
veel prijs op kort en tpoedig refit , en de Regters
onder hen waren dus ook niet zoo afhankelijk , itonden niet onder zulk een toezigt , en waren niet onderworpen aan zulke bepalingen , als eene volmaaktere
regtsoefening onder de Westerfche volken heeft ingevoerd. Zij hoorden de befchuldiging en de-verdediging
der aangeklaagden , hoorden en vergeleken de , getuigen,
en fpraken het vonnis uit , waarin elk berustte , al
ware het de item eens Gods , en niet eens menfchen.
Maar naarmite : nit meniaelijk toezigt minder waakte
over de deugd en trou ► der Regters , mar die mate
hield men het daarvoor dat zij des te meer onder het
wakend toezigt van God gefteld waren r en indien _zij de
itraf van menfchen over hunne fnoodheid dikwijls en
langdurig ontwijken konden , dat de wraak van God.
hen zoo veel te zekerder en te nailer op de hielen
was ! Die den fchuldigen vriffprak , en den on.
fchuldigen veroordeelde , was , dit hielden - zij voor
ontwijfelbaar , JEHOVA een gruwel1 Men kan dit
een vooroordeel rioemen maar wat heeft men ook
al niet met den mam van vooroordeel gebrandmerkt?
heiligite waarheden heeten dus bij hen , voor wie
geene waarheden , dan van hunnen eigen fmaak en
uitvinding , heilig zijn. Wij tellen onder dezelve
ook dit , dat , waar menfchelijke inftellingen te kort
fchieten , de Goddelijke regering zich krachtiger openbaart , en dat hij , die in het bedrijven. zijner gruwelen het minst van menfchen heeft te vreezen , alles
te duchten heeft van het verfchrikkeliike zwaard des
opperften Regters !
_Men denke echter niet dat deze Spreuk op geene
Reg.
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Itegters van onzeu tijd , en uit onze gewesten hare
betrekking heeft alsof de handhaving des refits onder
ons alleen aan menfchelijke inzettingen , en niet ook
aan de opperite bezorging van den God des refits
ware aanbevolen !: Helaas I door :alle menfchelijke
.voorzorgen kan het onregt niet uit de vierfcharen
en regtbanken verbannen worden, en geene vormen
noch wetten , door den fchranderften wijsgeer uitgedacht , en door de zorgvuldigile naauwkeurigheid
zamengevoegd , beveiligen de regtvaardigheid zoo
zeer , als de deugd en trouw van hen , die haar rigtfnoer in lun •eiggn hart vinden. Somtijds gebiedcn
ook hoogere belangen van den .Staat , dat men , met
voorbijzien der gewone vormen , kort , en indien ik
het dus noemen mag , Oostersch regt fpreke : en
wee dan , wee -altijd over • elken Regter • die , omdat
hij de ! wetten verdraai$en , de waakzaamheid der
boogere. Magten verfchalken 'of ontduiken , en flraffeloos onregt plegen kan , geene zwarigheid maakt
om zijn geweten te verkrachten , en uit goddelooze
beginfelen, den onfchuldigen fchuldig, den fchuldigen
vrij te verklaren ! JzuovA , de God van Israel ,
-leeft , en is eeuwig en voor alle volken dezelfde.
Er zijn misfchien in de gefchiedenis des menschdoms
.geene verfchrikkelijker .. ,ioorbeelden der Goddelijke
wraak , dan over onregtvaardige Regters I En at
zagen wij hen ook in weelde en overvloed zich baden zoo lang hum leven duurt , dat wij daardoor
niet in het vermoeden geraken , alsof zij dat zwaard
cues hemels hier beneden ontdoken waren ! want wie .
leest in hun hart , wie is getuige van hunnen angst
en wroeging ? wie zou voor al het goed der wereld ,
net
H 2
-
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met het hart eens ofitegtvaardgeri Regters' in zijnen
boezem , des morgens willen opftaan , of des
avonds zich ter rust begeven !
Er is in onze Spreuk Peen bijvo'egfel
merking verdient ; ik bedoel de woorden , ja die;beidenf
Men hou ie: niet vows' overtollig , want' de Spreukflifi kept geene overtolligheden , dan die het gezegde
vernuftiger of fraaijer hetgeen. bij . deze: nit;
drukking' in geene ainmerking kan komeni. - Zii . heeft
dus eene bijzonclere bedoeling , die van, zelf in het
oog ;vet indien wij flechts' de woorden opvatten
alsof .er flond , het an even zeer -als het andere ;
. , en
beide misdaden , den Muldigen .vr61 te,latet 2
den .onfchuldigen .te veroordeelen.; zijn seven'z*aar
en in het oog van.God.tven affchtivelfil l Door.
gaans oordeelt men anders hieraver ; .en men wilt
het an veel minder kwaad te
dan het ‘_andel.,
Het doodvonnis uit
fpreken over eenen valfchelijk
befchuldigden , dit houdt men , wanneer het voorbedachtelijk en tegen beter weten gefchiedt , voor het
toppunt van' alle menfthelijke gruwelen.: en waarlijk
ik ken ook geene misdaad , die deze in ijsfelijkheid
te boven itreeft. Maar wanneer *men nu , daarentegen , het vrijlaten van eenen doodfchuldigen insgelijks
voorbedachtelijk en •tegen beter weten aan , eene ge.
ringer nisdaad noemt , waardoor men zich minder
tegen God en de maatfchappij beiondigt dan door
de eerie ;' zou men °dm' ,echter: net grovelijk dwalen?
en zou het gezegde , dat het beter is honderd fehul.
digen te fparen dan eenen onfchuldig‘en te ftraffen ,
niet , in shat- .en zedekunde een bedriegelijke en
.gevaarlijke grondregel zijn ? 1k geloof ja ! en het

ge-
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gezag van SALOMO bevestigt• mij in dit gevoelen.,
Er is voor de rust der maatfchappij niets doodelijker , dan dat de hoop op ftraffeloosheid in het hart
der kwaadgezinden worde opgewekt. Het moge in
enen Regter menfchelijkheid fchijnen , dat hij er mien
toe befluiten kan, om een doodvonnis uit te fprekeng.
Maar zou deze fchijnbare menfchelijkheid niet eene
wezenlijke wreedheid mogen heeten ? Ziet dien tot
boosheid geneigden mensch : de vrees voor de flraf
was hem nog een genoegzame teugel , om zijnen
evenmensch niet naar het leven te than : maar nu
fleunt hij op de zwakheid des. Regters , en vermoordt
een' braven huisvader , aan wien de maatfchappij een
waardig lid , en arme kinderen den besten Vader
Verliezen i Wie was de oorzaak van zijnen doodl.
wie was de wreedaard , zonder wiens toedoen het
pistool van den itruikroover nimmer op hem zou
zijn afgedrukt ? Het was de laffe Regter, die , toen
hij den' fchuldigen fpaarde, misfchien den moord van
vele onfchuldigen voorbereidde ! Wachten we ons
daarenboven , om , wanneer het de deugd der regtyaardig,teid . geldt, willekeurige onderfcheidingen te
waken , wet weer, of min regtvaardig of onregtvaardig
zij.. Den regter is de gethengheid ointrent .het kwaad ,
dat de zamenleving verwoest , door God als een.
lige pligt opgelegd ; en die , liever dan dien pligt te
volbrengen , de infpraak eener kwaNk geplaatfle tee- ,
- voor God, derhatigvol,sn'fchweijk
als de Regter , die onfchuldig Wed vergiet. Wij
zagen reeds , dat hij bet even zeer doet , en. in veel
grooter- mate , dan deze ; maar. ben ik onfchuldiger ,
omdat ik de verzoeking tot laf held niet weeraaan.
H3
loon ,
•
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kon , dan omdat ik voor de verzoeking tot wraak
of geldgierigheid bezweek ? Kennen wij dan in deze
Spreuk SALOMO als een regtfchapen Vorst , en als
een wijzen zede,meester , wanneer hij zegt , dat het
even gruwelsik is in het oog van God , den fchuldi.
gen te fparen , als den onfchuldigen te verdoemen

CXCI I.
Waarorn toch zou in de hand des tots het koopgeld
(zfin ,
Om wfisheid te koopen , deryl hj* geen verfland beef: ?
SPREUKEN, XVII vs. 16.

De meestgeachte Uitleggers , MICHAELIS , DOEDERLEIN MUNTINGHE en anderen , verklaren deze
Spreuk van de nutteloosheid en onwaarde des rijkdoms voor eenen dwaas , omdat hij toch de beste
en begeerlijkile van alle bezittingen voor zijn geld
niet koopen kan ; omdat het hem niets kan dienen
tot verkrijging van wijsheid , daar het hem aan verfland ontbreekt. Er Ilan in het Hebreeuwsch : hij
heeft geen hart : hetgeen MICHAELIS zeer good yentaald hfy beef: geen hoofd : (kein kopf ist da)
want geIijk wij het hoofd , zoo hielden de Hebreeuwen
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wen het hart voor den zetel des "elands. Al kon
de rijke dwaas voor zijn geld wijsheid koopen , het
zou hem weinig baten , want hij heeft niets, om
deze bezitting in te bergen : hij heeft geen hart noch
Dit laatile , hetwelk insgelijks van micHAEboofe
Lis ontleend is , doet ons de luim en hetfchertfende
van het gezegde eenigermate gevoelen , hetgeen door
de meesten of voorbij gezien , of althans niet genoegzaam is aan den dag gelegd._
1k zou deze verklaring ook wel de mijne willen
maken, indien zij even goed met de uitdrukking van
den Hebreeuwfchen tekst , als van de Nederduitfche
vertaling overeenkwam. Maar in denzelven vinde ik
voor geld niet zulk een woord gebezigd , hetwelk
ook rfIkeloin beteekenen kan : want even gelijk wij,
geld hebb e , en rfik zfja, voor gelijk beduidende
fpreekwijzen houden , zoo is het ook in bet Hebreeuwsch ; tnaar dan vordert het taalgebruik een
gelled ander woord , dan wij in het eerfte lid der
Spreuk aantreffen (*). Onze Overzetters hebben
dit zeer wel gevoeld , en het daarom door koopgeld
vertaald. Het beteekent den prj's , dien men voor
icts befleden wil ; en deze beteekenis loopt bier nog
te fterker in het oog , omdat er bijgevoegd wordt in
de hand des • zots. Volgens het oorfpronkelijke zien
wij , als voor onze oogen , eenen zot , met eene
fom gelds in de hand , die hij voornemens is , om
ergens voor te befteden. Nu vraagt iemand : waartoe DAT geld in de hand des tots ? (Het woordje
dart that uitdrukkelijk in den grondtekst.) En het
ant(s) Het woord
H
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antwoord is : om rysheid te koopen , zonder vet
fiend 1 Het fchertfende en hekelende , ja ! het fcherpe
en ftekelige , het bijtende der fatire loopt nu van
zelf in het oog. Want vooreerst is het reeds eene
ongerijmdheid , wfIsheiar voor geld te villen koopen ;
en deze ongerijmdheid loopt nog fterker in het oog ,
door het bijgevoegde zonder hoofd of hart , zonder
'verftand of oordeel ! Dat deze . de ware zin is der
luimige en geestrijke Spreuk , heeft bij mij bijkans
geen twijfel over ., doch het komt er voornamelijk op
aan welk eene foort van zotheid het is , waardoor
men , zonder verftand , voor geld wijsheid wil koopen met andere woorden , welk een gebrek hier
door den Zedemeester wordt ten toon gefteld. • Het
onderzoek en de ontwikkeling hiervan zal ons , hoop
ik ftof verleenen tot aangename en nuttige overdenking.
De invloed van het voorbeeld eens Vorften op de
zeden 'en denkwils van het yolk , is altijd aanmerkelijk , en •wanneer hij door zijne onderdanen geliefd
en bewonderd wordt , is deze invloed . onbepaald
zoodat hij het model wordt , hetwelk ieder in zijn'
kring poogt na to ftreven
Regis ad exemplum totus componitur ordis.
SALOMO was , althans gedurende het grootik .deel
van zijne veertigjarige regering , de afgod der IsraElitifche natie : geen wonder derhalve , dat zijn fmaak,
de fmaak voor wetenfchap en geleerdheid , de zucht
om den titel van wfize , of gelijk wij het thans zouden noemen 2 van risgeer te dragen onder de boogere
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gere itanden des levens , bijkans alien , en allermeest
hen bekoorde , die zich het naast bij den troon bevonden. Alle uiterlijke omitandigheden beguniligden
ook deze heerfchende gezindheid. • Er was geen
oorlogsroem te behalen , want een langdurige vrededeed alle zwaarden in hunne fcheeden roesten: Overvloed was verfpreid door alle rangen der maatfchappij,
en de bron des rijkdoms vloeide in duizende beken
van genot en weelde. Indien tot den bloei der letteren onder een yolk , deels aangroeijende welvaart ,
deels gevoel van nationale waarde vereischt wordt ,
dan moest de eeuw van SALOMO , die zelve de grootile
wijsgeer van zijnen tijd was , en in dichtkunst , in
raadfelfpreuken , in kennis der natuur, zijn gelijk
niet had , voor Israel nog veel meer de gouden eeuw
der wetenfchappen zijn , dan die van AUGUSTUS voor
de Romeinen , van LODEWYK den XIV voor de Franfchen , en voor ons Nederlanderen die der Stadhouders uit de eerfte Nasfaufche linie.
Geleerdheid was dus toen aan de orde vans den
dag ; zij behoorde tot den hoftrant , en den toon der
fatfoenlijke zamenleving. Bijkans gelijk , onder
lettergebied , de zucht om fraai vernuft te
heeten , geheel Parijs had vermeesterd. Wie weer ,
indien de zeden van het Oosten het flechts hadden toegelaten , of men toen ook geene Jeruzalemfche Schoonen , gastmalen van geletterden had zien aanrigten ;
of dichters , alvorens hunne werken uit te geven ,
die aan de toilettes der dames hooren voorlezen
Ja wie weet , of men niet een Hebreeuwfchen FONTENELLE eene verhandeling over het werelditelfel
voor vrouwen had zien fcbrijven ; of eenen Hebreeuw1-1 5
fchcn
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fchen FORMEY de Oosterfehe Overnatuurkunde uitgeven , onder een gelijkluidenden titel , als die der
Belle Wolfienne I Doch dit duldde de denkwijs .
SALOMO zelf heeft in diertjnla ;e
den lof der zedige en fchoone SULAMMITH geen
enkel lauwertakje der geleerdheid gevlochten. De
beoefening der -wetenfchappen inoest dus natuurlijk
bij dit yolk , ik zal niet zeggen diepzinniger , maar
ten minfte ituurfcher en flroever worden ; een fraai
gezegde kon de plaats niet bekleeden van een voldingend bewijs : en het was niet ,genOeg om eene
giwigtige waarheid op eens voor ongangbare mumverklaard te zien , dat men haar in een belagchelijk,
licht had voorgedragen.
Deze uitftap brengt mij nader tot niijn anderwerpHet is met ware geleerdheid en wetenfchap dus gelegen , dat men ze niet verkrijgen kan , wanneer men_
wil. Al had men er alle - fchatten van gaud en zilver
voor ten beste , en al wilde men tot bekoming derzelve eene onvermoeide vlijt aanwenden; indien men,
van de natuur .den aanleg niet ontvangen heeft , one
een, geleerde te worden ; indien men het hoofd en
hart , het verftand en oordeel 'eens geleerden niet
heeft , is alle opoffering nuttelooze verkwisting en
alle . arbeid ijdele vermoeijing. Men kan door onafgebroken infpanning.; als men daarenboven alle hulpmiddelen der kennis door geld zich kan aanfchaffen ,
een verzamelaar worden van den verftrooiden letterar-beid van anderen , maar dien behoorlijk te fchiften ,
te waarderen nieuwe en belangrijke gevolgen daaruit
afieiden , van het zijne daarbij voegen , en uit dit
alles een eigen , ten minfte eenigzins oorfpronkelijk-
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geheel vormen , dit kan men - niet zonder daartOe . van
de natuur met eene bijzondere gave :becleeld te zijn
en echter- dit alleen kan op den titel • van gekerele ;
van wfisgeer aanfpraak geven. Wanner • derhalve
eene geheele klasfe van menfchen , van allerlei aanleg
en geaardheid , van bekrOmpen , zoo wel als van
uitgebreide verftandsvermogens , naar dien titel ftreeft;
wanneer geleerdheid een artikel van weelde, een voorwerp vari mode geworden is onder de fatfoenlijke
wereld , dan kan het niet anders of zij moet grootendeels in praal en vertooning beftaan ; haar wezen
moet zich verliezen in uitwendigheden , en de alvermogende tooverifaf des gouds weet , in hare plaats ,
eene fchitterende , doch holle beeldtenis , van buiten
met haren wapenroof omhangen , te doen huldigen
en aanbidden.
Zoodanig eene uitkomst moet ook eenigermate in
sALomo's leeftijd , aan zijn hof , en in de befdhaafde
kringen der Jeruzalemfche zamenleving hebben plaats
gehad. Wij merkten voorheen reeds eenige fporen
hiervan op , en hij zou voorzeker , aan het clot van
zijnen Prediker , niet tegen het' verzatnekn van vela
boeken., en .het veel lezen hebben gewaarfchuwd
indien *men in zijnen tijd flechts goede boeken had
gefchreven-, en zich van onnutte lektuur had onthouden (*). Hierdoor begriipen wij nu reeds eenigzins , wat hij er me6 bedoeld hebben kan , wanneer
hij fpreekt van witsheid voor geld te willen koopen,
doch zonder verfland. Maar dit zal ons nog klaarder
en treffender worden , als wij nu niet meer denken
aan
Preci. X11 vs. 12.
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aan alien zamengenomen , die te dier tijd in de rol
der Wijsgeeren hunne nomen wenschten te lezen, en
waaronder ook velen zul en geweest zijn , die , fchoon
geene eigenlijke geleerden , nogtans voor befchaafde ,
geoefende , geletterde menfchen konden doorgaan ;
znaar als wij onze aandacht bijzonderlijk vestigen op
het uitfchot van , dien grooteren hoop , die,' fchoon
naauwelijks gewoon en dagelijksch verifand hebbende., echter our den fmaak te volgen , mede Wijsgeeren,
heeten wilden -; en groote fchatten befteedden , om
de -uiterlijke vertooning van geleerden en veelweters,
te maken .terwij1 zij aan alle zijden hun onverftand
en dwaasheid deden doorfleken. Ziet.daar menfchen
of liever dwazen , die men altijd zag met het hoopgeld in hunne hand, om risheid te koopen zonder
verfland I Iic wil eenige foorten er van opnoemen

zoo als zij bij SALOMO kunnen bekend geweest zijn
fchoon het moeijelijk wezen zal , alle denkbeelden
van latere tijden en . onze landen daarvan of te
deren.
Het reizen was in overoude tijden een., der voor. ,:
naamite middelen , om wetenfchap te . vergaderen.
Men zag de zeden van onbekende volken ; men
fpoorde hunne Godsdienitige en Staatkundige inrigtingen na ; men liet zich inwijden in hunne geheime-,
nisfen , en zamelde uit den mond der wijzen van
alle natien lesfen van wijsheid en wereldkennis op.,
Verbeeldt u nu een' rijken dwaas , die SALOMO'S .hof
verlaat , om- met ontzaggelijke kosten en -praalvolle
vertooning eene geleerde reis te ondernemen. 1-14
doorkruist Chaldea en Egypte , hij trekt naar Perzie
en dringt tot in Indie door .; Tartesfus en Cyprus.
en
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en al de kusten van den Fenicifchen koophandel bezoekt hij : maar terug gekeerd vindt de wijze Vorst
zijnen onderdian niet wijzer , dan Coen hij zijn rijk
verliet. Zou zulk een dwaas niet voor uitlegger
dezer Spreuk kunnen dienen ?
Een ander verfpilde het grootfte deel van zijn vermogen in kostbare maaltijden , waartoe geene andere
dan geleerden van een bijzonderen flempel genoodigd
werden , in Wier midden hij zeide alleen te kunnen
leven. Zij betaalden zijne heerlijke fpijzen met uitbundige loftuitingen , verhieven hem als een wonder
van kennis , en droegen hunne werken aan hem op.
Een derzelve had de dienstvaardigheid , om een bock
op zijnen naam te fchrijven , en hij meende reeds zijnen lof aan de onfterfelijkheid gewijd te zien !
Een derde wilde SALOMO op het fpoor der natuuronderzoeking volgen indien niet voorbij fnellen.
Als de fchepen van Ophir voor den Monarch de
zeldza.amfte voortbrengfels der afgelegen gewesten
aanvoerden , was een der fcheepslieden , een doorflepen Fenicier , door hem gelast , om nog vreemder
en rijker natuurfchatten , dan die voor den Vorst
beilemd waren , tegen rijke belooning voor hem te
verzamelen. Hij had daartoe juist zijnen man getroffen want deze voorzag hem van alles , wat in
geen land van eenige waarde is hij bezorgde hem
Indiaanfche wapenrustingen , door een bekwamen Sidonifchen werkmeester vervaardigd en een {leen , op
het ifrand te Joppe opgeraapt , werd onder eene uitheemfche benaming tegen goud opgewogen.
Een vierde leide eene hoogst keurige boekverzameling aan beitaande uit de allerzeldzaamfte fchotfchrif-
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fchriften , die hij door - het, ganfghe rijk met aanzienlijke
kosten had doen opfporen ; voorts nit werken in
vreemde talen .gefchreven, die noch iemand
zijner bekenden kin lezen; en eindelijk nit boekrollen,
wier inhoud van geene achting of beduidenis was ,
doch met zulk eene 'in cesterlijkO. hand gefchreVen ,
en : ZOO praClitig: : wt . , g4ud , en-;;Ideuren afgezet , dat
derzelver gelijken, naauwelijks gevooden werclen. Had
hij in onze tijden geleefd hij zou misfchien dien
.00rdeelkundigen verzamelaar naar de kroon geitoken
• ebben , die zijnen boekhanclelaar fchreef, dat_ zip e
kasfen , naar de:fchoonite architectuur aangelegd, nu
bijkans. gevuld 'wren : dat hij .follanten , .qUartijnen
groot octaven -geneeg had; maar nog :circa -Vijfendertig L voeten: octavo to :-kort -kwam ; dat . hij
verzocht hem .daarvocm -: .werken to zenden van dat
formaat , iiefst uit‘ .vele'jzleelen beftaande en tot de
• eleerdheid betrekkelijk. De boekverkooper , die zijn
being veritond , zond hem een heerlijk gebonden
en kompleet :exemplaar van de boekzaal der geleerde
.wereld ; en de man was wonder wel te vreden.
Doch maken wij een einde aan de fcherts, hoezeer
door 's.A.Lomo zelf daartoe uitgelokt , en fluiten wij
Vertoog met deze weinige , doch belangrijke
aanmerkingen. Ware kennis en geleerdheid is eerie
roemrijke en onwaardeerbare bezitting , maar de ijdele
vertooning daarvan , zonder het wezen , is verachtelijk
en befpottelijk. Ware geleerdheid en wetenfchap is
bet eigendom van weinigen , maar de vrucht daarvan
is de gemeene bezitting van alien en zoo zij geen
bron is , waaruit elks edele dorst naar waarheid en
.cleugd gelescht kan worden verdient zij haren naam
niet.
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niet. Niemand , eindelijk , beklage zich , dat de
natuur hem niet tot een geleerde vormcie; eene maatfchappij van louter geleerden zou naauwelijks kunnen
beflaan ; de fchrandere werkman , de naarflige landbouwer , de nijvere handelaar , de voorzigtige flaatsdienaar , de man van bedrijf in elken kring der
zamenleving, is haar niet minder nuttig, en verftrekt
haar niet minder tot roem en fieraad , dan de voedfterling der wetenfchappen, wiens naam op de lippen
der nakomelingfchap zweeft.

CXCIII.
.den vriend heeft to aller tj'd lief ,
En een broeder wordt in de benaamwdheid geboren,
SPREUKEN XVII VS. 17.

A

an u 6 edele vriendfchap , kostelijkfle gave des
hemels ! u, die het hart des jongelings van onbekende
verrukking doet gloeijen ; die de kroon zijt der mannelijka jaren , meer dan letteroem of krijgslaurieren ;
die de koude borst des grijsaards nog verwarmt
en heiderheid verfpreidt over den laten avond zijnes
levens : u , edele , heilige vriendfchap wijde ik deze
bladen fchrifts ; gelukkig zoo ik daarin het gevoel,
dat
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dat bij het enkel noemen van uwen naam mijnen boezem ontroert , en mijne erkentenis voor den rijken
en reinen zegen , waardoor gij het ganfclie pad mijns
levens aangenaam en effen gemaakt hebt , met woorden zal kunnen uitdrukken
En waar zal ik u beter dit offer brengen , dan in
deze zalige woning der vriendfchap en der gastvrijheid , in dit heerlijk landverblijf, in dezen verrukkenden morgenthvid , waar de goedheid des Almagtigen
Scheppers in elken dauwdruppel glinflert , uit iedere
plant mij toewafemt , en door de halmen der korenvelden , door de met ooft beladen takken, met duizend
duizend flemmen geprezen en verheerlijkt worth 2
Want het hart eons vriends is de tempel der Goddelijke liefde , en grooter en fchooner tooneel derzelve,
dan de akker met zijn bloeijend graan , of de boomgaard met zijne geurige vruchten ; dan de natuur
met al haar bekoorlijken glans , en al hare zielverheffende pracht.
Het is moeijelijk over de vriendfchap te fchrijven ,
zonder door eene zoete neiging tot dweeperij zich
aangegrepen te voelen , en de geestdrift, waarmed zij
ons kan en moet beziclen , tot geestvervoering te
zien overhellen. Zij bezit toch een kenmerk van
onbefchrijfelijke verhevenheid , en een' trek van hemelfchen adel ; waar zij zich in den ganfchen gloed
barer beminnelijkheid vertoont , daar vertoont zij ons
het beeld van God , en vereenigt menfchelijke waarde
en menfchelijke gelukzaligheid , beiden tot den hoogtlen
trap geflegen ! Zich gelukkig te gevoelen door het
welbehagen , hemelk men fchept in een ander , en
al het vermogen , hetwelk men bezit , om goed en
hell
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Neil te flichten , of fmart en onheil of te wenden ,
geheel te befteden, om aan dat zuiver en onbaatzuchtig
welbehagen te voldoen ; behoort dit niet tot het
wezen en de volmaaktheid van Hem , die gewild
heeft, dat wij zijne hemelfche natuur deelachtig zouden kunnen zijn , en denmaal worden ? De vriendfchap heeft met de huwelijksliefde veel gemeen , en
vat is deze battle zonder haar ? maar hierin gaat
zij ze ver te boven , dat geene zinnelijke drift zich
met haar vermengt ; dat zij niet geboren wordt uit
den onwerfiaanbaren prikkel der • ligchamelijke behoefte; en , zij moge dan niet zoo heftig en bruifend,
noch zelfs zoo uitfluitend zijn als de liefde , maar
daarvoor is zij ook verhevener , geestelijker , en zal
ook dan in at hare kracht voortduren, wanneer de
band des huwelijks voor altijd ontknoopt zal wezen !
Doch ik wil mij wachten voor geestvervoering
en dweeperij ; ja I voor den fchijn daarvan in het
oog van hen , die flechts den laagflen trap der vriendfchaps-genegenheid , en dezen nog te naauwernood
kennen ik wil bedaardelijk onderzoeken , waarin het
wezen der vriendfchap bellaat , en ze daarna in hare
ganfche verhevenheid , volgens den inhoud van SA..
Lomo's Spreuk pogen voor te ilellen.
De drie voorname vereischten der vriendfchap zijn,
behagen , vertrotswelijkheid en deelneming.. Men ziet
hieruit terflond, wilk een karakter het minst vatbaar
is voor vriendfchap , en misfchien niets van -haren
invloed kennenekan. 1k bedoel dien wIj met
een later , maar nogtans niet ongelukkig uitgedacht
woord , een egoist noemen , dat is , wiens ik
zijn alles is. Die overdreven eigenliefde, wnardoor
V, DELL.
I
men
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men flechts in zich zelf 'behagen fchept , niemand
buiten zich genoeg beinint , om hem zijn geheel
vcrtrouwen te fchenken, en zoo vervuld is met zijne
eigen belangen dat men in die van anderen niet
dee/en kan , of met eine eigen verdienften , (lat men
die van anderen niet waarderen kan. Deze ongelokkige , hoogmoedige eigenliefde fink ons hart .roe ,
zoo dat er geeti rnlmte in is , om naast ons eigen
beeld nog ten tweede to plaatfen. Indien deze bultenfporig eigenlievende vrienden hebben , zij beamwoorden ten minfte hunne genegenheid niet met gelijke
genegenheid zij bentinnen in hunne vrienden zich
zelven. Zoo ras bun waan niet meer geflreeld words,
verkoelt ook hunne fchijiMare hartelijklieid ; zoo ras
het zelfbehagen hen war andere kringen roept, verlaten zij hunnen vorigen Vriendenkring ; en waar
hunne zellioekende beginfeien het meest voldoenin -g
kunnen vinden derwaarts keert zich hunne vriendfchapsbetooning mar vestigt zich nergens.
Men denke echter Hies • dat ik alle zelfbedOeling
van devriendfchap.arzonclere. vat men ook vooqeve,
en hoe men ook- den mensch buiten zijn flandpunt
poge te rukkert , = door hem boven het gebied der eigenliefde te vernal' ik houde het daarvoor , dat
het onmogelijk is deze neiging uit . te fehudden, door
natuur, ens, it geplant ; en dat het daarenboven
dwaas, en noodelods zijnzOtt, hier naar te traOten,
char zij vatbaar is voor znll eene veredeling dat
'wij bet hoop, doel onzer beftemming met - en' door
Mar kunnen bereiken. Zij behoeft ons toth flier re
beletten om in eenen anderen (Ian in ons zelven ,
behagit' te. fcheppen noeh ons te leeren , het geluk
een s
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eens 'fiends van bet onze of te iontlereti? En zoolang zij ons niet verhindert opregtelijk te bethinnen,
ons eigen heil in bet heil onzes vriends omen eigen
roem in zijnen roem te vinden ; men moge haar dan
hatelijke namen geveri , zij zal zich met al wat edel ,
goed en groot is beter verdragen , dan de gewaande
belangeloosheid harer fchijnbare verachters.
Dezelfde • waarheidsliefde. noopt mij toe te than ,
dat er in de vriendfchap verfchillende trapperi zijn
en dat het mar partijdigheid zweemt , den hoogften
en verhevenften trap derzelve alleen en uitfluitend ,
vriendfchap te noemen, Wij heeten immers ook goud,
hetgeen naauwelijks het vierde deel der gehalte van
bet zuiverfte en fijnite goud bezit ; en fchoon wij
de onechte - parel geen parel molten nOttnen hoe
vee1 nogtans Verfchilt de thn dezer edde &Open „
in groom in glans en helderheid van • de anderel
Aldus xiordt. • de Wiaardij .d et vriendfchap grooter
clat, mien in elkander
Marinate het . welg&valien
fchept , uitgeftrekter is en zuhrerder ; naarmate de
Verttothodykheid hugger en haitelijker wordt eft de
(keine Wog 4nbopatlder . , - - en irmiger., . Maar oVeral
waar behagen , vertrouwelOheid en • deelneming ,
Opregt origeveinsd gevanden worden „ daar Vindt
men . ook . vriendfchap. Onderftheiden wij tan • de
vrienden in drie rangen vrienden van den dagelfik' feheri onigang y,ientiren van den7bOondePen of
geirialailfgehr - ortigiang ; en yrientien in den v&hevenen
tin des *wards.:
Het zou finder' daad te bejamMereii zijn indien van
den kring' onzer dagelijkfche verkeering , nit menfchen
van alleriei .card' en denkwijze beflaande de Vriend.
fchap
2
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fchap geheel uitgefloten moest zijn ; hoezeer zij y
dietonzlvabhore,jistvn
geluk niet onontbeerlijk zijn. Er beilaat toch ook
onder zulke dagelijkfche vrienden , al ware het dat
alleen gewoonte , of veritrooijing hen zamenbragt ,
nogtans eenig behagen in elkanders gezelfchap ; zij
fpreken over hunne onderlinge aangelegenheden met
eene zekere openhartigheid , en deelen , fchoon flechts
oppervlakkig nogtans opregt , in elkanders leed en
vreugde. En overal , waar deze drie , reeds dikwerf
genoemde vereischten , al is het in eene geringe
hoeveelheid , plaats hebben , daar is ook eene fchaduw , een gering uitvloeifel der vriendfchap. Want
ftel voor het behagen afkeer , voor het vertrouwen
achterdocht voor de deelneming koelheid of nijd in
de plaats ; zoo zult gij wel eene gedwongen ape
verkeering , maar niet hetgeen wij • dagelijkfchen
vrienden- omgang noemen , u voor den geest zien
komen. Ilc acht het van belang dit op te merken :
hij , die de vriendfchap inderdaad waardeert , verfmaadt ook hare kleinite vruchten niet ; die de waarde
van het geld kent , zal even zeer op ifuivers , als
op guldens letten.
Van hooger flempel is de tweede foort , die ik
vriendfchap van den biponderen, of gemeenzarneti
-omgang geheeten heb. Hier zijn 'de punten van
aanraking menigvuldiger en gewigtiger. Het ondermoet • op overeenkomst van fpnaak
ling
van neigingen of gevoelens gevestigd zijn ; en ook
waar dezen uit elkander fchijnen te loopen , moet er
een punt van overeenkomst wezen , waar deze vrienden elkander ontmoeten , en de verfcheidenheid finch
tot
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tot eenilemmigheid: Het vertrouwen Mimt daar tot
gemeenzaamheid op , en men openbaart elkander aangelegenheden , waarop wel de geheimhouding haar
zegel niet drukt maar die •echter voor -het oog der
ongewijde menigte zorgvuldig verborgen worden.
deelneming openbaart zich in wederzijdfche dienstbe.
wijzingen in het bevorderen van elkanders belangeni
in het voorflaan van elkanders- eel! , en goeden naam
in hulp en vertroosting , wanner frnart en weder4
waardigheden treffen. Uit dit alles ontitaat eene
hartelijkheid , genoegen in elkanders bijzijn , en eene
mate van onderlinge onmisbaarheid , die van het
hooge ideaal der vriendfchap een beminnelijk. en eer=
waardig,, affchijnfel zijn. Het is deze trap dervriend.
(chap , dien men vooral op geen , geringen prijs te
flellen heeft , want zij maakt het zoet der zamenleving
uit , en baart ons menig uur van zuiver genoegen
en ftreelende voldoening. Gelukkig hij , die vele
vrienden heeft , waardig om in zijnen bijzonderen en
gemeenzamen omgang te deelen. Hij verwarre hen
niet met vrienden an den gewonen en dagelijkfchen
ftempel , noch verzuime hunne genegenheid aan te
kweeken , of de banden derzelve !feeds vaster toe te
knoopen : want voor velen is geen ander genot der
vriendfchap , dan van deze , weggelegd , en ondankbaar
mem ik. hem , die -niet ook daaraan voor den troost
en de blijdfchap zijns-levens genoeg heeft !
Het gebeurt echter niet zelden , dat onder deze
opregte vrienden van onzen gemeenzamen omgang de
den ons dierbaarder is dan de ander , ons liefdevoller
welgevallen inboezemt dieper deelt in ons vertrouwen , en onbepaalder vuriger deeineming in zijne
13
be
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belangen ons inboezemt. pit denkbeeld behoeven
wij flechts te volgen , uit te breiden , en tot zijne
hoogite kracht op te voeren , om te gevoelen welke
die derde en opperite rang der vriendfchap zij , die
ik vriendfchap in den verhevener zin des woords
genoemd heb. Hier zullen ons de woorden der
Spreuk te (lade komen , om onze begrippen duidelijk
te =ken, en de echte waardij der hemelfche vriendfchap ons levendig te doen gevoelen..
De ware vriend , de vriend 17( uitnemendheid;
dus moeten wij hier eigenlijk lezen , en de vertaling ,
on vriend , is niet volkomen getrouw ; de ware
vriend heeft ten alien tide lief. - .De -vriendfchappen
van den dag kunnen ook met den dag veranderen ,
en zoo dikwerf wij naar eene andere plaats of landftreek verhuizen vormt zich een gelled nieuwe kring
clerzelve rondom ons. Zelfs 'de meer gemeenzame
verbindtenisfen hanger' grootendeels of van toeval en
omitandigheden , en fghoon de wisfelingen des lots
haar Diet gebeel het aanwezen doen verliezen , zij
gam echter menigmaal aan het kwijnen , en de ver.
wijdering doet ze verfiaauwen. Maar die flerker
en vuriger verbinatenis , die de harten onmiddellijk
zamenftrengelt , blijft met onafgebroken during fland
houden : de tijd , het afwezen zelfs., heeft 'op 'mar
Beene andere uitwerking , clan dat zij ze vaster en
naauwer maakt ; ,gelijk he cement dat telkens harder en eindelijk aan eene rots gelijk wordt. Maar
yooral is zij boven de flagen des ongeluks , boven
die verandering der tijden verheven die vrienden van
minderen ftempel pi vreemd aan eikander maakt , of
zich aan elk* fchoon met fmart en verlegenbeid ,
doet.
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doet onttrekkeo. Dit vuur is hare ware goudproef ,
en zij komt uit dien fmeltkroes zuiverder en glans-rijker te voorfchijn.
Dit drukt SALOMO aldus uit: een brooder wordt
in de benaauwdheid , er flaat eigenlijk , words voor
de benaauwdheid geboren I
De woorden vriend en
broeder worden in alle talen met elkander verwisfeld,
en de vriendfchap hierdoor vergeleken bij dien naauwen band des bloeds , die vruchten van hetzelfde
huwelijksbed aan elkander verbindt. In de benaauwdheid, dan eerst wordt de vriend , de broader geboren:
dan fchittert zijne genegenheid met zulk een nieuwen
en flerken gloed , alsof hij te voren nog niet had
kunnen toonen vriend te zijn , en nu voor het eerst
in dat licht te voorfchijn trad; alsof dit tijdflip het
eerile was voor bet beilaan der vriendfchap i Eene
krachtige en fchoone uitdrukking , die ons den ganfchen omtrek van den hoogen vriendfchapspligt doet
befeffen. Meer nog , indien wij hier lezen voor de
bcnaauwdheid, hetgeen, indien het al niet voornameliii
bedoeld is , althans niet raag uitgeiloten worden.
Ziet daar dan de beftemming, den aanleg der vriendfchap naar het oogmerk van God , opdat men zijnen
vriend in den nood zou bijflaan , net dezelfde belangloosheid , met even groote zelfsopoffering, waarBled de broeder zijnen broeder , die met hem onder
hetzelfde hart gedragen werd en dezelfde borilen
zoog , uit angst en verlegenheid redt
Dit noem ik den hoogften trap der vriendfchappelijke
verbindtenis , den hoogften adel der menfchelijke
natuur : en daar dit blad te bekrompen was , om de
befchrkjving van detzelver acrd bij die der vorigen te
vocI4.
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voegen zal ik hiertoe het volgend Vertoog afzonderen , en daarin sevens het tafereel fchetfen van het
grootst en beminnelijkst vriendenpaar , waarvan de
oude Gefchiedenis gewaagt.

CXCI V.
Ben vriend heeft to alter tild lief
En een broeder wordt in de benaauwdheid geboren.
SPREUKEN XVII vs. 17.
(VERVOLG.)

Onder de drie vereischten der vriendfchap heb ik
het behagen in de eerie plaats genoemd , omdat het
de gronilflag is der beide anderen. Naarmate het
welgevakn, hetwelk men in ieinand fchept, grooter
is , naar die mate fchenken wij hem meer ons geheel
vertrouwen , en trekken ons al zijne aangelegenheden
weer dan de onze aan. Het behagen is de bron der
toegenegenheid , en met deszelfs aanwas groeit ook
deze aan ; zij wordt liefde en verkrijgt de gedaante
en natuur van eenen hartstogt. Als wij dus vragen,
waarom onder de vrienden van onzen gemeenzamen
omgang , die wij alien achten en beminnen , deze of
gene nogtans de meest begunftigde is ; waarom ons
hart
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hart ilerker aan hem verkleefd is , en wij lets voor
hem gevoelen boven hetgeen de anderen ons hebben
kunnen inboezemen ? Zoo is er op deze vraag dikwijls geen ander antwoord te geven , dan omdat hij
ons weer behaagt , omdat wij in zijnen omgang
grooter en onweeritaanbaarder genoegen vinden, omdat
het welgevallen, waarmee wij hem befchouwen , liefde,
hartstogtelijke genegenheid geworden is. In alles ,
wat liefde beet , is lets onverklaarbaars , iets willekeurigs ; zij werkt als door eene tooverkracht , zonder de oorzaken harer werking ons . te openbaren ,
en maakt zich fomtijds onzes ondanks • van ons
meester. Ook van de vriendfchaps - genegenheid is
dit niet geheel uit te fluiten , fchoon het in veel
grooter mate geldt van de liefde der beide fekfen.
Doch bij deze fpeelt het behagen der zinnelijkheid
ook maar al te dikwijls de hoofdrol , en het raadfelachtig vermogen der ligchaamsbevalligheid boeit en
ketent harten , die niet fchehen voor elkander gefchapen te zijn. In de vriendfchapsliefde is alles
zuiverder en redelijker ; en fchoon eene onbekende
begoocheling ook daarvan niet geheel vreemd is , het
welgevallen nogtans , dat vrienden aan ddn verbindt ,
daar het in geen zinnelijk genot voldoening kart vinden , moet fteunen o_ p overeenftemming , en de een
moet in den ander , als het ware , den fpiegel van
zich zelven zien.
Men zegge niet , dat de ervarenis deze 'opmerking
weerfpreekt , omdat de hartelijkite vriendfchap fomtijds plaats grijpt tusfchen menfchen van verfchillenden
aanleg ; en geheel uit een loopende geaardheid ; want
net is overeenftemming der harten s die hier alleen
in
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in aannierking komt : en de een moge dan droefgees*
tig , de andere vrolijk, de den tot veritroolling
geneigd ziju , de andere tot afzondering ; al volgen
zij eene gelled verfchillende leefwijze , al zijn zij
ongelijk in geestvermogens , in goederen der fortuin,._
in bezigheden g.n verwaken ; indien hunne barren op
denzelfden toon geftemd zijn , en de groote belangen.der menichelijkheicl daarin betzelf-de gevoel verwek.
ken ; indien zij orntrent geliefde voorwerpen van hun
denken en befehouwen met dezelfde gewaarwording
van liefde of .afkeer worden aangedaan ; indien elk
datgeen , wat • hij in zich zelf meest waardeert , in
den anderen wedervindt , en aldus, yid) zelven in
zijnen vriend herkent ; en indien een gelijke Adel des
gemoeds deze gelijkheid van gevoelens en gezindheden
kenmerkt en bezielt ; dan moge het verfchii in alle
andere opzigten , in geaardheid , in bezigheden , in
geluksbedeeling zoo groot zijn , als bet in de aan
elkander grenzencie ftanden , der zamenleving wezen
kan ; harten , aldus gevornid , neigen door ,eone
heime aantrekking tot elkander ; zij kunnen niet
anders , dan elkander met teedere belangftelling beha,
gen ; amgang en gemeen.zaamheid verflerken die
banden , en de. deugd niaakt ze onverbrekelijk. Van
nu of flijten de beide vrienden de zoetfte wren in
elkanders bijzijn; wat elk op het baste ligt , openbaart hij zijnen vriend ; het geheim , dat hij voor de
geheele wereld verbergen wil , ontdekt hij zijnen
vriend ; met hem, deelt hij zijne vreugde , net hem
draagt hij zijn iced; welk een geluk elkander dienst
te kunnen bewijzen !. welk een genot. elkander blijken
van hartelijkheid te kunnen geven Geen opbef,
geene
-
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geene betuigingen, inaar daden verzegelen hunne
vriendfchap. En als voor dal van beiden de nood
dringt , als de uur der benaauwdbeid nut , dan blijkt
het eerst , dat vriendenen alien VA lief hebben ;
vriend in een btoetler herfehapen
dan wordt
Dan worden gevaar en opoffering ligt geacht ; de
weldoener rekent zich zelf de beweldadigde to zijn ,
en dankbaarheid en verpligting bekroonen bet verbond
der vriendfchap ! Dan benijden de Engelen de ftof.
bewoners , dat zij geene vrienden kunnen zijn , gelijk
het lot der menfchelijkheid vrienden vormt. Dan
ziet de Allerhoogfte zijn beeld , het beeld der vurige,
belangelooze , alles opofferende liefde gezuivetd van
de fmet der zinnelijkheid , verheven boven- de wisfelkeeren des lots ; dan ziet God het beeld zijns Zoons
in menfchelijke harten herboren. Dan vertoont . zich
het verband tusfchen menfchenwaarde - en menfchengelukzaligheid in het heerlijkfte licht ; want indien
het hart ems vrieuds het meesterftuk is der hoogite
menfchelijke voortreffelijkheid , het is ook de zetel
van het hoogfte menfchelijk genot
Hier verdringen, zich de denkbeelden . voor mijnen
pest , want er is over vriendenpligt en vriendengeluk;
over de onmogelijkheid vriendfchap en deugd
van elkancler te fcheiden ; over jEzus zedeleer , als
beste bevorderaresfe van vriendfchappelijke gevoelens ; en over jEzus zelven, wiens vriendfchap voor
de zijnen tot in den dood getrouw bleef! er is over
lit alles zoo veel belangrijks en heerlijks te zeggen ,
dat bier niet ligtelijk de flof ontbreken zou. Doch
ik zal, hoop ik gelekenheid hebben , om op dit
ichoone _onderiierp terug te komen , en rik heb bet
ove-
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overige van dit Vertoog beflemd , om uit - de oudd
gefchiedenis , bet treffendfle voorbeeld der vriendfchap
kortelijk in het Licht te flellen.
1k bedoel het voorbeeld van JONATHAN en DAVID,
waarvan ons wel flechts weinige bijzonderheden bekend zijn ; want de gewijde historie is kort en zonder
ophef, in bet vermelden ook der belangrijkfte aangelegenheden , omdat zij het merk der eenvoudigite
opregtheid op het voorhoofd moest dragen. Maar
dit weinige gaat alles te boven , wat ons , in de
ongewijde gefchiedenis , van heldhaftige vriendfchaps
verbindtenisfen is opgeteekend. Indien deze He-,
breeuwfche helden eenen THUCYDIDES tot gefchiedfchrijver gehad hadden , hoe zou de faam hunne
namen de wereld door bebben doen klinken. Maar
de grootheid des voorbeelds zou dan misfchien de
opregtheid des kunftigen verhaals in verdenking- hebben gebragt.
1k noem JONATHAN in de eerfte plaats , omdat hij
in het wederzijdsch vriendfchapsverbond , buiten
ge bedenking , de eerfle plaats bekleedde. Het is
waar , DAVID had niet zoo veel gelegenheid , als zijn
vriend , om. bewijzen van edelmoedigheid en zelfs=
opoffering aan den dag te leggen ; maar even daarom
kan hij bier flechts op den tweeden rang aanfpraak
maken. Want grootmoedigheid is het eerst en onderfcheidend kenmerk der vriendfchap, en het is
voornamelijk om dit in al deszelfs luister te doen
kennen , dat ik mij bepaald heb tot de ontwikkeling
van dit doorluchtig voorbeeld.
• JONATHAN en DAVID waren beide.helden , de eerfte
.zoo wel als de laatfte ; wij .vinden van hem daden
Aram
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van kloek beleid en onverfaagden moed opgeteekend,
die zijnen oorlogsrbem in • de jaarboeken van Israel
hebben vereeuwigd. Doch JONATHAN gevoelde , bij
DAVIDS luisterrijke bedrijven , niets van dien naijver,
die het hart van zijnen vader SAUL vergiftigde ja !
het was de roem van zijnen vriend zelf, die hem
onwetritaanbaar bekoorde. Wanneer toch gevoelde
hij de eerfte vonk van teedere genegenheid voor hem
in zijn hart ontgloeijen ? Het was toes hij terug
keerde van het verflaan des Filiflijnfchen kampvcchters ! Het hart van menig Israelitirchen krijgstnan
zwol van fpijt , en de dappere jongeling zal ook wel
de gedachte niet van zich hebben kunnen weren :
ach ! was die roem aan mij befchoren geweest. Maar
hij zag den jeugdigen Bethlehemiet , hoorde zijne
bevallige en zedige taal ; en van dat oogenblik of
was joriATHANs hart aan
beminde hem ah zfine ziel l

DAVID

verbonden ;

Op deze eerile ontmoeting volgde welhaast een
plegtig verbond der vriendfchap , naar tijds- en landsgebruik bekrachtigd. Wij vinden ook bij andere
volken de gewoonte , dat vrienden , tot verzegeling
hunner trouw , met elkander van wapenrusting verwisfelden. Eene uitvinding , die aan het hart haren
oorfprong verfchuldigd fchijnt, want zij wilden , dat
de gelijkheid van hun uiterlijk voorkomen , die van
hunne innerlijke gemoedsgefteldheid zou afbeelden
dat de een voor den ander .genomen , en beiden met
elkander verward zouden worden. JONATHAN , de
koningszoon , kon het kleed des herders niet aan.trekken maar hij gaf niettemin aan zijnen vriend het
gewaad , en de toerusting , die hij gcwoon was to
dra.
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dragen, zijn eigen wapentuig, hetwelk ieder held zoo
dierbaar plagt te zijn hi/ deed zijnen mantel af,
dien hij aan had , en gaf dien aan DAVID
ook
zijne kleederen , ja tot zijn zwaard , en zfin boog,
en zijnen gordel toe! Kon hij niet afdalen tot zijnen
,

vriend, hij wilde, dat deze tot hem zou opklimmen.
Geene ongelijkheid van 'land mogt hen feheiden
DAVID moest voor JONATHAN aangezien , als een
tweede JONATHAN geeerbiedigd worden !
Doch welhaast begonnen de flormen boven DASAUL benijdde zijnen
VIDS hoofd zamen te pakken.
roem en zag in hem een gevaarlijken mededinger
naar de kroon van IsraEl. Hij befloot derhalve heir
te dooden , en openbaarde dit voornemen aan zijne
Rijksgrooten, en aan JONATHAN zijnen zoon. Welk
eerie teedere proef der vriendfchap ! Hier gold het
de erfenis van eenen troon i en de gekrenkte eer van
eenen Vader ! Maar wat is een troon voor het hart
van eenen vriend '1 en de edele kieschheid zijner gevoelens leerde hem , hoe zijne trouw met kinderlijken
eerbied te vereenigen. Hij verwittigt terflond zijnen
vriend van bet gevaar, dat hem dreigt, en wijst hem
eene veilige fch -uilplaats aan. Na fpreekt hij met
zijnen Vader, herinnert hem de groote dienflen, door
DAVID aan den Koning en het yolk bewezen , tast
hem in bet hart , en doet hem zweren bij Jehova :
En JONATHAN verDAVID zal niet gedood worden.
rukt over deze zegepraal , leidt zelf zijnen vriend tot
den Koning, en bewerkt de fchoonfle verzoening!
Hoe gelukkig zou hij geweest zijn , indien niet
zijn Vader opgeflookt door verraderlijke bovelingen ,
en door zijne oude woede aangegrepen , zijne eeden
had
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had in den wind geflagen. May act welhaast is
hieraan geen twijfel weer. Eon geheime doch mis .lukte aanilag op DAVIDS leven overtulgcle dezen er
van , en hij onrdekt het meow era dringend gevaar
aan zijnen. vtiend. JONATHAN kan het niet gelooven ,
dat zljn Vader een. meineedige zijn zap ; matt hij
aarzek echter niet:, er, al is het met gevaar zijns
levens , de proef van te semen , en I hoe het ook
ga , hij zal zijnen vriend door een afgefproken teeken
verwittigen , of hij blijven kan , of vlugten moet.
In het gefprek , bij deze gelegenheid . tusfchen de beide vrienden gehouden , toont zich de edele ziel van
JONATHAN in eene alles ovenreffende grootheid. Hij
that al zijne regten op den tr'oon van Israel aan
DAVID af , en maakt een nieuw verbond met hem,
als met den toekomiligen Koning , voor zich en zijn
nageilachtl Naar vindt men ern voortleeld van
zulle dens .opoffering der vriendschap , op het oogenblik dart men .zijn 'even gaat wagvn voor den man,
die ooze glansr011e atzigten vertionkert I
De proef
viel uit , gelijk DAitin voorfpeld had. SAUL, verwijt
zijn' zoom, dat hij heulde met den vijan der kroon ,
en een enkel woord tot verdediging zijns vriends had
JONATHAN bijkans het level gekost van de hand zijns
eigen Vaders In eene onuitfpreekbare mengeling
van deoefheid ern verontwaardiging verliet hij den
Koninklijken maattijcI; de angst voor zijnen vriend
belette hem een enkel ituk broods te nuttigen; en
des anderen daags morgens ging hij uit; om het beItetnde teeken der vlugt te geven. ten teeken was
tusfchen hen afgefproken , oindat het voor beiden
doodelijk had Itnntien zijn , bij elkander gevonden te
wor►
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worden.. . Maar . toen nu de 'Alen gefchoten , en
daardoor het fein der ontvlugting was gegeven, kon
al moest er ook zijn leven aan hangen
JONATHAN
zijnen vriend niet verlaten , zonder hem het eeuwig
vaarwel toe • te zeggen. Hij zond den jongen met
zijn wapentuig naar de 4ad, en -na.auwelijk8 was deze
uit het oog, of de beide vrienden lagen weenende en
fnikkende in elkanders armen , tot dat JONATHAN
zich van' DAVID losfcheurde ,: en in': het uititorten
van den laatften vriendfchapszegen verligting vond
voor zijnen geprangden boezem.. *M. zag hem daarna
flechts dnmaal weder en mij dunkt , ik zie , in
den noodlottigen flag van Gilboa -, den heldhaftigen
jongeling den dood in de armen fnellen , opdat zijn
,vriend zonder hinder 'of bezwaar den troon van
zijnen Vader zou beklimmen !
En wat deed DAVID om aan zoo veel trouw en
grootmoedigheid te beantwoorden? Wat kon hij den
edelen . daarvoor vergelden , dan liefde , hartelijke
liefde? In die jongite bijeenkomst toch was hij het ,
die niet fcheiden kon , en liever fcheen te willen
iferven , dan zijnen -halsvriend te verlaten. Hoe zal
hij hem .het geluk benijd hebben , van de eerfte te
zijn in dit heilig vriendfchapsverbond , en had zich
ook gaarne voor hem in den dood geflort ! Nu kon
hij niet anders , dan zijne nagedachtenis te vereeren
in een lied, waarin elke uitdrukking, van JONATHAN
gebezigd, door de hartelijkfle teederheid is ingegeven:
,

,

mijn broeder I is het hart mij toegeklemd!
JONATHAN:, -vurig het ,, ik u bernind
Om

I",

Uwe liefde was mij wonderbaarder dart vrouwenliefe4
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En nu ruste de asch van het heilig vriendenpaar
in vrede! en indien 'de Voorzienigheid ons ook zulke vrienden 'heeft toegevoegd , beminnen wij hen
even zuiver , even deugdzaam , even hartelijk , als
JONATHAN en DAVID !

C X C V.
Die het gekilf lief heeft , heeft de overtreding
Die zijne deur verhoogt , zoekt verbreking.

lief;

pie verdraaid is van harte , zal het goede niet vinden ,
En die verkeerd is met zfine tong, zal in het kwade
(vallen.
SPREUKEN XVII VS. 19 en 20. (*)

De Uitleggers hebben zich zeer veel moeite gegeyen , om de beide deelen van de eerfte dezer Spreuken
met elkander in overeenftemming to brengen. Tot
dat einde veritaan de meeste derzelve door de-deur ,
in het tweeds lid , den mond ; tot bevestiging van
deze opvatting bijbrengende, dat er in de Hebreeuwfche boeken , menigvuldige malen van de deur des
monars $
(1 Het 18de Vers is bebandeld in No . XXXIX,
V, DEEL.
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month , de deuren der lippen , gefproken wordt.
Zj'ne deur te verhoogen , is dan den mond rjel open
te fpalken , of ook trotfche en honende . woorden te
fpreken , gelijk onder hen , die kilven en krakeelen ,
gewoon is. Voorts is de overtreding, dam bier betzelfde , als de gevolgen der overtretling , het onheil ,
dat de zonde na zich fleept , zoo dat dit woord
beantwoordt aan de verbreking , waarvan in bet
tweede lid gefproken wordt ; en aldus is de overeenkomst of parallelie tusfchen de beide deelen gevonden
en gered. Doch tegen deze verklaring heeft MUN- •
TINGHE met zeer veel regt aangevoerd , dat, offchoon
aan mond en lippen , in den Hebreeuwfchen flip ,
zeer dikwijls eene deur wordt toegefchreven , hieruit
echter geenszins volgt , dat de mond eene deur genoemd wordt , ook wanneer er in den geheelen volzin
van geen' mond of lippen gefproken worth. Zoo ,
bij voorbeeld fpreken wij van den voet des bergs ,
maar &atom kan het woord voet niet het benedenfte
einde !ens bergs beteekenen , als het op zich zelve
'that ten er in den zamenhang der rede van geenen
berg:-Oelding wordt gemaakt. Eene aanmerking ,
welker juistheid door het uitlegkundig gevoel terftond
zal erkend worden.
Deze Geleerde flaat derhalve eenen anderen ,weg
in, en vertaalt het . woord gekiff , in het eerfte lid ,
door zelfsverhefrig , zoo dat het met de verhooging
der dui,' , in 'bet tweede , geno' egzaiin overeenftemt.
Doch al. ware het , dat deze overzetting bewezen
kon wOrden , zoowel aan het liebreeuwsth taaleigen als aan het vereischte van deze plaats te volttoen , god -"nog de hardheid niet weggenomen zijn
om
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cm door overtreding hetzelfde te veritaan als door
verbreking , al neemt men ook het middendenkbeeld
van firaf of gevolg der overtreding te htilp : en de
parallelie bleef dus altijd onvolkomen en hiperend.
Terwijl eindelijk de poging van ARNOLDI , •OM . het
woord overtreding hier door onheil te vertalen , als
ftrijdig tegen het taalgebruik der gewijde Schriften ,
door MUNTINGHE met reden gewraakt wordt.
1k heb van deze zwarigheden en redmiddelen gewag
willen maken , deels omdat ik in een uitlegkundig
fchrift hier niet van tusfchen kon te meer daar de
bezitters van het voortreffelijk werk van MUNTINGHE,
insgelijks ii onze moedertaal gefchreven , dit van mij
vorderen konden. Maar ook ten deele om te doers
zien , hoe gemakkelijk dergelijke bezwaren en moeijelijkheden te ontwijken zijn , indien men flechts niet ,
met eene al te opzettelijke volharding , dene en dezelfde wijze van verldaren overal wit invoeren. Men
neme flechts aan dat de beide deelen van • deze
Spreuk niet met elkander overeenkomen , en alle
zwarigheid is verdwenen want elk deel is , op Zich
zelve befchouwd.,- van de grootfte duidelijkheid en
allergemakkelijkfte verklaring. Maar er is immers
geene ongerijmdheid in , om deze onderftelling aan
te nemen ? de parallelie is wel een gewoon vereischte van den 41 der Wijsheidfpreuken , maar be- hoeftzijdarmuln ie_gtzjn?
Ook wanneer men haar niet ontdekken of 'handhaven
kan dan door gedwongen vertalingen , die toch de
dooditeek der ware uitlegkunde zijn ? . Is deze overftemming of parallelie niet in fominige Spreuken
veel geringer en losfer dan in andere waarin bijkans
K2
woord
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woad voor woord op elkander flaan , en kan zij
zich dus niet tot in het onmerkbare verliezen ? Kun- ,
neritwSpukn,edrflchtsva
lid , bij elkander gevoegd zijn , fchoon zij oorfpronkelijk niet tot elkander behoorden ? Eindelijk , hoezeer er , mijns inziens , tusfchen de beide deelen dezer
Spreuk geene overeenkomst des inhouds te vinden is ,
er is echter eene groote overeenkomst tusfchen der-.
zelver uiterlijke gedaante , en den fpraakkunftigen
vorm der voorftelling ; gelijk zelfs in de vertaling ,
en veel meer nog in het oorfpronkelijke blijkbaar
is : en ook deze overeenkomst zou genoegzaam zijn,
om aan het vereischte der parallelie , indien dit zonder eenige uitzondering plaats moest hebben te voldoen. Redenen genoeg , om elk lid van deze Spreuk
afzonderlijk , en zonder betrekking tot het andere te
verklaren.
Die het gekijf lief heeft , heeft de overtreding
lief : hoe waarachtig en menschkundig is deze aanmerking Hoe befchamend voor hen , die liefdeloos
en gemelijk van geaardheid , nogtans meenen , of
voorgeven , God en zijnen dienst lief te hebben
Hoe gefchikt , om aan dezen hun zelfsbedrog of hunne
dwaling onder het oog te brengen ! Het is toch
onloochenbaar , dat de neiging tot twist en gekijf
van zelf reeds eene zondige gefteldheid des gemoeds
aanduidt. Het zij een hart vervreemd van zachtmoemoedigheid ; het zij die trotschheid , die tot ligtgeraaktheid en wrevel ons aanfpoort; het zij tot misnoegen
over ons lot , dat ons oog en hart met fpijt vervult;
het zij dat gebrek aan zelfbeheerfching , waardoor we
onze driften naar welgevallen laten opftuiven en losbarften
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infehikkebariten ; of althans- aan toegevenclheid'
lijkheid , aan die zachte •aandoeningen der broederlijke
genegenheid , die van deugd em Godsdienst onaffcheii
delijk zijn. Men kan dan ; men moge het loochenenof toeitemmen ;.men kan den twist en het gek)f niet
lief hebben , of men heeft ook de zonde lief. Vooral
daar gekijf en krakeel de moeder is van vele 'en, zwarer
overtredingen. Of is beleedigende bitterheid een ge.,
ring kwaad ? Of is het weinig , in -dept oogen van den
hemelfchen Regter, dat men den vrede verwoeste
of het huisfelijk genoegen en het .zoet der zamenleving
verftore , enkel om aan de opwellingen van boosaar ,
dighenflctumrgehovln
En als nu uit • het gekijf fchelden, tieren en lasteren
zijn ontitaan , en haat en vijandfchap een onuitblusch-'
baar vuur hebben geitookt , hebben wij dan flechts
een ligt misdrijrgepleegd , dat- bij een ingetogen en
uiterlijk Godsdienftig leven.i. niet verdient in aanmerking genomen te worden ? Neen ver van ons zulk
eene ongerijmdheid : die, bet &eke' lief heeft , heeft •
de overtreding lief. Het is eene eigenfchap van vele Hebreeuwfche
Spreuken , dat men de voorftelling in dezelve kan
omkeeren. Ook in het tegenwoordig gezegde heeft
dit • blijkbaar plaats ; en gelijk . wij nu lezen : die het
gekil [lief heeft , heeft de overtreding' lief kan men
met gelijk -taalkundig regv lezen.: die de overtreding
lief heeft , heeft het gekijf lief. Het is eene verdienfte Van, den Spreukftiji , wanneer het gezegde ,
in beide zinnen , eene goede , nuttige en krachtige
beteekenis heeft , en men doet dan aan de waardij der
Spreuk te kort, wanneer men den van beiden
K3
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Ilet is ook bier aldus met de zaak gelegen , en het
is insgelijks eene treffende en heilzame waarheid, dat
die de overtreding lief heeft , ook twist en krakeel
bemint. Men behoeft niet eens , om de waarheid
hiervan bevestigd te zien , de woningen der losbandigheid en der grove zinnelijke vermaken binnen te
treden , waar de twist en het krakeel tot fchrikbarende dadelijkheden en geweldenarijen uitbarften ; het
is ook eene algemeene waarheid ; waar liefde tot de
deugd heerscht , daar heerscht ook liefde tot den
vrede; maar waar de zonde in het hart op den troon
zit , daar is elke kleinigheid genoegzaam , om de
onderlinge rust te veritoren , twist en krakeelen in
het midden te werpen, en de tweedragt hare helfche
toorts te doen zwaaijen.
Zoo veel zij genoeg over het eerite deel der
Spreuk. Ook het tweede is gemakkelijk van uitlegging , en nadrukkelijk van bedoeling. leder verftaat
van zelf, wat het is , zilne deur te verhoogen , en
MUNTINGHE giste zeer juist, dat daaraan niets anders
in het eerile lid , dan zelfsverheffing kon beantwoorden. De figuurlijke fpreekwijs fchijnt eigenlijk aan te
duiden iemand, die zich boven zijnen flaat verheft,
door te ftreven naar eenen rang , die hem niet toekomt , of door verkwistingen , niet evenredig aan
zijne bezittingen of inkomften. Om de fraaiheid van
dit beeld te bevatten , moet men zich in het Oosten
verplaatfen waar de deuren der huizen zeer laag
zijn , zoo dat men ze naauwelijks anders dan bukkende kan binnentreden : het zij dit gefchiede , gelijk
LE CLERCQ , in navolging van fommige reisbefchrijvers , zegt opdat geene roovers, te paard gezeten ,
hun-
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om hun geld
hunne woningen zouden binneti
Of kostbaarheden• of te perten het zij het ,een gevolg is van htinne otiVolkometv bouworde , '-wanneer
de opening van den rnuur doot-geen ftevigkortin endrempel: ,ondeifteund wordt. • Dan voorieker kali men:
voor de vastheid van het gebouw - .den ingang niet
te • laag maken , en. _het iw in , den eigenlijkften zin
waarachtig.;._ dat die zijne dear- hoog maakt , yerbreking zoekt . , en plotfeltke. --inftorting , van zijn
huis.! Dit laatfte punt van vergelijking.: komt mij
ver het verkieslijkite voor , en de overbrenging van
het zinnebedd is juist en treffend. Verbeeldt u
iemand , die een klein huis bewoont , niet berekend,
om een man van grout - vermogen of aanzien te
huisvesten. De '.deur is laag en evenredig aan den
ganfehen aanleg van bet gebouw.. Doch de- trotschheid van den' bewoner doet hem die ,opening •grooter.
en hooger maken , zonder ,dat hij . de . middelen bezit
of kent om daarbij tevens voor het verband en de
hechtheid der geheele woning .te zorgeh. Nu heeft.
zijn huis: een. grootfcher aanzien , maar de ifevigheid
er van is -w-eggenothen ;. -de wanden buigen zich zamen, bet waggelt, en valt eindelijk in een' puinhoop
neder ! D us- is het met elk., die zich cl‘lviasfelijk
poogt to • verheffen 'boven zijnen that:: hij toekt
verbreking; ifij vindt- ten zekeren ,ondergang
De tweeds der voorgeftelde -Sprettken handelt over
valschheid, Over geveinsde ftreken en listige draaije-.
rilen;- en zij :leers sons-, dat- hij daarm0.,cle. zijn
fortuin zoekt te ‘maken , doorgaans '..in zijne - meening
jammerlijk bedrogen uitkOmt, en -, in plaats van zijn
doel te bereiken, in zijne eigen listen zich verwart ,
• en.
K.. 4.
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en gevangen worth in de itrikken , die hij voor
anderen fpande. Dit onderwerp is te voren reeds
door mij behandeld opzettelijk in het 1Xde en in
het XXXIfte Vertoog , in welk kat& ik het vooral
op hooffche kuiperijen en intrigues heb betrekkelijk
gemaakt ; en ook daarna meermalen van ter zijde. Ik
kan mij dus voor het tegenwoordige hiervan verfchoonen , vooral daar het onderwerp niet zeer bekoorlijk is , noch uitlokt tot het opfporen van nieuwe
gezigtspunten om hetzelve uit te befchouwen ; en ik
zal mij bepalen tot eenige korte aanmerkingen , tot
opheldering van den itijI , en bevestiging van den
inhoud der Spreuk.
Verdraaid en verkeerd , zijn in dit verband woorden van gelijke beduidenis. Als wij in het eerite lid
lezen verdraaid van hart , en in het tweede verkeerd
met zijne tong , moeten wij wederom deze denk.beelden niet van elkander afzonderen , maar die veeleer
zamenvoegen , en het gene lid uit het andere aanvullen : verdraaidheid van hart is de oorzaak der
yerkeerdheid van lippen , en listige taal onderilelt
ook altijd een geveirisd gemoed. Hetzelfde heeft
plaats , ten aanzien van het overig deel der Spreuk ,
in de woorden het goede niet vinden , en in het
kwade vallen , zoo dat wij het ganfche gezegde in
onzen ftijl dus zouden uitdrukken : Die valsch van
hart en bedriegelijk van tong is, zal het goede niet
vinden , maar in het kwade vallen. Er is in deze
uitfpraak , wat den itij1 betreft , niets bijzonders ,
en de woorden , fchoon wel gekozen , zijn echter
niet zeldzaam , maar gebruikelijk , en van geen buitengewonen nadruk. het batik deel is wel eene
wij
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wijs van zeggen , die ons iets dergelijks zoude kunnen
doen vermoeden , maar het is misfchien te fpitsvondig
dit uit te ziften. Schoon het dus in het algemeen
waar is , dat in elk der Wijsheidfpreuken van dit
Bock , ten aanzien der uitdrukking , iets puntigs en
treffends begrepen is , er zijn echter op dezen algemeenen regel ook uitzonderingen ; er zijn Spreuken ,
die zich flechts door het gewigt van haren inhoud
en niet door de bijzonderheid of bet vernuft van haren itij1 aanbevelen ; die buiten den fententieuzen
vorm tot de dagelijkfche gezegden zouden behooren.
Er is intusfchen , ook in dit eenvoudig gezegde , bij
dieper nadenken , iets verrasfends opgefloten. Waarom
veinst toch de veinsaard ? waarom bedriegt de bedrieger ? Het is om zich te bevoordeelen , en om zijn
nadeel of onheil te ontgaan. Maar juist het tegendeel
valt hem te beurt , hi, vindt het goede niet , en valt
in het kwade 1 Meent gij , dat de ondervinding deze
opmerking niet altijd b&vestigt , en dat vele listige
veinsaards toch hun doel bereiken , zonder de ftraf
van hunne valschheid te ondervinden ? 1k ontken
niet , dat dit gebeuren kan , en misfchien forntijds
gebeurd is ; maar doorgaans evenwel gaat het gelijk
SALOMO voorfpelde , en de bedrieger komt bedrogen
uit. Veelligt zou men zonder vermetelheid kunnen
zeggen , dat het altijd zoo gaat , indien wij flechts
het kortifondig en ras voorbijgaand fortuin van den
eerloozen niet verwarren met duurzamen voorfpoed ,
en geduld genoeg hebben , om de eindelijke uitkomst
van zijnen weg of te wachten. En gaan wij met
onze gedachte nog eene fchrede verder , vergezellen
wij den - valfchen en arglistigen tot daar waar hem
I( 5
z lin
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zijn wereldsch voordeel niet meer baten zal , dan
voorzeker zal niemand twijfelen , om met SALOMO
in to ftemmen , wanneer hij van hem zegt: dat hid
het goede niet vinden , maar in het kwade vallen
zal

C X C VI.
Wie eenen zot genereert, die zal hem tot droefheid zijn,
En de vader des dwazen zal zich niet verbliftlen.
Een zotte noon is een verdriet voor zffnen vader,
bittere droefheid voor degene , die hem gebaard
(heeft.
SPREUICEN XVII VS. 21 en 25.

Er is eene verkeerdheid , die alle menfthelike liefde,
in meerdere of mindere mate , aankleeft : dat zij ,
namelijk , blind is voor de gebreken van het voorwerp barer genegenheid , en veel van het kwaad over
het hoofd ziet , hetwelk anderen in hetzelve gereedelijk befpeuren. Deze neiging is iferker , naarmate
de liefde die men koestert , heviger , duurzamer en
uitfluitender is en het is derhalve geen wonder ,
dat zij de Ouderlijke liefde , voor kleine kinderen
bijzonderlijk keninerkt, Er beitaat toch in de ganfche
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fche natuur geene teederhartigheid , die in trouw , in
opoffering , in belangeloosheid , met de liefde van
Vader en Moeder voor hun kroost kan vergeleken
worden ; geene , die weer in het beminde voorwerp
geheel en al leeft dan deze ! Maar hieruit vloeit
dan ook natuurlijk voort , dat Ouders hunnen kinderen
ongaarne eenig verdriet aandoen en zich het meest
verheugen , wanneer zij derzelver blijdfchap en genoegen vermeerderen , of ongeftoord kunnen doen voortduren. Intusfchen kan men niet altijd dozen zachten
regel volgen ; men moet den geliefden kweekeling
onthouden , wat hem fchadelijk is , hoezeer hij er
ook op gefteld zij ; men moet hem ftraffen , wanneer
hij misdaan heeft ; men moet hem gewennen aan
arbeid aan ontbering en teleurftelling ; men moet
hem leeren gehoorzamen , en zijnen wil aan dien
zijner meerdeen , of aan de wet der noodzakelijkheid
onderwerpen ; en dit laatfte is buiten twijfel de hardfte
en moeijelijkile proef, waarop men een kind kan ftellen. Men moet dus menigmaal voor genoegen verdriet
veroorzaaken , en blijdfchap verftoren , in plaats van
bevorderen en vermeerderen. Verzuimt men dit ult
kwalijk begrepen liefde en teederhartigheid , dan openbaren zich in het kind fpoedig zulke grove gebreken,
die een' veel grooter trap van geflrengheid vorderen,
indien men ze wil overwinnen en uitroeijen. Doch
indien men tot het mindere to zwak was , hoe zal
men zich dan tot het meerdere in flint gevoelen ?
Liever dus flak men zijne oogen voor dit kwaad
men ft& het zich niet als zoo geheel erg voor;
andere kinderen zijn niet beter , en leder kind heeft
zijne eigen gebreken met de jaren komt bet verlland,
en

156

S AL OMO'S

en dan keert men van zelf terug van die kinderlijke
dwaasheden ; hoe velen , die in hunne eerfte jeugd
ongebonden , ongehoorzaam en van alle tucht afkeerig waren , werden naderhand de lust , de vreugd ,
en de roem van hunne Ouders !
Ik geloof, dat de twee voorgeftelde Spreuken eene
ftrekking hebben , om verflandige Ouders tegen zulke
bedriegelijke redeneringen bedachtzaam te makers.
Want fchoon in dezelve zekerlijk veel waarheid is
opgefloten ; fchoon vele kinderlijke gebreken , indien
zij flechts niet gevierd worden , als ongemerkt wegflijten , en eene onmatige geitrengheid , die van kinderen meer vergt , dan men met reden van hen wachten
kan , gewigtige onheilen naar zich ileept ; er openbaart zich nogtans in den kinderlijken leeftijd maar
al te veel kwaads dat met de jaren niet of , maar
toeneemt ; en Vaders en Moeders , die zich vleijen ,
dat een dwaze zoon of docker hun denmaal , in
meer gevorderden ouderdom , tot vreugde zal wezen,
bedriegen zich jammerlijk , daar zij hun voorzeker
droefheid verdriet en bitter harteleed zullen veroorzaken !
Het is zonderling , dat SALOMO wanneer hij van
flechte kinderen fpreekt , hen altijd zotten , dwazen,
en daarentegen goede en deugdzame kinderen altijd
wijs noemt. Iic weet wel , en merkte dit ook reeds
elders op , dat de woorden ryes en dwaas , in den
Hebreeuwfchen ftijl , ook in een zedelijken zin genomen worden , en zoowel op het beftuur der daden ,
als op de aanwending der verftandelijke vermogens
betrekking hebben : maar het verdient echter onze
aandacht dat wij deze woorden zoo ftandvastig , en
z on-
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zoncier afwisfeling met andere , van het verkeerd of
pligtmatig gedrag van kinderen gebezigd vinden ,
gelijk > uit Hoofdfl. X. vs. 1 , XV. vs. 5 en 20,
XIX. vs. 13 , en uit de beide tegenwoordige Spreuken blijken kan. -Zou misfchien ook in dien tijd
reeds het verkeerd • begrip geheerscht hebben dat
verftandige kinderen doorgaans ongezeggqker - en
uitfpattender ztn- dan minveritandige ? en dat ftille
gehoorzaamheic1-41leen doffe* en geestelooze kinderen
eigen is ? Zou SALOMO deze fchadelijke denkwijs
hebben willen tegengaan , en zijne tijdgenooten leeTen , dat zij geen kind verfiandig moesten noemen ,
dan wanneer het zich verftandig gedroeg ;. en dat zij
kinderlijke losbandigheid en flechte fireken niet moesten uitventen voor vernuft en geestigheid ? Men
zou dit bijkans vermoeden , vooral wanneer men het
gezegde Hoofdfl. XV. vs. 5 , hiermede vergelijkt ,
waar wij eigenlijk in den grondtekst lezen :
.den dwaas is het , die ziins Faders tucht verwerpt
Maar die war befiraffing hoort , is fchrander.
Men zegge dan niet van een kind dat het te
fchrander is , of te vlug van zielsvermogens , om
zich ilil , onderworpen en pligtmatig te gedragen ,
en dat alleen overmait van geest de oorzaak is van
deszelfs flecht gedrag. De voortreffelijkile mannen ,
vier naam in hunne gefchriften en in de gefchiedenis
.leeft , waren doorgaans ook voortreffelijke kinderen ,
kortitondig in hunne afdwalingen , hartelijk in de
-wederkeering tot hunnen pligt , de lust hunner Ouders
en Onderwijzers = Er moge eene foort van weelderig
ver-
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vernuft zijn , dat vruchtbaar is in buitenfporigheden
van allerlei aard ; maar de ontwikkelingen • van het
echt verftand , en de rijping van het oordeel , kenInerken zich niet door uitfpattingen , door flugge
onverzettelijkheid , of al de • hatelijkheden van een
flecht kinderlijk gedrag. Men houde mij dezen uitflap ten goede , en gelieve met het Bier gezegde het
CXXXIIIite Vertoog aan te vullen of te verbeteren.
De twee woorden die wij in het oorfpronkelijke
gebezigd vinden , om zot of dwaas aan te duiden,
fchijnen mij toe zeer duidelijk die kinderlijke gebreken aan te duiden , van welker 'voortgang inworteling , en eindelijke vestiging , Vaders . -en Moeders
bet meeste verdriet in hunne kinderen . te vreezen
hebben. .1-Iet • eerfte flelt ons zwakheid van verfland
en karakter , bet tweede flugheid en onverzettelifkboa voor. Beide woorden worden wel met elkander
afgewisfeld , maar het gebruik had echter eene onderfcheiding tusfchen dezelve ingevoerd , die men in
den Spreukflij1 nimmer geheel verwaarloozen mag.
1k wil dus van elk dezer gebreken I afzonderlijk handelen.
Zwakheid van verfland kart een natuurlijk en onverhelpbaar gebrek zijn : maar hiervan fpreek ik thans
niet , en weinige kinderen zijn er ook , die niet van
de natuur zulk eene mate van zielsvermogens ontvangen hebben , als genoegzaam is , om hen voor
den kring hunner befternming gefchikt , en voor de
maatfchappij gebruikbaar te maken. Doch wij befpeuren in kinderen menigmaal eene zekere vadzigheid
en traagheid, ja zelfs afkeerigheid, om hunne geestverinogens te oefenen , die , indien zij niet tegengegaan
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-part, maar aan zich zelf gelaten en gevierd worth ,
datgene veroorzaakt , wit ik zwakheid van ver/land
genoemd heb. Een gebrek, namelijk aan die kundigheden , die elk behoeft , om voor den fland , dien
hij op de wereld bekleeden moet , berekend te zijn ;
een ledig hoofd, ledig van goeden en nuttigen voorraad , fchoon ,niet zelden opgevuld met waan en
ijdelheid : en gelijk het zeker is , dat men , zijn
veriland behoorlijk:. oefenende , deszelfs vatbaarheid
en verniOgens . gedurig uitbreidt en verflerkt , zoo
gaat bet ook aan den anderen kart door , dat een
geest, in ledigheid kwijnende, telkens flomper wordt,
onvatbaarder en met dikker nevel omtogen. Uit een
kind , welks verflandsvermogens aldus verwaarloosd
zijn ; het zij het aan geene behoorlijke leiding en
tucht ondtrworrten is geweest , het zij het die leiding en tucht door eene geitadige ligtzinnigheid heeft
te leur. gefteld; uit zulk een kind groeit een nutteloos
fchepfel , hetwelk nergens wel geplaatst , voor niets
goed of gebruikbaar is , een ballast der maatfchappij,
door niemand geacht of bemind , en dikwerf door
eigen fchuld gedoemd tot gebrek en ellende. Behoeft
men te vragen, of zulk een verflandeloos kind zijnen
Ouderen. tot droefheid en hartzeer verflrekt ?
Het onheil wordt bog grooter, wormer met zwak.
heid van verfland ook zwakheid an karakter gepaard gaat; ja dit laatfte is alleen genoeg, om zelfs
een veel belovend kind warmer het tot rijper' ouderdom gekomen is , zijnen Ouderen eene bron der
bitterile kwelling te openen. Een goed karakter
wordt , gevormd door goede beginfelen. Hij , die zich
regelen van pligt en .betamelijkheid voorfchrijft, en
op-
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opdat hij aan dezelve niet ontrouw worde , zijne
neigingen weet te beteugelen , en zich zelf te beheerfchen ; hij bezit flerkte van ziel , van hem zeggen
wij , dat hij een vast karakter heeft. Zulk een
karakter te bezitten behoort nu wel tot de eigenfchappen eens kinds niet ; maar een kind moet echter
ook zekere beginfelen hebben , die het befturen , aanzetten tot het goede , en we8rhouden van het kwade.
Zoodanig zijn de ouderliefde , loffelijke eerzucht ,
neiging tot orde • en betamelijkheid , indrukken van
Godsdienst , voor zoo ver het er vatbaar voor is.
Deze beginfelen moet het befchouwen als jets heiligs,
en zich aan den dwang derzelve onderwerpen ; indien
niet altijd en in alle verzoekingen , ten minife doorgaans , en zoo , dat daardoor grove of aanhoudende
verkeerdheden worden voorgekomen. Bezit het zulke
beginfels niet , of omdat men verwaarloosd heeft
die in deszelfs hart te vestigen of omdat het tegen
den ingang en invloed derzelve eene onverwinnelijke
ligtzinnigheid heeft in den weg gefteld , dan verkrijgt
of behoudt het een zwak karakter , hetwelk eindelijk tot eene volkomen karakterloosheid kan overflaan.
Ziet daar den jeugdigen mensch , bezwijkende voor
elke verleiding , zonder gids op de baan des levens ,
zonder teugel voor zijne hollende driften , zich overgevende aan alle ondeugden en alle losbandigheid
zich dompelende in fchande en ongeluk Rampzalige Ouders , die zulk een kind bezit ! Het zij gij
dit kwaad aan uw eigen verzuim hebt toe te fchrijven , het zij gij vruchteloos geworiteld hebt tegen
eene geaardheid , die al uwe zorgen heeft te leur
gefteld fmartelijk en bitter is het lot , door het
voor.
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♦ oorwerp uwet teederfte genegatheid u wreedelijk

toebereid !
Eindelijk gceft het andere woord (Was in bet
Habueeuwsch , ook iemand te kennen , die fiug is
en . onverzittelsik : en ziet hier een nleuw kinderlijk
gebrek waartegen Vaders en Moeders , indien zij
vreugde van hunne kinderen beleven zullen nimmer
te ernilig op hunne hoede zJjn kunnen. Gedweeheid
en zachtheid van aard is eene beminnelijke deugd in
kinderen , en daarentegen niets hatelijker din wederfpannigheid en ongezeggelijkheid. Uit zulke kinderlijke karakters als zij niet in tijds door verilandige
geftrengheid gebogen worden , of onverbeterlijk tegen
alle leiding aan zich verharden ; uit zulke kinderlijko
karakters groelen , bij rijper jaren trotfche eigenlievende eigenzinnige menfchen , door nietnand bemind
of gezocht. En hoe gaarne echter zien Ouders ,
dat hunne kinderen door elk net genegenheid behandeld worden , en in aller guest deelen. Doh dit is
Nog bet geringile kwaad. Zulke menfchen, die voor
niemand lets over hebben , naar niemands road luisteren, niemands vriendfchap op prijs ilellen , en war
hen in het hoofd' komt doordrljven en doordringen :
zulke menfchen vroeg of last in hun verderf,.
worden de flagtoffers van hunnen waan en halsitar.,
righeid , en zien zich in het ongeluk verlaten , doo;
geen mensch beklaagd , door Beene vriendeUjke hulp
opgebeurd , en an de wanhoop ten prooi ! Ja ,
wanneer ook hun lot niet zoo gehecl beklagenswaardig is , hetgeen echter menigmaal gebeurt , hoe veel
levensgenot ontrooven zij 'zich , hoe vele pligten
verwiarloozen zij , hoe veel ontbreekt er aan hunne
vet.V, DEEL.
L
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vercdeling en vorming voor hooger beftemming , et
hoe grievend moet ten laatile de vernedering hunner
trotschheid zijn ! Kunt ge u een jammerlijker lot
voorilellen , dan dat van Ouders , die aldus de voorwerpen van hunne zorg en teederhartigheid tot norfche
en onbehagelijke wezens zien opwasfen , in wier
rampen geen menfchelijke boezem deelt , in wier geluk
geen menfchelijk hart zich verblijdt , die liever in hun
verderf hollers , dan zich van hun hardnekkig opzet
te later afkeeren wier hart voor' Godsdienst • en
menfchenliefde zich telkens vaster fluit , en die het
geheugen hunner kinderlijke ongehoorzaamheden telkens fmartelijk vernieuwen ; ja ! die hunne jeugdige
weerbarftigheid voltoo4en , door koele verachting
van alle Ouderlijke zorg en trouw ! Welk onheil of
bitterheid gaat dit jammer te boven , door geene
tranen het hart eens kinds te kunnen vermurwen en
het leven gegeven te hebben aan eenen noon des
verderfs
Doch ik heb in bet eerfte deter Vertoogen breed
voerig gefproken , over Ouderlijke fmart , zoowel
als over Ouderlijke vreugde. 1k verwijs mijne lezers
derwaarts , en .wetTsch hun hartelijk toe , dat zij de
e erfte nimmet in haven verfchrikkelijken omtrek ; dat
zij ze nooit anders dan uit dit gefchrlft kennen mogen I
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C X C V II.
Eels blijd harte zal een mediclyn goed maken ,
Maar een verfiagen geest zal het gebeente verdroogen.
SPREUKEN XVII vs. 22.

Indien de vertaling van het woord mecliciin , in het
eerile lid dezer Spreuk , op goede gronden iteunde
zou de zin , daaruit ontftaande , gansch niet verwerpelf.* zijn. Het is wel geene ongewone, maar nogtans eene zeer nuttige oprnerking, dat geneesmiddelen
eenen kranken weinig baten kunnen, wanneer hij zich
toegeeft in neerflagtigheid , of als hij wanhoopt aan
zijne herftelling ; het zij omdat hij zijne kwaal voor
ongeneeslijk houdt ; het zij omdat hij zijnen geneesheer mistrouwt ; het zij om eenige andem reden van
verdriet en mistroostigheid. Daarentegen , wanneer
men in zijne krankheid opgebeurd is en goeden cooed
beeft , is de hoop op herftelling even daardoor toegenomen ; men noemt dit de helft der genezing , en
bet is alsof alle artfenijen daardoor eene verdubbelde
kracht erlangen. ,fan den anderen kant gelijk een
opgeruimd en vrolijk gemoed eenen zieken gezond
rnaakt ; zoo kan een neergefiagen geest zelfs een'
L2
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gezonden ziek maken : netrilagtigheid verdroogt het
gebeente , en maakt den welvarendflen mensch tot
een dor geraamte ! De tegenflelling is dus goed en
juist , en zelfs meer regtareeksch , dan men op het
eerfle aanzien vermoeden zou.
Doch deze vertaling van het woord medic:in is
willekeurig, en ileunt op hoogst twijfelachtig gezag.
A. SCHULTENS heeft ten genoege van alle taalgeleerden bewezen , dat dit ,woord ten Adder gelaat
te kennen geeft , en dat het inzonderheid fchijnt gebruikt te worden van het welvarend voorkomen ,
hetwelk de kracht der gezondheid teekent. Door
het gebruik dezes woords , is dus dit gezegde onderfcheiden van het gelijkfoortige , hetwelk wij Hoofdjl.
XV . vs. 13 aantroffen, en wuraan ik in INI•. CXXX.VIII
een anderen zin toefchreef. Zonder te beflisfen , of
hetgeen ik daar ter plaatfe beb aangemerkt , den toets
der vergelijking met bet tegenwoordig gezegde kan
dooritaan , houde ik het daarvoor , dat de zin van
deze Spreuk aan geen' twijfel althans kan onderhcvig
zijn ; dat zij namelijk liandelt over den invloed van
blijgeestigbeid of neerflagtigheid op de gezondheid
of ongezondbeid des ligchaams ; en dat men den
inhoud derzelve , bij omfchrijving , dus bepalenkan:
vrolijke opgeruimdheid des gemoeds is vow: 011S lig-.
chamsgeflnwdibam;zjvetflrkd
krachten , verbetert de fappen , en is de eorzaak dier
bloeijende .gezondheid , die zich met duidelijke kenmerken op het frisch en welvarend gelaat teekent.
Daarentegen de verflagenheid van een' ter neder gedrukten geest ondermijnt het kloektle gelid , zij
zuigt , als het ware het merg uit het gebeente,
doet
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doet den ongelukkigen kwijnen wegteren en. v66r
zijnen tijd ten grave dales
Het zal niet noodig zijn de waarheid , in deze
Spreuk vervat , of te betoogen , of breedvoerig te
ontwikkelen. Ieder weet , het • zij bij eigen . ondervinding , het zij door hetgeen • bij . in anderen heeft
opgemerkt , ofdoor het algemeen gevoelen , dat drbef=
held • een knagende worm is , die den wortel *van ons
beffian doet veriferven ; dat zij , niet te keer gegaan_
noch genezen, gelijk de kanker invreet , en alzOo
haar flagtoffer jammerlijk doet omkomen. Wi,j menfchen kunnen veel verdriet en kommer verdragen ,
want dit is het erfdtel onzer geboorte ; maar bet
moet clan met - genot en vrolijkhtid • afgewisfeld, en
zeker evenwigt • van lijcItn , vreugcle en hoop bewaard
worden. Tegen altoos chirenden kOmmer diep ingeworteld. verdriet, en hebbelipte miftroostigbeid is
geen ligchaamsgeftel beihnd 4'. en het is zelfs van
'voren bewtjsbaai-, dat • de dierlijke huishouding daar
door verward *en geheet • verftdord moet worden.
Het - tegendee14eeft• dos natuurlijk plaats bij - den bilk
geestigen en' opiebeurden ; al' de werkzaamheden ,
tot onderhoud des levens liehOorende , gaan regebnatig
en gemakkelijk voort ; her bloat; welks . levenclige
kleur de wangen met -den bios der gezondheid verwt,
vloeit zacht en effenbaar' door zijne • kanalen en tui•zen ; en de werktuigen der fpijsvertering verrigten
liunnen arbeid zonder itoornis of tegenitand. Vail
bier Tiat • voerkomen van kracht en welvaren over
het &eche uitwendige - verfpreid , en gezeteld op het
frisch en bloeijend gelaat , welks helderheid de fpiegely
is der 'heldere -en. opgeruimde • ziel.
Doch
L3
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Doch waartoe deze Spreuk , en welke is hare
Ilrekking ? Zeer zeker om te waarfchuwen tegen
droefgeestigheid , en de blijmoedigheid aan te prijzen.
Er is geen fterker drangreden , om ons te bewegen
tot iets te doen of na te laten , .dan die wij ontleenen uit de zorg voor ons leven of onze gezondheid.
Den zwaarmoedigen fchijnt wel fomtijds het leven
tot eenen last te zijn , en inderdaad hangt hij ook niet
aan. hetzelve met zulke fterke bander , als de lugtllartige , die zich baadt in genot. Maar er zijn
nogtns weinige zwaarmoedigen , die den dood niet
reezen , die hun beneveld en fomber beflaan niet
verkiezen boven graf en yercotting hoezeer de gedachte daaraan fomtijds eenige verkwikking is ,
waarvoor zij zich vatbaax geyoelen. .Dit is ten, minfle
zeker , dat. de kwijning van een on$ezond ligchaam
hun onaangenaam en kwellend zijn moet , en dat ,
indien eenig beweegmidclel clerk genoeg is , om hen ,
al wat in hun vermogen ant , te. doen aanwenden
tot ,Iwnne opwekking , het buiten twijfel dit is : gij
verwoest biermede owe gezondheid ! Indien ge u
niet. meer tot vrolijkheid flemt, Ault gij langzamerhand
wegteren , en in eene doodelijke kwijning. vervallen !
Maar de les , aan eenen bedrukten gegeven , dat
hij zich opbeuren moet , komt velen als eene ongerijnlheid voor , en zij meenen dat men even goed
een kranken zeggen kan ik rade u om beter te
wordeni of een . koortfigen beftraffen , omdat de ontNide omloop cies bloeds hem ijlhoofdig maakt. . Er
is ook inderdaad in dit voorgeven zerer veel waarheid.
Het ftaat niet het ilaat doorgaans niet in de
magt eens niistroostigen zich te vervrolijken want
of
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of hij kan de oorzaak Fan zijnen kommer niet wegnemen , of de neerflagtigheid is hem hebbelijk geworden , en heeft zijnen grondflag in het temperament ,
dat hij van de natuur ontving. Het is dus dikwerf
bij hem , als bij den dooven aangeklopt , en de enkele
vermaning wees blijgeestig ! kan waarlijk ongerijmd
zijn indien men niet tevens de middelen aan de hand
geeft , om eene beflendige blijgeestigheid de plaats
van druk en treurigheid te doers vervangen. Het is
derhalve van belang te onderzoeken , hoe wij tot die
gelukkige gemoedsgefteldheid kunnen geraken , en ons
ftellen boven bet bereik diet fombere verilagenheid
van ziel , die het ligchaam van voedende fappen , en
het gebeente van merg berooft.
Het is ontegenzeggelijk dat de eene mensch van
nature opgewekter en blijmoediger is, dan de andere.
De oorzaak hiervan moeten wij wederom grootendeels
in het ligchaam zoeken ; want , gelijk de blijmoedigheld gezond maakt , zoo maakt ook de gezondheid
blijmoedig ; er is eene zekere mengeling van vochten
in ons geftel , die , het zij de natuurlijke aanleg der
geestvermogens daardoor gewijzigd wordt , het zij
die daarop invloeit en er mede zamenwerkt ; die
datgene veroorzaakt, wat wij een vrolijk temperament
noemen. Voor zulke blijmoedigen is de les van
sALomo overtollig ; zij betrachten ze uit eigen verkiezing , en men zou hun menigmaal met goeden
grond kunnen raden , liever hunne vrolijkheid te bedaren , dan aan te vuren ; liever te onderzoeken , of
zij goede gronden hadden voor hunne lugthartigheid,
clan zich onbezorgd of ruimfchoots aan dezelve over
te geven. Maar men bedriegt zich wanneer mea
meent,
L
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meent , dat men niet even zeer uit vaste beginfelen ,
als uit natuurlijken aanleg , blijmoedig zijn kan ; of
dat er geen weg zijn zou , om tot dezelve te geraken , ook voor dien , die uit aangeboren neiging tot
fomberheid overhelt.
Om eene doorgaande opgeruimdheid van geest te
bezitten , moet men zich vooral wachten van het
uiterfte, waartoe zij fomtijds vervoert; van uitgelaten
vrolijkheid ; want op deze itormen volgt doorgaans
een verraderlijke Mite , die uit den tegenovergeftelden hoek een vervaarlijker onweder dreigt. Doch het
is geene fluke noch kalmte, die daarop volgt , het is
de ledigheid der uitputting , de walging der zatheid;
het is eene verbreking van het evenwigt der ziel , dat
Diet dan na vele onaangename fchokken en trillingen
heriteld kan worden. Zij , die zich in losbandige
vermaken toegeven , kennen ook uren en dagen ,
waarin zelfs-verveling de geringile van hunne kwalen
is. Zij , die hunne jeugd in eene aaneenfchakeling
van dergelijke vrolijkheden verilijten , dragen, in rijper
jaren , de voren van kommer en kwelling op hun
uitgeteeid gelaat gegroefd !
Om het verkwikkend en Leven-voedend heil eener
eenparige blijgeestigheid te genieten , is het een onmisbaar vereischte , dat men door eigen verzuim , of
onvoorzigtigheid , geene oorzaak hebbe van knagend
verdriet. Als in een huisgezin , door verwaarloozing , de bronnen des beflaans tragelijk vloeijen , of
tot deszelfs onderhoud niet toereikend zijn ; als elke
dag met nieuwe zorgen verrijst , en met nieuwe
teleurfielling of vernedering ten einde loopt; dan heeft
men goed opgeruimd te willen zijn bet hart is er
on-
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onvatbaar voor. India men er den uiterlijken fchijn
van aanneemt, lijdt men inwendig ilechts te zwaarder;
of is men ongevoelig voor lien druk , dan verdient
men niet den naam van blijmoedig, maar van zorgeloos.
Veritandig overleg, matigheid en arbeidzaamheid, en
daaruit voortvloeijende welvaart , overeenkomitig den
hand , waarin men zich geplaatst ziet , ziet daar de
voorwaarden , om op goede gronden vrolijk en opgeruimd te kunnen zijn : en waar deze voorwaarden
gevonden worden, daar ziet men er ook de gevolgen
van in het opgehelderd gelaat, en de gemakkelijkheid,
-waarmee :men elke aanleiding tot betamelijke vreugd
den toegang tot zich verleent. Men denke vooral
niet , dat • Iediggang , of gedurige verilrooijing , de
voediters ziin van een opgewekt gemoeds-beflaan. Er
behoort tot hetzelve zekere voldaanheid met zich
zelf , zeker gevoel vari innerlijke waarde , waardoor
alleen de bewustheid van ons aanwezen ons genoegen
kan geven en die nergens . plaats kunnen vinden ,
dan waar men voldoet aan zijne beftemming , geest
en ligchaam aan pligtmatige bezigheid gewent , en
geene rust geniet, dan na behoorlijken arbeid.
Er is daarom ook voor de ware blijmoedigheid
geen doodelijker vijand, dan een befchuldigend geweten. Zij kan daarom niet wonen . en zij woont ook
nimmer bij menfchen van een flecht gedrag , van
eerlooze beginfels, en eene onderdrukte of uitgeroeide
zedelijkheid. In dien verpesten dampkring verilikt
zij, en wanneer zij zou pogen te ontluiken, doet de
eerfte addrenbeet der wroeging haar flerven. Maar
wanneer men , zoo ver menfchelijke zwakheid het
gedoogt, een zuiver geweten heeft zijn gedragtvoor
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de regtbank van eer , van billijkheid en menfchelijkheid kan verdedigen; als men dus zijn hoofd moedig
kan opfleken , en men niet behoeft te vreezen voor
de nine verwijtingen van het hoofdkusfen , waarop
men zich te flapen legt ; dan ontftaat uit dit gevoel
eene tevredenheid , die alles rondom ons eene lagchende gedaante geeft ; het brood der eerlijke behoefte
zelfs fmak.elijk maakt , en ons met opgeruimdheid
over de moeijelijkite hindernjsfen des levees doet
heenitappen I
Het . is niet genoeg blikeestig te wezen , wanner
men uit zijnen aard geene overhelling heeft tot zwaarmoedigheid ; wij moeten het ook dan kunnen zijn ,
wanner eene aangeboren geaardheid , en ongunstig
temperament , ons de belderfte voorwerpen , als door
een floers en nevel doen befchouwen. Het is
niet genoeg opgewekt en vrolijk te zijn, - als gezondheid , voorfpoed , en een; gelukkige nand in de wereld
ons benijdenswaardig deel uitmaken ; wij moeten het
ook dan kunnen wezen , als een. zwak en ziekelijk
ligcbaatn ons kwelt , als onzer wenfchen verijdeld
worden, ons hart zich in zijne teederfle betrekkingen
gewond voelt, en onze roeping in dit levee ons aan
ongetnak , verdriet en ondank bloat (telt. Maar clan.
hebben wij ook , om ons tot gedurige blijdfchap op
te wekken, nog andere en krachtiger middelen noodig,
dan waarvan ik tot nu toe gewaagde. Dan moet
de Godsdienst met zijne beginfelen en zijnen troost
tusfchen beiden komen , en onze blijdfchap moet
blijdfchap in God worden! De nevel moet opgeklaard , het fibers moet weggefchoven worden , door
de hulp dier weldadige leidsvrouw aan wier hand
eene
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eene woeftijn ons tot een Eden worden kan. Wij
moeten leeren genoegens op te merken en te fchatten,
die het oog der begeerlijkheid voorbij ziet ; voor
verbeurde goederen houden , die wij gewoon zijn als
ons wettig erfdeel te befchouwen ; leeren den fomberen indruk dien wereldfche omflandigheden , uit
aangeboren zwaarmoedigheid , op ons maken , te
verzachten en uit te wisfchen, door befpiegeling
der onnagaanbare heerlijkheid van al de wegen der
Goddelijke Voorzienigheid ; leeren eindelijk bij verdriet , geniis en ellende , meer dan overvloedig genoeg
te hebben aan, de gunst en liefde van onzen hemelfchen Vader. Zulk eene gemoedsgefteldheid moet
ons , in weerwil van temperament en bitterheid des
noodlots , met eene beitendige , gelijkmoedige en
heldere vrolijkheid bezielen. En al ware het dan
ook , dat wij daarmede de gezondheid en den welfland oozes ligchaams niet tevens bevorderden, 't geen
echter niet misfen kan plaats te hebben ; wij zullen
zekerlijk den welitand onzer zielen doen aanwasfen
en bloeijen , en ons rijp maken voor een levee van
zalige geneugten , waar niets ooze eindelooze blijmoedigheid floren zaL
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CXCV III.
De goddelooze sal het gefchenk uit den fchoot nemeni
Om de paden des regts te buigen.
In het aangezigt des verfiandigen is wijsheid ,
Maar de oogen des tots zj'n in het einde der aarde.
SPRE UKEN

XVII vs. 23 en 24.

De eerile dezer twee Spreuken handelt blijkbaar
over het omkoopen van Regters en Overheidsperfonen , ten einde door het aannemen van gefchenken
hen te bewegen , om onregtvaardige vonnisfen uit te
fpreken , of in hun openbaar beituur • zich aan par*
digheid en onbillijkheid fchuldig te maken. Ik nom
met opzet zoowel Overheidsperfonen , als Regters ;
omdat ook de eerfte voor omkooping vatbaar zijn ,
en zich daar aan even zeer , ja misfchien meer dan
de eigenlijke Regters fchuldig maken ; wanneer zij
ambten voor geld verkoopen , en de gunflen , die
ter hunner befchikking than , niet uitdeelen dan aan
zulken , die hunne baat- en roofzucht bevredigen.
Doch dit onderwerp is bij de behandeling van her
CLXXXVI , ge*Me vets dezes Hoofdfluks ,
noegzaam ontvouwd , en het lust mij niet hetzelve
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op nieuw ter baan te brengen. Weshalve ik mij
vergenoegen zal , met het bijzondere en eigenaardige
dezer Spreuk aan te wijzen , waarna ik van dit onderwerp afflappen , en tot de tweede zal overgaan.
Het is eenigzins twijfelachtig , wie bier de god
delooze is? of de Regter? of hij , die den Regter
omkoopt ? MUNTINGHE verftaat er den laatiten
door , daar hij het eerfte lid vertaalt:
Een booswicht haalt gefchenken uit zone beurs.
Dat hij het woord fchoot door beurs vertaalt , is
taalkundig onberispelljk: ook was de fchoot of boezem
van het gewaad; gelijk ik elders reeds aanmerkte; de
ruimte , die de plooijen van het opperkleed tusfchen
de borst en den gordel formeerden , de plaats waar
men borg hetgeen men bij zich droeg, en verving de
plaats van onze zakken. Als men echter de Spreuk
dus opvat, komt zij mij te plat en weinig beduidend
voor, om haren rang met waardigheid te handhaven;
al vindt men ook in het laatfte lid eene perfoonsverbeelding , waar bij het regt worth voorgefteld
als zekeren eigen weg te bewandelen ; want bij bet
menigvuldig gebruik der fpreekwijs , de Paden des
regts, verdwijnt de kracht dezer perfoonsverbeelding,
ail meent men die ook hier te vinden , bijkans tot
niets. Wij kunnen derhalve in de uitdrukking dezer
Spreuk niets bijzonders ontdekken , ten zij wij het
zoeken in de fpreekwijs, een gefchenk uit den fchoot
of boezem , uit den zak of buidel te nemen, en
deze fpreekwijs alsdan niet van den omkooper, maar
an den omgekochten regter verklaren.
Zoo
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DaRDERLEIN
Zoo verflonden het
en anderen , en kwailiefileithi
overeen in' de uitlegging van het gezegde :teen gel
fchenk uit den b6eZern nemen ; nieeliefide , dat dit
beteekent: een- gefchea heithelijk ktkintieiiien waarbij
zij teVezis 'en nairi fc4iiarheid , aahmerketi, dat ook
de fleChtfte:-menscIi'gaarhe voor eeilijkwil doorgaan;
gerchenketi
dat de onregtvaiididelteitei niet
zal aannemen ; dat men ze hem met behendigheid
moet ttietefiti aoeri 1 toekomen , en hij ze niei
eene andere wijze . za1 aanvaarden , dan met vermijding
'dit
yin dizi uiterlijken' fctiijil der othkoOping.
aanneirferi van otigeoor.
belienclig Oven , `--en
hei bovengethelde VertoOg,
loofde gifteti;
zijcie lief eeri e i indeekangehaald.
ook
zdti tiah deze iekklarini gereedelijk mijne toe, indieti ik geloOrveti koh , dat iets
uit deti boe:zein neitieri, - hetzeifile befeekende , als iers
heimedijk aannemen ; itisfchen welketiiree deiikbeetden ik geen +erband ter ivereld Zie. - Stond 'er , hfi;
of, hfr" zal het zalhetinj'bo Hrgen;
zich boeiitn‘ doen fleeken, dan zoud'e ik aari
iitlegging gelbof • kunnen flaan , man' ntlyer- .
. geleide juist eene tegehgeftelde moedath
heteelieniS inoet .61Jgeitat viorden. Welk denkbeeld
tOch Nit zich nittibilijkst voor onzen geest, ilS
ntemt het gefchenk . ait
lezeiti: de kaddelooie
die' bij hem °lb Voniiis koiiit?
den boizein
is hei. niet dat 1411-:,eenen onbefchaamden , die niet
eehs wachten kali; -tht dat het gefchenk heufgehoderi
of gegeitii wordt ? Koint iemand filet een • verzoek
of eene regts-iordtillig tot heni , hij tast hem ter-'s
fond
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fond in den boezem , om te weten of hij ook een
gefchenk bij zich heeft , en vindt hij het, zoo rieernt
hij zelf het er uit. Dit is buiten twijfel bij vergrooting gefproken , maar deze vergrooting is juist SpreukRip ; wij zouden in onzen trant zeggen : hij ftaat
reeds met de hand open , om te' ontvangen , wat men
hem geven zal , en om te toonen dat hij dit verWacht.
SALOMO fchildett ons dus bier niet , gel ij k in het
8fte vets eenen Regter of Overheidsperfoon , die
door den glans der gefchenken bekoord en verlokt
wordt , daar hij zonder deze verzoeking eerlijk zou
gebleven zijn ; maar eenen flechten , gansch bedorven
mensch , gelijk ook het Hebreeuwfche woord te
kennen geeft , die zich aan geene uiterlijke achting
meer kreUnt , en ifeunende op zijne magt of invloed ,
zonder eer of fchaamte , zijne inhaligheid bot viers.
Hoezeer Loch het meerderdeel der omkoopbare
Regters of andere - Grooten , uit liefde voor hunnen
goeden naam geene andere , dan heimelijke gifted
aannemen; er zijn echter te alien tijde ook fommigen
geWeest , die aan de fchilderij , hier door sALomo
opgehangen , helaas ! niet dan te veel beantwoordden.
En hier fchiet mij een verhaal te binnen , van 't geen
in vroeger tijd in eenen ver van ons gelegen Sta.at
zou gebeurd zijn. Een magtig Staatsdienaar zag
zich , in een talrijk gezelfchap , om eene gewigtige
bediening heimelijk aangefproken , door iemand , die
hem daarvoor eene aanzienlijke belooning beloofde.
De Minister knikte hem zijne inwilliging toe , en de
koop was gefloten. De verzoeker die verder zijn
hof Wilde maken fluisterde hem in, dat men op
zijne befcheidenheid ftaat kon maken , en niernand
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van deze onderhandeling iets weten • zou. Waarop
de Gunsteling koeltjes en overluid antwoordde :
Geef mij het dubbel , en vertel het aan de geheele
wereld
1k ga over tot de andere Spreuk. Twee verklaringen derzelve , zijn voornamelijk in omloop , die ik
mij verpligt zie beide aan te voeren terwijl ik ,
gebruik -makencle van mijne eigene vrijheid van uitkggen eene derde bij de vorigen voegen zal.
De eerfte verklaring is die van A. SCHULTENS
die ook door MUNTINGHE worth goedgekeurd. 'Vol-.
gens , deze is de inhoud der Spreuk gelaatkundig.
op het aangezigt des verflandigen is • vijsheid ;
waarbij' men tevens in acht moet nemen , dat het
woord rysheid in het Hebreeuwsch ook eene beteekenis heeft van ingetogenheid. Den veritandigen
kent men aan zijn zedig en achtbaar gelaat , waarop
de wijsheid haren zetel fchijnt gevestigd te hebben
Daarentegen , tie oogen des tots zijn in bet einde
der aarde: onftandvastigheid verwildering , onbe
fchaamdheid , teekenen zich 'in zijne ge1aatstrekken ,
vooral in zijn zwervend oog , dat oppervlakkig over
alles heen vliegt , en tot aan het einde der aarde
fchijnt te dolen. lk wil niet ontkennen , dat deze de
zin der Spreuk zijn kan , hoezeer risheid voor
daardheid en zedige ingetogenheid ; en oogen ,
in; het, einde der aarde zijn , voor onbefiendige ,
ginds en her vliegende blikken , ten minfte zeer ongewone zegswijzen zijn. Doch deze zwarigheid daar
gelaten bevalt mij deze uitlegging niet zoo zeer ,
dat ik de moeite om eene andere te zoeken , voor
overtollig vine.
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Volgens' eene tweede yerklaring zou de zin der
Spreuk wezen, -dat de wt./sheid voor den verflandigen.
gemakkelijk te vinden is , en -als, voor zfln aangezigt
ligt ; maar dat zij zich op een verren afitand houdt
van den dwaas , wiens oogen haar niet ontdekken ,
van aan de einden der aarde ; dat is , in een voor
hem ontoegankelijk oord , werwaarts hij niet gaan
kan, om ze van daar te halen. Ook deze zin is niet
gansch verwerpelijk , fchoon het onbewijsbaar is, dat
lets , 't welk moeijelijk en ontoegankelijk is , .gezegd,
zou worden in het einde der aarde te zijn en
fchoon ik niet gelooven kan , dat de Spreukfchrijver
de zeer eenvoudige waarheid , .dat de wijsheid voor
den verflandigen gemakkelijk, maar voor den dwazen
zeer moeijelijk te vinden is net deze woorden, zou
hebben willen uitdrukken.
Ik waag derhalve eene nieuwe °patting .van deze
Spreuk, die weer Karen- inhoud en bedoeling, : dan de
beteekenis der woorden betreft ; want ten aanzien
van dezen, verfchille ik niet van de ilaatstopgegeven
verklaring, en vertale a:Ws :
De wijsheid ligt voor des ver/landigen aangezigt:
Des dwazen oog zoekt haar
eind tier aa'rdel
. Het eerfte lid der Spreuk. geeft :te., kennen , het
gemakketijke eenvoudige :welk •de
wijsheid .des waarlijk veritandigen. kenmerkt: • , Zijne
ontdekkingen zijn Sian dien aard.;, dat yerwon.
dert , (tat: men • niet 7 eerder . op dit (poor gekomen .is
zoo duideljjk .ftraalt de waarheid en juistheid der.
gave ieder in het oog. Zijne bewijzen , tot flaying
. zij.
M
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zijner gevoelens of uitvindingen, zijn zoo bevattelijk,
zoo helder en uit den . aard der zaak ontleend , dat
men ze bijkans voor overtollig zou rekenen. Zijne
voordragt is zoo onopgefmukt , en heeft door hare
natuurlijke eenvoudigheid zoo zeer den fchijn van
onbeftudeerd te zijn , dat men in het vermoeden , zou
geraken , dat de wijsheid zelve zich voor zijn aangezigt had gefteld, en hij geenerlei moeite had behoeven
aan te wenden , om haar te vinden of uit te druk ,
ken!.Zitdarhouvnetrflid:k
zal gereedelijk toeftemmen dat het daarin begrepene
waar en gewigtig is.
Nu het tweede. De oogen des dwazen zj'n ; wij
tnogen- en moeten dit nit het eerfte deel aanvullen ,
LE
zoeken. tie wijsheid an het einde der aarde.
CLERQ door SCHULTENS aangehaald , heeft hier
eene zeer aardige uitlegging meenende dat SALOMO
doelt op die Israeliten van zijnen tijd die de wijsheid
in vergelegen oorden gingen zoeken , bij Indianen ,
-bij Perzifche Magen of Egyptiers , terwijl dezelve
voor hunne oogen lag, en• zij ze , bij bet licht der
Rede en vooral der Openbaring , t'huis veel gemakkelijker hadden kunnen vinden. Deze aanmerking is
buiten tWijfel zeer vernuftig , en ik keur dezelve
gansch niet af, hoezeer ik geloof , dat de Zedemeester
voornamelijk iets anders bedoeld heeft, en de wijsheid , waarmee; . dwazen- .gewoonlijk prijken , door
deze -uitfpraak ten too' n • heeft *Men itellen.
Gelijk namelijk 'de wijsheid van den waarlijk veritandigen zich aanprijst door ongedwongen , natuurlijke
klaarheid , zoo teekent zich die der dwazen uit , door
`gezochtheid en door . zOnderlingheid , die men than-s
met
,
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met - den weidfcjien ma% . van ,00rfpronkeligtheid.
voor- deze laatften
't Geen voor hand. ligt
niet goed genoeg hunne geleerdheid moet van verre
.been gehaald worden. Of ..liever .zij .bezitteti . niet dart
welk aan de eetivoudige waarhe
echte verfiand ,
id
.genoeg heeft .en _door deze in .thet licht to ftellen
paren
-roem verwerven en :nut kan itichten een beneveld llootzigt en' verdraaid ooi'deel eeir
i -vaan en eigenliefde, die zich' niet ger bevredigeh laat,
-dan wanneer .zij zich' wijier dan - alle wijzen achten.
Iiiertoe is hun geen ander' gebied open , dan dat van
het paradoxe, waardoor men met veel omfiag , en
diepainnig fchijnende duisterheid niets Meer zegt-,
clan ("t geen leder reeds lang wist of van het ongeTlimde , • *t
Ver buittn .alle berekeriing loopt,
.dat men. (or gat, oou'op fhoudetvican ,
zoo' men
1.an, bewhouden
.net hen dOlen -met. tot
,.aan het einde ..der aarde. :Het *zou nfij verwonderen.,
indien deze en, .opgeblazen .geleerdheid, der
dwazen , ook niq :reed* in s2thomo's tijd had plaats
gehad .0 en ,...hijAlezelve
n . deze .Spreuk , door
eene fchoone
,- in al hare belagchelijkheid had waits. ;vtoOrdtaged. In 'onze tijden
akhans- ontbreOttlet, as -szulke dwazen niet en zij
hebben b.unneii *anftaak, en luny onveritatid -,., als
iloOr .,ednejamthrlijke 'bermetting, :'w1j& zijd ver.
-

,

iverftandige eerbiedig de - . wairheid , die h1

'voor.zijn aangezigt viOdt
verblijdt zich in -dien fchat , en - het is hem eere genoeg , zoo hij Karen heilzamen invloed ; door zijne
nieuwe en h eldere inzigten in dezelve kan doer
zpgepralen.. Maar de waanwijze zot acht dit beneden
zich
M
_
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zich ; hij rekent het roemrijker ; al wit men voorheen
geloofde , in -verderiking te brengen , en begint zijnen
arbeid met- te ondermijnen , 't geen hij niet onderzocht
heeft. De toeftemming van alle verftandigen , en de
getuigenis van alle eeuwen , wearhouden hem niet ,
maar vuren hem - flechts .fterker gelijk . de roofzucht -1;crordt aangehitst door den rijken buit der onfchuld. - COPERNICUS door een' .ftraal der wijsheid
getroffen., ontdekt de beweging van ons wereldilelfel;
en NEWTON doOr - hetzelfde Goddelijk licht omfche.
nen , ontvouwt de wetten dier beweging. De waarheid
toont zich in haar eenvoudig kleed , en elk verftandige
omhelst haar. Maar de dwaas acht zich grooter dan
COPERN1C Cs en NEWTON , als hij hun lichtgebouw
meent te kunnen afbreken, en zijnen elgen onzin en
verduistering daarvoor in plaats ilelt. - De leer van
Gods eenheid , die de wijzen der oudheid voor hunnen grootften fchat hielden , behoeft flechts algemeen
te worden , om deze dwazen de terugkeering tot het
veelgodendom , als eene wenfchelijke zaak , te doen
'aanprijzen. -Gods • aanwezen zelf is te duidelijk en
-onloochenbaar voor den veritandigen, om het den
dwazen niet in het hoofd to brengen h dat hij al de
bewijzen er voor poge omver te werpen ! ,Doch genoeg hiervan : mijne Lezers begrijpen reeds hoe de
vogen der hedendaagfche dwazen zich naar het- uncle
der aarde heenftrekken, terwill de rysheid zich den
► erflandigen Ivor het aangezigt flelt1
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CXCI X.
Het is niet goed den regtvaarcligen ook te doenboeten ;
Dat de Prinfen(iernand)flaan zoudenorn't Been regt is..
SPREUKEN XVII vs. 26. (*)
Daar velen van SALOMO'S Spreuken van een' Staaten Regeerkundigen aard zijn is het natuurlijk , dat
men fommigen derzelver niet verilaan kan , zonder
zich eenen- despotieken Oosterfchen Regeringsvorm ,
die in de oudfte tijden reeds' was , gel& zij heden is,
min of weer duidelijk voor oogen te ifellen. Tot
dezelve behoort mede het onbepaald gezag der Landvoogden- of Pacha's , in de gewesten onder hun gebied
gefteld in welke zij bijkans onafhankelijk heerfchen,
belaStingen opleggen , eerambten uitdeelen , ftraffen
en beloonen , zonder aan bepaalde wetten onderworpen te zijn-, of jets te vreezen te hebben , indien zij.
ilechts voor de opbrengst der rijksfchatting zorgen ,
in oorlog met hunne manfchappen te velde zijn , en
voorkomen , dat er geene al te zware , noch menigvuldige klagten over hun beituur aan den voet des
troons gebragt worden. Want indien deze gehoord
worden , en ingang vinden bij den Monarch , is gewoon(*) Heti 25fle viers is behandeld in N°. (Men
M
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woonlijk de val van zulk eenen Ambtenaar even
fpoedig en verfchrikkelijk , als zijne verheffing hoog
en luisterrijk geweest was.
Nu verbeelde men zich , om deze Spreuk te verflaan, twee zoodanige Landvoogden , die zich beiden,
in de waarneming van hunnen post , doch op verfchillende wijzen, aan laden van buitenfporige gezagoefening
hebben fchuldig gemaakt. De e6n heeft eene onregtvaardige drukkende en willekeurige verordening willen
invoeren en doorzetten doch de edelfte en aanzienlijkfte der ingezetenen hebben zich met nadruk daar
tegen verzet , en op de intrekking Bier bevelen aangedrongen , zich beroepende op de regtvaardigheid en
goedheid van den Souverein. De Landvoogd , bierdoor in woede ontftoken heeft hen doen grijpen ,
in de gevangenis werpen en door ilagen wreedelijk
kastijden , of wel ter dood brengen , want oak dit kan
het woord flaan beteekenen ; om dus aan zijne verbitterde gramfchap voldoening te geven , en een voorbeeld
der geflrengheid te ftellen. Ziet daar wat het is , tie
Prinfen , of Hever,, de etlekn en aanzienqlken se _pan'
ern het geen rev is want dus moeten wij het tweede
lid der Spreuk lezen, en niet bet woord iernand invullen , gelijk door onze Overzetters gefchied is doch
waarin zij , door geen der latere Uitleggers gevolgci
worden.
De tweede heeft zich fchuldig gemaakt aan knevelarij en geld- afperfing. Dit is Uric der gewoonfte
inisdaden van de Oosterfche Pacha's. Ontdekken zij,
dat iemand door nijverheid of voorfpoed rificdommen
verzameld heeft ; befpeuren zij , dat het eenige klasfe
van ingezetenen buitengemeen wel gut, itraks laeren
:
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ij op dien bait , en trachten zich van een goed gedeelte dier zuur gewonnen fchatten meester te maven.
Doch hiertoe. is- een voorwendret •noodig , en dit
vindt men gewoonlijk , door misdaden aan, te dichten
aan den onfchuldigen. Een onberispelijk woord , de
onnoozelfle daad uit het huisfelijk of openbaar 'even ,
eene geoorloofde onderneming niets- is zoo eeriijk ,
en , gelijk men zeggen zou , zelfs boven het vermoeden van fchuld verheven . , of het wordt verdraaid
en verwrongen , tot men eindelijk daarin eenen grond
vindt van zware regterlijke -betichting. Somtijds worden misdaden verzonnen , door gehuurde getuigen bekrachtigd , en hetvonnis-der veroordeeling opgemaakt:
het is de fabel van den wolf en het lain in het
menfchelijk leven overgebragt. Hierdoor is nu de
zwarigheid overwonnen , en de befchuldigde mag zich
gelukkig rekenen , zoo hij met eene duchtige geldboete vrij raakt , en niet het • grootite deel zijner.
goederen verbeurd verklaard wordt. Ziet daar hoe wij,
't . geen in het eerfte deel der Spreuk gezegd wordt ,
den regtvaardigen , of onichuldigen door geldboete
te firafen Veritaan kunnen, , in verband met hetgeen
wij in het tweede deel' leven : den edelen met Hagen
te kastfyarw i, of met den dood to firafen $ om. het.- geen rev is:.
Over dit verband der beide deelen wordt door de
Uitleggers verfchillend gedacht. Volgens fominigen
vinden wij hier eerie opklimming _ onfchuldigen te
beboeten is flicht ; hoe veel meer edelen en braven ,om hunne deugd te flaan 1 Volgens anderen , heeft
hier enkele parallelie plaats , en het tweede lid behest
't zeifde a1 bet eerfte doch net andere woordep.
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uitgedrukt. Anderen eindelijk , en met het gevoelen
van dezen zoude ik voor het naast inftemmen , &lien
dit verband in vergelijking waardoor de beide misdaden , in de beide deelen vermeld , als gelijk in trap
en zwaarte worden voorgefteld. Men denke niet ,
dat zij door den Zedemeester als ligt en goring befchouwd
worden , omdat wij er flechts van gemeld vinden dit
is niet god. Want deze uitdrukking geeft , naar
den aard des liebreenwfchen flips , te kennen : dit
is vet- flecht en firafbaar : dit is eene fchandelijke
misdaad , die alleen zulk een mensch in ftaat is te
bedrijven , in wien niets goeds meer gevonden wordt !
Na deze voorloopige ophelderingen , hebben wij nu
alleen nog den oorfprong van eene Spreuk , gelijk
deze is , zoo veel mogelijk bij waarfchijnlijke gisfing
te verkiaren. Tat zij toch bij eene bijzondere gelegenheid ontftaan is , en dat men , om haar geheel te
verftaan , moest weten of kunnen raden , welke deze
gelegenheid geweest zij , is nit haren geheelen aanleg
en inhoud zoo blijkbaar , dat wij , om in dit gevoelen
bevestigd te worden , niet eenmaal waaraan het echter
niet ontbreekt , de toeftemming der beste Uitleggers
van dit Boek behoeven. Verbeelden we ons dan , dat
voor SALOMO'S regterftoel de beide Landvo. ogden
gefteld worden , wier eerloos gedrag ik hier boven
gefchetst . heb : de eerfte , aangeklaagd en overtuigd
van tirannisch , wreed geregeerd te hebben , en met
bet bloed der onfchuld bevlekt te zijn , onderging
het geitrenge doodvonnis , door den mond der wijsheid en billijkheid over hem uitgefproken ! Nu verfcheen de tweede , en hoopte ten minfte op eene ligtere
ftraf; dat het verlies zijnes ambts , en van een deel
zij,
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zijner goederen , het geftrengfte zijn zou , waartoe de
regtvaardigheid des Monarchs hem verwijzen kon.
Maar hij bedroog zich , en de worst verklaarde hem
even fchuldig. Die fchandelijke knevelarij , die tot
den laatiten wortel tier nijverheid uitroeit ; die lage
baatzucht , die de nuttigfte onderdanen van den Staat
tot hare flagtoffers kiest , en brave huisgezinnen met
den kreet der wanhoop vervult ; die verdraaijing des
regt9 , .,waardoor alle veiligheid , rust en genoegen
verdwijnen , en de maatfchappij , tot verdediging der
onderlinge regten opgerigt , eene fpelonk wordt van
roovers en bandieten ; dit zamenftel van misdaden ,
fcheen aan SALOMO even fchreeuwend en affchuwelijk
toe , ja ! veelligt nog fchreeuwender en verfoeijelijker
dan onbeteugelde heerschzucht en trotfche wraak , die
zich • met weinige flagtoffers vergenoegt , en waar
tegen men zich gemakkelijker in veiligheid ilellen kan.
Hij beval dan ook dezen met het zwaard te ftraffen,
terwijl zijne lippen deze fpreuk uiteden:
Geklboete, den onfchuldigen afgeperst , is even
(fchandelijk ,
Ells den edelen om zj'ne deugd te Haan (*)
•

Deze is , naar mijn inzien de beste:verklaring dezer
moeijelijke plaats. Ik ontveins echter niet, dat zij
aan eenige zwarigheid onderhevig is , doch die mij
oplk gebruik met opzet het , in het Hebreenwsch ,
dubbelzinnige woord Haan, omdat het mij onzeker voorkomt , of daarmede bier de doodfiraf of ligchamekke
kastjding bedoeld wordt het baffle zoude ik
fclUjnlijkst achten,
M5
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oplosbaar toefchijnt, daar men 't geen naar her
Hebreeuwsch, in het tweede lid gevonden wordt: dit
is voorwaar de edelen to flaan , enz. , gevoegelijk
kan opvatten , alsof er fond : dit is hetzelfde als
den edelen to /laan. worts begrijpt men ligtelijk ,
dat het geval , 't welk ik als eene mogelijke aanleiding
tot den oorfprong dezer Spreuk heb voorgefteld , voor
verfchillende wijzingen vatbaar is , waaromtrent ik
ieder gaarne zijne vrijheid late , mij vergenoegende ,
indien ik zijne verbeelding op het regte fpoor heb
mogen brengen.
Maar welk zedelijk gebruik hebben wij nu van
deze zonderlinge Spreuk voor ons zelven to maken?
Mij dunkt dit : dat wij , in het beoordeelen van den
trap der flechtheid of eerloosheid van ondeugdzame
(laden, ons niet door den uiterlijken fchijn , of door
onze eigenliefde laten misleiden , noch voor een geringer
en vergeeflijker kwaad houden , 't geen misfchien
fchandelijker en ftrafbaarder is dan eenig ander euvel,
't welk wij in onzen waan als veel zwaarder befchouwen.
Hoezeer alle misdrijven daarin met elkander overeenftemmen , dat zij eene opzettelijke overtreding zijn
van het zedelijk gebod , ons voorgefchreven , en dus,
als ongehoorzaamheid en pligtverzuim befchouwd
alien even zwaar kunnen geacht worden ; eene bijzonderheid , die wij nimmer geheel nit het oog verliezen
mogen , en waarop de wonderfpreuk iteunt dat die
4en gebod overtreden heeft, fchuldenaar is geworden
aan alien : hoezeer dit niet ontkend kan worden , het
is nogtans ook waar , dat er trappen zijn in het
kwaad , en dat van twee , die hetzelfde getal zonden
bedrijven, de den grooter boosWicht wezen kan, dan
de
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de andere. Doch in het b000rdeelen van den trap
der fchuld • en ftrafbaarheid kunnen wij ons grootelijks
inisleiden ; en den maatftaf, lien wij daartoe . bij de
hand nemen., zouden wij tnenigrnaal vergelijken kunnen
bij die bedriegelijke weegfchalen wier ongelijkheid
van amen te weeg brengt , dat bet ligtite het zwaarfle , en het zwaarfte het ligtfte fchijnt te wegen ; of
bij die bedriegelijke meetfnoeren die zich inkrimpen
en uitrekken , naarmate men er being bij heeft , oat
iets kleiner of grooter te vinden.
Dit is ten minfle zeker,, dat doorgaans aan een
leder zijne eigen gebreken het geringfte, en de fouten
van anderen veer bedenkelijker voorkomen, dan waaraan hij zich zelven onderhevig gevoelt. De baatzuchtige geld- afperfer zal zich min fchuldig achten ,
dan den tirannifchen en wreeden omdat hij ten minfie het leven zijner onderzaten fpaart. Deze daarentegen befchouwt zich wel als driftig en oploopend
maar als een geftrengen vriend van orde en ver
verheven boven den baatzuchtigen , die zich met bet
zweet en de tranen der ongelukkigen vetmest. Belden
zien zij niet , dat hunne misdaden in het oog der
geregtigheid gelijk itaan , en wel in aard , maar niet
in trap verfchillen. En dit laatfte is het vooral ,
waar de oorzaak der dwaling en des zelfs-bedrogs
fchijnt te huisvesten wij fchiften , als 't ware , de
ondeugden in onderfcheiden klasfen , naar derzelver
floffelijken inhoud , en het uitwendige der zondige
daden eene ligchamelijke mishandeling noemen wij
grooter kwaad , dan eene beleediging met woorden ;
gepleegden wellust grooter dan onkuisch gebaar ; en
wij vergeten, dat hetgeen wij het ligtile noemen , door
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de geftellheid des harten , waarmee wij het bedrijven
het zwaarfte kan wezen , en dat het voltooide kwaad
fomtijds een min fchuldig gemoed onderftelt, dan 't
geen flechts ondernomen en niet ten uitvoer gebragt
is. Op dezen grondregel fleunt de geftrengheid der
Christelijke zedeleer , en de zuiverheid der Evangeli ,
fchevoritn.
Intusfchen is er geen ongelukkiger maatilaf, otn de
grootheid of geringheid van ons eigen misdrijf naar to
bepalen , dan wanneer wij tot eenen grondflag onzer
beoordeeling aannemen , dat het kwaad , waartoe wij
in de aangeboren neiging onzes temperaments eene
natuurlijke overhelling gevoelen ook het verfchoonlijkst en minst ftrafbaar in ons is. Want er is geene
ondeugd , die niet in ons ligchaamsgeftel haren magtigiten prikkel kan vinden , gierigheid zoowel als
ontucht , trotschheid zoowel als oploopendheid, met
al de fchrikkelijke en verwoestende gevolgen dier ondeugden ; en er zou dus eindelijk geene misdaad meer
overblijven , die niet in hem , die ze bedreef, verfchoonbaar en weinig beduidend was. Daarom ook
hebben wij verfland en nadenken , opdat wij tegen
de vijanden , die wij kennen , op onze hoede zouden
zijn , en ons wapenen tegen elken _aanval , dien wij
zoo gernakkelijk kunnen vooruitzien. En wat zou er
eindelijk van onze menfchelijke deugd worden , indien
het nalaten van den ftrijd tegen onze begeerlijkheden
en hartstogten geene eigenlijk gezegde , en itrafbare
ondeugd was ? indien wij , bezwijkende voor elke verzoeking , geen goed doende dan 't geen ons gemakkelijk
viel flechts in fchijn naar eene wet der zedelijkheid ,
maar inderdaad leefden naar ons eigen goeddunken !
Het
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Het verfchil in de grootheid onzes kwaads zal dan
voornamelijk huisvesten , in de meerdere of mindere
opzettelijkheid van deszelfs bedrijf , in het levendiger
of donkerder vooruitzigt van deszelfs gevolgen voor
ons zelf en anderen , in het onderdrukken of aankweeken van betere beginfelen , in het opvolgen of verwaarloozen van de Item onzes gewetens. En indien
wij naar dit rigtfnoer ons zelf 1•eoordeelen , zullen wij
eerder trachten* , ons te verbeteren , dan te verontfchuldigen eerder ons hoold in fchaamte te verbergen,
dan het met den fthralen krans van ijdeie verfchooningen
op te fieren. • Als wij toch met al onze mede- zondaars
voor den regterftoel des Opperften Konings "zullen
itaan zal. het .ons weinig baten of wij verfchoonbaar
waren in onze eigen oogen , en zeker zouden wij
ongelukkig zijn , zoo Hij de gronden onzer vrijfpra*
mitt ekteri, day in ons Peigetf hart konrvinddn.

C .C.
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C C.
Wie wetenfchap weet , houdt zfine woorden in,
En een man van verliand is kostehjk van geest.
.den dwaas zeY, die zwggt, zal
geacht warden,
En die zijne lippen toefluit 2 verflandig.

SPR.EUKEN XVII vs. 27 en 28.

Beide deze Spreuken handelen, over den lof der fill
zwilgendheid , of liever der gematigdheid en bedachtzaamheid in 't fpreken een fchoon en gewigtig
onderwerp , doch 't geen ons reeds meermalen, vooral
in de eerile der door mij behandelde Hoofdftukken
is voorgekomen. 1k zal dus met weinige aam -nerkingen hierover kunnen volflaan , die ook gedeeltelijk tot
herinnering van het reeds te voren aangemerkte zullen
verilrekken.
Vooreerst : deze Spreuk , belangrijk en gepast in
alle landen , hoort echter bijzonderlijk in het Oosten
t'huis. De volken , onder die hemelftreek levende ,
hoe zeer hartstogtelijk en fterk- gevoelend , zijn niet
te min zeer ernstig en deftig : tot een duidelijk bewijs,
dat loszinnigheid en levendigheid van acrd, of groote
beweegbaarheid van tong en lippen 2 j uist niet altijd
ge..
-
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gevolgen zijn van een fterk en hooggeflemd karakter.;
De Oosterlingen zitten in hunne gezelfchappen ititen
ftatig bij elkander fpreken weinig , en 'nook hoort
men meer clan. een' te , gelijk het woord. loeren. Zij
doen dit niet fleehts.- uit neiging maar ook uit begin.
fel ; het . behoort bij. ;hen tot befcheidenheid -en- eene
goede opvoedibp' letAs WI hen een kenmerk van
gezohd verftand van verkregen kennis ; en het is
duS den yam hunne_ aangenomen levensregelen4 .wie
vetenfchap %vet ,holicit,,rsjne,:voorden in : 't ,.geen
wij ook' bij omzettint dus lezen kunnen vie iijon;
woorden inhoudt;- toonvvetenfchap to beiittenls
Ten tweede : de ftilzviijgendheid , her voorti-inh-ouden , hier als een teeken der wijsheid aangeprezen
moeten wij. niet in een volftrekten zin. opvatten.
Waarlijk het zon-ongelukkig wezen Wien- de ver.
itandige altijd ,zwijgen moest: on gelukkig tou het zijn
Voor- hem zelven, wanthet is toeh-eeti. wezenlijk
geneegeri.. zijne,. gedachten :en gewaarwordingen- aan
anderen mede te..deelen ; nog ongelukki-ger voor de
zamenleving , indien ; zij door het - aangenaam anderhoud der wijzen ,niet verievendigd wordt. Dock :dit
is de meening van den Zedemeester niet , die- elders
op verfchillende, plaatfen , .de waardij , van liefelijke
redenencen ,gepaste ,atitwoortlen,.. in zijne voorfchriften
aanprijs4 .f-let is net het fpreken , 'dat . afkeurt,
maar .het veel, fpriken ; het fpreken ter ongelegener
tijde viranneer de voorzigtigheid- het zwijgen raadt;
het voorbarig,fpreken waat het. niet van 'ons ver.
wacht noch begeerd wordt ; het fpreken tot 'hen ,
aan vie ons woorcl en ondeirigt niet baten kan;
het fpreken van ijdele., onbehoorlijke-redenen , en van
-
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alles wat de waardigheid van ons edel fpraakvermogen
ontluistert.
Ten derde : de voorname wetenfchap van den wijzen
is dus , dat hij kan zwijgen , en niet door zulk eene
onweerftaanbare begeerte tot fpreken geprikkeld words,
die hem belet , om te overdenken , wat hij fpreken
zal , en te beoordeelen , of het ook best ware niet
te fpreken. Inderdaad deze kunst is niet gemakkelijk
te leeren , noch te beoefenen ; er zijn flechts weinigen , die de jeukte , om zich zelf te hooren fpreken, - ten alien tijde enzichdora tenh,
weerftaan kunnen ; en deze weinigen , indien zij niet
.tot den rang der wijzen behooren , hebben ten
mina deze eigenfchap , dit kenmerk , met de wijzen
gemeen.- PYTHAGORAS door de Heidenfche Oudheid
voor den grootan harer Wijsgeeren geacht befchouwde het zwijgen als eene groote , noodzakelijke
kunst , en deed het zijnen leerlingen als eene kunst
aanleeren. Hij leide hun een zevenjarig itilzwijgen
op , gedurende welken tijd zij flechts antwoorden
mogten op het geen hun gevraagd werd , en niet uit
eigen beweging fpreken noch vragen , dan wanneer
de nood der behoefte hen dwong. Dus werden zij
geoefend in het bedwingen hunner tong , en 't geen
anderen zoo moeijelijk en bijkans ondoenlijk valt ,
werd hun door de gewoonte gemakkelijk gemaakt.
Het is niet ongeloofbaar, dat PYTHAGORAS die in
het Oosten zijne wetenfchap heeft verzameld , ook
van daar zijn voorfchrift der flilzwijgendheid heeft
medegebragt.
Ten vierde : bij het opvolgen der les van bedacht.
,zaAmlieid en matiging in he fpreken, kornt het dos
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genoemd wordt wetenfchap weg te leggen , dat is
zorgvuldig te bewaren en voor het ongewijde oog
te verbergen ; dat beet hier kostel0 van geest te
zijn , en komt met het voorafgaande , zfyne woorden
in te houden , volkomen overeen. Inderdaad wij
kunnen ons geene nuttiger les in het fpreken voorhouden dark due laat niets uwen mond ontflippen ,
dan 't geen kostbaar is , en overwaardig om gehoord
te worden : en handel dan ook met die kostbare
redenen , gelijk gij gewoon zijt te handelen ten aanzien van dingen , waarop gij grooten prijs ftelt , en
die gij te veel acht , om altijd en voor iedereen uit
te venten. Met andere woorden wees kostelijk vim
geest
Ten viffde: zoo groot is de waarde der itilzwijgendheid en gematigdheid in het fpreken dat volgens
de tweede Spreuk
.Zelfs een dwaas , die zwijgt , voor 'gyp geadit worth
En die ziine 'Wen toefluit voor verflandig.
Elks ondervinding zal hem geleerd hebben ; de mijne
althans heeft het mij geleerd ; dat er menfchen zijn
van geringe en bekrompen geestvermogens , doch die
door eene natuurlijke koelheid en achterhoudendheid,
zeer fpaarzaam zijn in bun fpreken ; die hierdoor den
fchijn hebben van veel meer te weten, dan zij zeggen
willen , en - order oppervlakte waters een
diepen grond te verbergen. Zoo lang deze het met
zwijgen kunnen volhouden , 't geen zij fomtijds met
eene zekere behendigheid zeer lang weten te doen ;
zoo lang blijven zij in het bezit van hunne achting
als
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vooral te pas , 'dat we ons een vast beginfel inprenten ,
waarnaar wij in ons fpreken , of zwijgen ons befturen laten. En zoodanig een beginfel meen ik te ontdekken , in 't geen wij leeren in bet tweede lid der
eerfte Spreuk
Ben man van verfland is kostelijk van geest.
Deze woorden , kostelijk van geest , worden zeer
verfchillend uitgelegd. De meeste nieuweren vertalen
het koel van geest , en verftaan er door gematigdheid , zachtzinnigheid , koelbloedigheid.
wil
deze koude vertaling in het geheel niet behagen ,
en ik vind ook geene fporen , dat in het eerfte lid
van heethoofdigheid of gramflorigheid zou gefproken
worden. SCHULTENS vertaalt , deftig , ernflig van
aard : doch geene overzetting komt mij gemakkelijker
en gepaster voor dan die der Onzen kostelijk van geest.
En zoudt gij aldus niet iemand noemen , die met
zijne wetenfchap niet . veil is , die met zijne kennis
niet te koop loopt , die , hetgeen hij door overdenking en oefening heeft aangeleerd , op te hoogen prijs
fchat , dan dat hij het ontijdig zou voortbrengen ,
of voor onwaardigen uitkramen ? 1k heb dezen
grondregel, dat men , om te weten , wat of hoe men
fpreken of zwijgen zal zijne kundigheden en de
geheele itof van zijnen omgang befchouwen moet ,
als een kostbaren fchat , dien men nu eens vertoont ,
dan verbergt , en nimmer geheel, noch met ijdelen
ophef ten toon fpreidt ; dezen grondregel heb ik in
het XIIIde Nommer van dit Blad , bij de Verklaring
van Hoofdfl. X. vs. 14 ontwikkeld. Hetgeen daar
N
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als veritandige, misfchien wel als diepdenkende menfchen. Maar hebben zij het ongeluk , van zich te
verraden , of in de noodzakelijkheid gebragt te worden
van te fpreken en hun gevoelen te zeggen ; dan toonen
zij zich dikwijls op eens in hunne naaktheid , en het
is gedaan met het gunitige gevoelen, waarvan zij
misfchien lang in het bezit waren. Dit geeft SALOMO
ons hies vernuftig en half fchertfende te kennenz
doch hij bedoelt er tevens merle, de waardij eener
veritandige ftilzwijgendheid ons te doen kennen daar
een dwaas , door zwijgen alleen , althans een tijd
lang , zich voor wijs en veritandig kan doen doorgaan.
Eindeyik: er is eene ftilzwijgendheid , die den
wijzen niet betaamt : want Spreuken van dezen aard,
moet men niet anders , dan in een gezonden zin op.
vatten , en naar de meening des Opftellers verklaren:
Regt en deugd , en het belang der waarheld kennen
vorderen , dat men fpreke , en zelfs veel en langdurig
fpreke , waar eigenbelang , menfchenvrees , of kwalijk
geplaatfte voorzigtigheid misfchien het zwijgen zouden aanraden. Doch deze is niet de weerhouding ,
niet die kostlijkheid van geest , die. door SALOMO
wordt voorgefchreven. Ongelukkig de verkwister
die het zuur gewonnen goed waarmed hij zoo vet
goeds, ftichten , en zoo veel ramp verminderen kan
aan beuzelingen wegfmijt. Maar ongelukkig ook de
gierigaard , die 'het tot niemands nuttigheid weet aan
te wenden , en zijnen (chat .achter ijzeren deuren en
grendels opiluit, terwiji d menfchelijkheid hem vruchteloos om bijitand aanroept , en de eerlijke arnloede
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Die zich afzondert tracht naar seat begeerqjks ;
Ifj* vertnengt zich in alie beflentlige wifsheid.
SPREUICSN', XVIII vs. I.

On gelukkig de mensch, die door bezigheden , door
vermaken , of door veritrooijingen , of beurtelings
door die alien , den geheelen tijd zijns levens zoo
zeer ziet ingenomen dat hem nooit een uur van
eenzaam nadenken overblijft. Nog ongelukkiger hij,
die nit den altoosdurenden draaikring der menfchelijke
bemoeijingen , en gezellige uitfpanningen , zich niminer wil verwijderen , en voor wien het een denkbeeld
van verfchrikking of verveling is , alleen met zich
zelven te wezen ! Maar gelukkig daarentegen noem
ik hem , wien en de gelegenheid om zich nu en dan
of te zonderen, te beurt valt , en die deze afzondering van de wereld en hare afleiclingen hou,dt, voor
jets begeerkyks
Zonder deze zucht tot eenzame
overdenking , en zonder aan die zucht op eene redelijke wijze te voldoen , is het onmogelijk om tot
beflendige
dat is , tot die wijsheid te geraken , die niet meer door den fmaak van den dag
gevierd , en kort daarna voor dwaasheid gehouden
worth,
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wordt , maar die de duurzame achthig en goedketrring'
der verftandigen en weldenkenden wegdraagt
Men kan de zucht tot afzondering te ver trekken -,
veel verder dan de behoefte onzer natuur , waarin•
de trek tot gezelligheid door de wijsfle hand is inge
weven , en dus ook veel verder , dan de volmakingenzer natuur gedoogt of vordert. Niet weinigen zijn)
ten dezen aanzien , tot . fchadelijke uiterften vervallen
niet alleen zij., die uit menfchenhaat , of uit overdreven godsdienfligheld , zich van het gezelfchap der
menfchen afzonderden ; maar ook , die door het zoet,
het aantrekkelijk zoet der eenzaamheid verlokt , zich
langzamerhand meer overgaven aan de neiging , om
de behagelijke droomen hunner verbeelding , of de
befpiegelingen van hunnen peinzenden geest , in ftille
afzondering , ongeftoord aan te • hangen ; en wien .
eindljk,orachtegwn,lvrkering met menfChen tot eene walg was geworden ;
immers ver beneden het vermaak., dat zlj uit den
beflendigen omgiut :met zich zelven gewoon waren
te putten. Doch dit misbruik mag ons wel in het
gebruik behoedzaam maker , maar niet van hetzelve
affchrikken ; en het blijft eene onbetwistbare gewigtige waarheid , dat het begeerlijk , dat. het voor
wijsheid , voor zelfskennis , en zelfsgenot noodzake-.
lijk en onontbeerlijk is , zich nu en dan van het.
gewoel der wereld of te fcheiden , en uit de gezelliget
zamenleving als tot zich zelven in te keeren.
Mijne Lezers. zien, welk eene mime en belangrijke
Hof ik voor mij zou hebben, indien het mij vergund
was , over de voordeelen , of het misbruik der eenzame afzondering , en over het fchadelijke eener heeds
vcrN3
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verftrooide leefwijze hier uit te weiden. Doch het is
niet alleen zeer onzeker , of de woorden der voorgeftelde Spreuk wel dien zin hebben , die in onze gewone
overzetting is uitgedrukt ; maar het is zelfs hoogst
waarfchijnlijk , dat zij in eenekeheel andere beteekenis
moeten opgevat en overgezet iworders; en zoo wij de
eenftemmige getuigenis der beste uitleggeren willen
raadplegen , moeten wij zelfs de vertaling der Onzen
zonder bedenken verwerpen. De woorden afzonderen,
begeerlijk , vermengen, hebben zoo , gelijk wij ze
hier aantreffen , doorgaans eene kwade beduidenis , en
bet is niet een goed en loffelijk beftaan , maar een
dwaas , verkeerd en Well* karakter, , hetwelk ons
in deze Spreuk words afgefchilderd. De waarfchijnlijkfte vertaling derzelve, waarin SCHULTENS MUN'
Die
TINGHE en anderen zich vereenigen , is deze :
bet vreemde en zonderlinge najaagt voldoet flechts
zijne neiging ; hif is- in vinnigen firfyd tegen alle
bondige wijsheid: of volgens anderen , hi, lieekt den
de meening
fpot met alle gezond verfiand. Om
hiervan volkomen te begrijpen, leze men de aanteekening van MUNTINGHE die aldus luidt : „ Deze
„ Spreuk behelst , naar mijne gedachten eene juiste
„ teekening van een zonderling , of van een eigen" wijs mensch , die in al zijne oordeelen altijd van
anderen verfchilt , en bijzondere gedachten heeft.
Zulk een volgt niet de waarheid , maar alleen zijne
,, neiging namelijk one bijzonder te fchijnen , en niet
,, met anderen , of, gelijk zulke flechthoofden zich
doorgaans uitdrukken, met het gemeen te denken
„ ja bet is, er zoo verre af, dat de eenvoudige waar.
heid eenigen invloed op zip oordeel zou bebben
dat
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dat NI in tegendeel ,- geheel met zijne eigen gedach„ ten ingenomen , met . alle bondige betoogen der
„ waarheid den draak fleekt.”
Niemand denke , dat deze verklaring of uitleggingvreemd en zonderling is ; en dat dus hear uitvinder
zelve de befchuldiging zou verdienen , die in deze
Spreuk vervat is : want zij is. inderdaad de oudile en
algemeen aangenomen. In eene Nederduitfche vertaling , vroeger dan onze Staten - Bijbel in gebruik , leze
ik sAtomo's woorden dus overgezet : vie hem afzondert , die zoekt vat hem gelustet , en zettet hem
tegen ales vat goal is. En dat ook onze zoogenoemde Staten-overzetters deze verklaring voor gan6ch
niet verwerpelijk hebben gehouden bltjkt uit hunne
kantteekeningen ; waar zij zich aldus uitdrukken :
„ Anderen veritaan Kier eene. kwade afzonderinge , .
„ daardoor iemand zich van de ware wijzen , en het
„ regt gevoelenden affcheidt , gedreven zijnde door
, de begeerte van jjdele eer daartoe hij zoekt te
geraken wits zich door arglistige en fpitsvinnige
zinnen in she goede wijsheid en leeringe om te
,wente1en , daartegen zich op te werpen , en fenijn
daaruit te zuigen dat hij bij ale gelegenheid daar, na , met groote fchijn van hooge wijsheid , overal
,uitgiet." Woorden , die mij te merkwaardig zijn
voorgekomen , om ze bier niet in bun geheel aan te
balen. Wij zullen het derhalve daarvoor houden ,
dat de door mij gegevene overzetting op goede taalen oordeelkundige gronden ileunt , en naar deze opvatting den inhoud der Spreuk ontwikkelen en overwegen.
Er aijit ten alle tijden genien geweest , die tot het
zonN4
'
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zonderlinge overhelden ; maar nook misfchien heeft
men er , te gelijker tijd, zoo velen zien opftaan, als
in onzen leeftijd. Dit boek behelst niets nieuws ,
ziet daar het verfchrikkelijkst oordeel , dat door een
hedendaagfchen Recenfent over eenig werk kan worden
uitgefproken. 1k weet wel , dat niet alles wat nieuw
is , als vreemd en zonderling verdient gelaakt te
worden , want dan zou het jammerlijk gefchapen
itaan met de vorderingen van des menfchen geest ,
en de allerbelangrijkfte en zekerfte ontdekkingen zijn
eens nieuw geweest. Maar nogtans , wanneer men
altijd lets nieuws wil zeggen of fchrijven , dat door
geen ander nog gezegd of opgemerkt is , en wanneer
men dus zijn vernuft en zijne verbeelding geweld
aandoet , om in het vak der wetenfchappen , of in
alles , wat tot het onderzoek en de kennis der waar
heid behoort , jets voort te brengen , dat nog door
niemand is voortgebragt ; dan loopt men groot gevaar,
om het nieuwe met het vreemde en zonderlinge te
verwarren , en , terwiji men voorgeeft de waarheid
na te fporen , in flit(' en tegenfpraak te komen met
het gezond verfiand. Er is *elfs niets , dat ons
voor deze afdwaling behoeden kan , dan een juist ,
een wikkend en fijn geflepen oordeel , hetwelk met
waar vernuft en eene vurige, doch rein verbeelding ,
zich gemak,kelijk in overeenftemming hat brengen.
Maar federt men den naam van vernuft alleen heeft
verkiezen te geven aan de weelderige uitbottingen
van eenen oppervlakkigen geest , zonder kennis of
overweging ; federt *men alleen de buitenfporige en
woeste verbeelding , die met natuur en ervarenis den
fpot drigt met den naam van verbeelding keeft
be-
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beitempeld ; federt dien tijd is de zucht , om lets
nieuws in het midden te brengen , de moeder geweest
van allerlei wrange en onrijpe herfenvruchten , die ,
met hoe meer ophef zij werden aangekondigd en
uitgevent , des • te verder afweken van het fpoor der
bondige imylsheid.

Er words Been geringe trap van kennis , van oordeel , van vernuft en verbeelding toe vereischt , om
oude waarheden in een helder en belangrijk licht te
ftellen , en hare verbindtenis met menfchelijke behoefte , en menfchelijke volmaking , door alle tijden heen,
voor de menfchen van onzen tijd gevoelbaar te waken:
biertoe behoort een juiste blik , een ruim overzigt
over den aard en de waardij der menfchelijke beftemming , een vruchtbaar verftand , en de gave eener
bevallige vooritelling , waaraan de levendigheid eener
zuivere verbeelding haar zedig fieraad wil verleenen.
Doch het is te moeijelijk tot dien prijs te fchitteren ,
en daarbij misfchien nog de befchuldiging te moeten
hooren , dat men nets nieuws heeft voortgebragt !
Hoe veel gemakkelijker is het , de oude en algemeen
erkende waarheid aan te tasten; de oude zwarigheden,
tegen dezelve ingebragt , een nieuw kleed aan te
trekken , en als nooit opgelost , ja altijd onoplosbaar
itoutelijk voor te ftellen om op dezen grond eene
nieuwe itelling , ofiisfing te bouwen , zoo ver mogen.* afwijkende van het algemeen gevoelen , hod
vreemder, hoe zonderlinger , hoe nader grenzende
aan de ongerijmdheid , met des te meer blijken van
zelfsbehagen , met des te grooter onbefchaamdheid
uitgekraamd ! Hierdoor verkrijgt men teritond den
eernaam van een ifoutmoedig vernuft , van een zelfden.
N

202

S AL O M O 'S"

denkend mensch , die den gewonen weg durft veriaten
en wiens gevoelens , al kunnen zij niet terftond voor
waarheid worden aangenomen , nogtans onderzoek en
den lof der oorfpronkelijkheid verdienen ! Hoe vele
fchrijvers , en wijsgeeren , en uitvinders van dezen
tijd , zoowel als van de vorige eeuw , hebben aan
deze kunstgreep alleen hunnen roem te danken gehad
En wist men eens , hoe gemakkelijk die roem te verdienen was ! want men komt er toe , niet door rijkdom , maar door armoede aan vernuft en verbeelding,
wanneer men dwaze luimen en invallen verwart met
ontdekkingen van een verlichten geest , en zich met
ijvtr begeeft aan het afbreken , omdat men geen
geduld noch verftand, noch vermogen heeft , om op
te bouwen t
SALOMO fchijnt deze menfchen (helaas ! zij waren
er dus reeds van overoude tijden of !) zeer wel gekend
te hebben. Als men hen hoort fpreken , zou men
hen voor ijverige , voor de eenige waarheidvrienden
'louden : de wijze man zegt : dat zij zoeken , wat
Naar hunne redenen te
z!)* lust hebben te -vinden
oordeelen , zou men zeggen , dat het hun om beJiendige , bondige awifsheid te doen is : maar sALomo's
oordeel over hen is, dat zij met bittere vilandigheid
Wachten
voeren tegen het gezond verfland.
we ons derhalve , om niet mede , door ijdele eerzucht
verblind , op deze klip te ftranden , noch ook , door
onze onberadene goedkeuring , die weelderige vernuften aan te moedigen wier hooge wfisheid , gelijk
onze overzetters , in hunne kantteekeningen zeiden ,
daarin bettaat dat zij in alle goede wijsheid en leetinge ecne omwenteling pogen te taken , en daartegen

SPREUKEN, HOOFDST• XVIII vs. 1, 203

gen zich opwerpen. Met twee aanmerkingen hieromtrent zal ik dit Vertoog befluiten.
Vooreerst er is geene moeijelijker zaak , dan lets
nieuws , dat tevens waar en goed is , uit te vinden.
Daartoe behoort eene volkomene kends van het oude ,
een pest van diepe navorfching , en eene gelukkige
vatbaarheid, om elken onverwacht opdagenden lichtftraal teritond op de regte zijde van het voorwerp
zijns onderzoeks te doen fchijnen. En hieraan toetfe
men nu de geestgefteldheid en begaafdheden der uitventers van zonderlinge gevoelens in onzen tijd , en
door alle tijden heen t Opdat ik than zwijge , dat
het waarlijk nieuwe , hetwelk eenmaal oud wordt ,
en echter even goed blijft , als wen het nieuw was ,
zich door zoeken zelden vinden last. Het fchuwt
moeite en pijniging , en biedt zich als van zelve aan
bij hem , wiens ziel geftemd is voor het gevoel ,
voor de erkentenis , en voor de eerbiediging der
waarheid , ook wanneer deze door alien, die den
Loon voeren , als onbruikbaar en afgefleten words
weggeworpen.
Ten tweede : niets betaamt den veritandigen meer ,
dan eerbied te koesteren voor het gewoon , al noemt
men het dan ook het dagelijksch menrchenverfland.
Het meeste toch , dat wij kennen en weten , hebben
wij met alle menfchen gemeen en wat beduidt eene
enkele nieuwe ontdekking bij dien voorraad van algemeen aangenomene kundigheden , die flechts tot ons
huisfelijk en maatfchappelijk leven behooren ? Moest
bet vermoeden , dat wij dien onmisbaren fchat zouden kunnen verliezen , ons geene vrees inboezemen ?
En kunnen wij dan, te groote omzigtigheid en fchroomval-

204

S AL OMO'S

valligheid aanwenden , in W het voordragen van nieuwe
gevoelens , waardoor wij altijd , min of meer , het
gewoon menfchenverfland van kortzigtigheid of dwaasheld befchuldigen ? Wat eindelijk moeten wij dan
denken van menfchen , die flout , en trotsch , en
triomferend , met hunne .zoogenaamde nieuwe ontdekkingen te voorfchijn treden , al wordt daardoor
ook alles omvergeworpen , wat te voren eerbiect
inboezemde , deugd en gelukzaligheid bevorderde ?
Moeten wij hen houden voor zonen en lievelingen
der waarheid , of voor menfchen , die hunnen lust
\roar wijzer dan
tot het zonderlinge involgen?
hunne medemenfchen , of voor befpotters envilanden.
van het gezond verfland?

CCII.
De zot heeft geenen lust in verliandigheid ,
Maar daarin , dat zffn hart zich ontdekt.
SPREUKEN XVIII vs: 2.

leder welgefchreven boek verliest altijd veel bij eene
vertaling , zelfs bij de getrouwite en keurigfte vertaling. Is het een dichtfluk , hetwelk uit de dene in
eene andere taal wordt overgebragt , zoo is dit verlies
nog
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nog grooter en tastbaaider. Maar zijn het Spreuken,
die men overzet , waarbij alles op bet fijne , het
puntige aankomt , en waarbij het geestige , de aarcUgheid of nalfheld yin het gezegde , dikwijls van
de kleur der voorftelling alleen, of van de keus erns
enkelen woords afhangt , dan is dit verlies alleraanmerkelijkst ; fomtijds geheel onherilelbaar. Men ziet
zich dan verpligt , om of het oorfpronkelijk tout
geheel te dun vervliegen , of tot omfchrijvingcn de
toevlugt te nemen , doch door welke de cigcnaardige
form en rondheid der Spreuk aantionds verlorcn
gaat. Dit is de reden , waarom vele Spreuken van
SAL0b10
die even uitilekend zijn door vcmuft , als
door wijsheid , in eene vertaling zulk een fchraal en
duister voorkomen hebben ; vooral in de vertaling
der Onzen , die het niet waagden, om aan de woorden , hier of daar een ongewone beteekenis te geven,
en die liever de fraaiheid , ja zelfs de duidelijkheid
van het gezegde wilden opofferen , dan de getrouwbeid hunner overzetting in verdenking brcngen.
Tot een bewijs hiervan ftrekke de Spreuk , die
wij thans voor harden hebben, wier eerfte deel niets
beduidend fchijnt, en 'het laatfle duister. Dc za
heeft geen' lust in ver/landigheid : wie zou in .00ze
taal zulk eene uitdrukking fpreukmatig durven noemen,
en niet bijkans den inhoud derzelve als laf en kinderachtig uitkrijten? Maar. als men weet, chat het woord
verJlandigheid hier voomamelijk beteekent rjse redenen , vol onderrigt , vol matiging , vol nnttige
-kennis ; en dat de zin der geheele voorflelling is :
hij , die van zulke redenen afkeerig is , en ze nict
allcen zelve niet fpreekt , guar ze ook niet gaarne
howl,
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hoort , toont daardoor een dwaas te zijn hoe veel
hij zich misfchien op fommige uiterlijke , of andere
hoedanigheden laat voorftaan als wij dit wetei , dan
verandert de zaak van gedaante, en ,wij vinden in dit
gezegde eene zeer nuttige les voor ons zelven , en
eene belangrijke opmerking betreffende den toon der
verkeering in het dagelVdche levee.
Ten aanlien van het tweede lid .der Spreuk is dit
nog meer in het oog loopend, daar het woord, het,
welk hier flaauwelijk zich ontdekken , vertaald wordt,
en in die form ,,waarin wij het hier vinden , flechts
nog eenmaal in de Bijbelfche boeken .voorkoint
gebruikt worth van .eene fchandeljle ontblaoting
waarbij men,. zijne. naaktheid en oneer aan den dag
legt. Dit is . dan. de lust van den tlwazen , niet om
verflandige bedachtzame redenen te .fpreken of aan
te hooren maar om , door ijdel gefnap , of laf gezwets , of onvoorzigtige .taal , of vuile redenen ,
jammer/0e naaktheid en fchande van zijn hart ;
op eene onbetameljle wifte bloovte leggen.
Dit
is de zin der Spreuk , in het ooffprOnkelijke door
weinige en gelukkige woorden uitgedrukt; en na haar
aldus. in hare eer heriteld te hebben, willen wij derzelver inhoud nader overwegen.
De Oosterlingen zijn ten uiterfle. kiesch , ten aanzien .van het bedekken Bier ligchaamsdeelen die de
eerbaarheid gebiedt te verbergen ; en de hoon eener
fchandelijke ontblooting , iemand met geweld aangedaan , kan bij hen naauwelijks anders dan met bloed
worr) Gen. IX. vs. 21 : in de gefcliiedenis van Noaclis
dronkenfchap.
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worden uitgewischt. .Djt ._.gevoel van betameliptheid
is prijswaardig prijswaardig. ,00k bij. andere
die :daarin.inet fie ..posterlingen gelijk -ftaan; en waar
daar
.deze fchaalnachtigheid aan het
beitaat ook geen breidel meer , tegen het voortwoeden
der. onkuischheid en ergerlijke zeden. Doch indien
wij, deze zorgyuldigb.eid. Qmtrent onze ligchaamsleden
behooren ,in ache te nemen , hoe veel te meer behoort
ons. gevoel van fchaamte en eer ons aan te fporen ,
om niet die gedeelten van ons hart , indien ik het
dus mag uitdrukken bloot te leggen , die wij niet
buiten noodzaak aan anderen kunnen vertoonen , zonder hen te ergeren,, en ons eigen geloof aan bet
belang en de waardij der deugd- in .verdenking te
brengen. De huichelaar. is. verachtelijk:, die ,.eene
uiterlijke vertooning glakt van .Godsdienitigheid waarvan zijn hart afkeerig is de pogcher is .befpotteliJk ,
die fnoeft, 'op heldendaden., die hij nooit bedreef , op
fchatten die hij .nooit bezat, op wetenfchappen
waarvan hij taaUwelijks eenige kunstwoorden heeft
opgeraapt : maar hij .die al wat in zijn hart en
karakter , of .zwak , of verkeerd , of op eenigerlei
wijze berispelijk is , ongevriagd aan ieder openbaart,
verdient den naam van een flechthoofd ; en indien hij
daarin zijn lust en behagen fchept , alsof het -Nen ,
minderzj lkwarde,inhtogv
anderen hem tot .eer en aanbeveling verftrekte hij
is een dwaas , in dien •volftrekten zin des woords ,
waarin-- dit door sAtmo gebezigd wordt.
Maar., vraagt misfehien itmand , is clan opeiihartige
rondboritigheid geene groote deugd en zijn .w• ij niet
verpligt ons aan anderen zoo te veitoonen ,gelijk wij
We.
a
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weten te beflaan ? Deze vraag moet ongetwijfeld
met ja • beantwoord worden , doch men moet aan
dezelve een gezonden en veritandigen zin geven.
Opregtheid vertoont zich in het uiten van onze' gevoel.ens , niet in het openbaren van hetgeen niet
behoeft geopenbaard te worden. Waarom zouden
wij geene gevoelens van deugd mogen aanprijzen ,
waarvoor wij in ons' hart eerbied koesteren , fchoon
wij met fchaamte befeffen , dat wij in het beleven
derzelve ver te kort fchieten ? Waarom zouden wij
geene gebreken mogen veroordeelen , waaraan wij ons
zelven fchuldig kennen , indien wij ze . even zees in
ons zettren ; als in anderen , veroordeelen en verfoeljen ? Dat de bewustheid van eigen -zwakheid ons
verbieden moet , om dit trotsch en meesteraclitig te
doers , en ons daarbij zedigheid , verfchooning en befcheidenheid moet voorfchrijven , dit voorzeker behoort
tot de ware opregtheid. Maar openlegging van den
geheelen ant onzes harten , met al deszelfs zwakheden en verkeerdheden , zijn wij alleen aan God
verfchuldigt1 , en . aan weiniien Onzer medemenfchen ,
dan alleen wanneer onze .gemoedsrust en onze
betering er door bevorderd kunnen worden , gelijk
men .voor den Genees- of Heelmeester niet :bedekt ,
•wat zedigheid. en fchaam t e gebieden voor . elk ander
te verbergeri. Men fchijne dan !beter in bet oog van
anderen , dan men gevoelt te zijn,- indien men flechts
wenscht te wezen , en ftreeft om te worden , waarvoor men in het oordeel der veritandige en deugdzame
wereld gaarne zou gehouden zijn. Door : deze Veta•melijke uitwendige vertooning zal niemand bedrogen
word= , want elk verilandige en deugdzamelent zijn
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eigen hart , en weet , hoe hij dat van anderen te
beoordeelen hebbe.
Doch de dwaas , waarvan in deze Spreuk gezegd
wordt , dat hij de fchande van zfja hart bloot legt,
bedoelt net zijne ergerlijke openhartigheid niets minder , dan eenen pligt van eerlijkheid en ongeveinsdheid
te vervullen. Het is zijne fidelheid, zijne ongebondenheid , of zijne roekeloosheid , die hem behagen doer
fcheppen in dit openlijk verbreiden zijner oncer.
Er zijn menfchen van zwak veriland en fterke
eigenliefde , die zich aan de hier bedoelde dwaasheid
uit fidelheid fchuldig maken. De jonge beer FUTILIS
kan hiervan tot een bewijs verilrekken. Hij houdt
zeer veel van te fpreken , allermeest als hij van zich
zelven fpreken kan. Weet gij , hoe ik over deze
zaak denk ; weet gij , hoe ik tnij in zulk eene omItandigheid gedragen heb ; weet gij wat mij gebeurd
is deze woorden zijn als' in zijnen mond beflorven,
en op dezelve volgen doorgaans verhalen , :waaruit
men hem in al zijn onverffand , kleinheid en nietsbeduidendheid kan beoordeelen. Doch hierbij blijft
het niet : langzamerhand verhit door het zelfsbehagen , van zich als een voorwerp van bewondering
voor te ftellen , wordt hij gedurig vertrouwelijker ,
deelt u de geheime gefchiedenis van zijn hart mede,
weidt uit in de vermelding zijner misflappen en onbezonnenheden , en, vertrouwende op uwe itilzwijgendbeid , meldt hij u zijne w.enfchen , zijne ontwerpen ,
zijne uitzigten , -zijne teleurftellingen , gelijk hij.. aan
honderd anderen v66r en na u , onder hetzelfde zegel
der geheimhouding, die mededeelde. Vruchteloos
poogt gij een verflandiger gefprek met hem te begin4
V. DEEL.
nen ;
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nen ; hij heeft geene ooren, dan voor zich zelven ,
en geen anderen lust of behagen , dan om de armoedc
van zijn hart , en al deszelfs naaktheid voor u open
te leggen
Veel erger nog en hatelijker is deze clwaatheid,
wanneer zij uit ongebondenheid van zeden ontitaat.
.DISSOLUTUS was in zilnejeugd van een los ea erger.
lijk gedrag. Den did , dien hij tot zijne letteroefeningen
had moeten befteden , bragt hij door met fpelen , met
brasfen en rinkelrooijen. Hij had van de natuur geene
ongelukkige geestvermogens ontvangen, mar hij had
verzuimd die te befchaven en te ontwikkelen
digheid , flecht gezelfchap , en uitputting van ligchaamskrachten , • •hadden. daaienhaven elk het hare
toegebragt , om zijn.. verftand te virzwakken en. • de
vonk van zijn wriurft• ui te, &oven: Zoo = flecht
toegerust trad hij het maatfchappelijk levers in , even
in ftaat , orm een gemakkelijken post , zonder merkelijke opfpraak , te hekleeden, Nu was het hem
mogelijk geweest , de fcliande zijner jeugd , in eerie
woonplaats , verwijderd van het to -oneel zijner vroegere ongebondenheden, langzamerhand te does vergeten ; te meer daar uiterlilke ingetogenheid hem
door de wet der noodialtelijkheid was voorgerchreven,
en. hij op den ouderdam Van dertig jaren zich afgeleefd gevoelde. Maar helaas ! hij went .de verbreider van zijne eigen fchande. Zich geheel ongefchikt
gevoelende , om een verfrandig gefprek te voeren ,
en geefi grooter vermaak kennende ; dan de levendige

-

herinnering zijner ongeregeldheden , fprak hij van
niets antlers dan dit ; verhaalde zijne ergerlijke lief-

desgevallen zijne onbezonnen flraatfchenderijen , zijne
held-
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heldhaftigheid in het ligten van den beker ; en_dischte
deze buitenfporigheden met zoo veel fmaak ety vergrooting op , dat ieder eerlijk mensch van zijnen
omgatig walgde , geene vrouw zijne tegenwoordigheld het kon uithOuden en elk 'zich verblijdde ,
wanneer noch toeval , noch noodzakelijkheid hem in
de gelegenheid brags , oni dezen dwaas de fchande
van zfjn 'hart te lien bloot lOgen !
• En willen wij eindelijk deze dwaasheid zich in
baar allerrampzaligst licht zien vertoonen , vestigen
wij dan vlugtig het oog op PERDITUS die zich Wt
roekeloosheid aan dezelVe fchuldig maakt. Hij fpot
met alien Godsdienst 1: 'en noemt den ,tnet geenen
anderen naam , dan Vatipriesterbedrog -hij berchimpt
alle Menfchelijice deugd , en ' noenit die met geen
andeien naan dan Vin AhfInhelligheiel ;:' elk , 2egt
detikt tilit hare gel& hij het in het 'Olefin
hetgeen hij in
Venbaat"t)edrijft:;'eri' iervtijt: bet
zith • Zilveit , dat -14
; als hij
fchaamte
durft uitfchuddeti. - Hij fpreekt vans • de flagtoffeis
zijner
•otigehiliktge huiSgezinnen , vrouwen
en kitidereh , .als
zijnen toem vereeuwigen , en fnoeft'
als iijii grbotite' heldenftuk , dat hij geen Itrif noch eeuwigheid' gettoft
Dock ik wil 'de befchijNihig
diCkarakter niet
voltooijen , en wedschte zelfs dat' z 'overdreven
ware ; fchoon ik maar al te veel reden hebbe , om
het voor zeker te houden, dat er dwazen zijn ,
wier hart zoo fchandelijk gefteld is-, en die er hunnen lust in vinden , om dezen gruwel der oneer te
ontdekken I
IA ben nogtans ook verzekerd dat zij onder mijne
Le0 2
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Lezers niet gevonden worden; maar dezen wilde ik
waarfchuwen , .niet tegen dit uiterfte van flechtheid
en verachtelijkheid , maar tegen al de aanprikkelingen
van een' onverifandigen hoogmoed , waardoor jonge
en onbedachte lieden zich fomtijds verleiden laten ,
om hunne eer in hnnne fchande te ftellen. 1k wilde
mijne Lezers den .aard van SALOMO'S zedekunde doen
opmerken , volgens welke zulk een gedrag niet alleen
flecht , fchandelijk en verachtelijk is , maar ook voor
zotheid behoort uitgekreten te worden ; bijkans op
gelijke wijze , alsof een openlijk gefchandvlekte misdadiger , zich onbekend in een fatfoenlijk gezelfchap
bevindende , zijne kleederen ging uittrekken , en zijnen
rug ontblooten , om aan al de aanwezenden te doen
zien , dat .die door een brandmerk geteekend was !
Gelukkig de mensch , in die levensjaren , in alle
levensftanden , die lust heeft in verflandigheid
Wij
hebben niets kostbaarder , geene bran van grooter
genoegen , en wezenlijker eer , clan het verfland , ons
door den wijzen en goeden Schepper gefchonken.
Hij , die het zich tot een' grondregel vooritelt , in
al zijn bedrijf, en vooral ook in zijne verkeering :
laat ik toonen verfland te bezitten 1 hij alleen kan
zijne beftemming hier beneden naar waarde vervullen , en zich voor .zijne volgende grooter beftem,
ming naar waarde voorbereiden1

CC III,
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CC III.
ills de goddelooze komt , komt ook de verachting;
En met fchande verfmaadheid.
SPREUKEN XVIII VS. 3.

Met weinige woorden moet ik het fchoone en
geestige van deze Spreuk , (want fchoon en geestig
is zij) naar den aard van den oorfpronkelijken tekst, in
het licht flellen. Het woord komen, alhier gebezigd;
beteekent in die taal intreden , bij iemand in huis
komen en vernachten, en ook fomtijds , gemeenzaam
omgaan. Nu leze men het eerite lid der Spreuk :
als de booswicht in uw - huis komt, komt ook dt
verachting er binnen. Zij zijn onaffcheidelijk : de
oneer is altijd in het gevolg der zedeloosheid; wear
gij.• de eene ziet, ziet gij de andere; neemt gij de
eene in uw huis, gij moet de andere er bij ontvangen. Eene zeer vernuftige en treffende perfoonsverbeelding ! Gij wilt met zedelooze menfchen omgaan,
en hen op eene eervolle wijze bij u ontvangen; maar
ziet toe ! en weet, dat verachting en oneer hen op
de hielen volgen , en met hen verbonden zijn , gelijk'
de fchaduw met het ligehaam. Ontiluit gij uwe
dui r
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deur voor de ondeugd , ter zelfder tijd laat gij de
oneer er binnen !
Het tweede lid der Spreuk melt deze zelfde zaak
nog fcherper en verrasfender voor. Het woord ,
door fchande vertaald , geeft eigenlijk een brandmerk
te kennen , en deze eigenlijke beteekenis fchijnt hier
bedoeld , althans er op gezinfpeeld te zijn. Men
leze dus : met het brandmerk komt de fchande.
Gij
ziet hier weder twee onaffcheidelijke dingen , waarvan
men bet eene zonder het andere zich niet vooritellen
kan. Het brandmerk is de fchande zelve niet ,
maar is er het uiterlijk teeken van , en brengt haar
ontwijfelbaar mede. Volgens den aard des Hebreeuwfchen Spreukftips , wordt nu met zulk een brandmerk
de goddeloosheid vergeleken. Zij zelve is de fchandvlek , waardoor men gebrandteekend is met het merk
der verachting en zou zij dan ergens komen kunnen ,
daar niet de oneer met haar kwam ?
de yerachting
(binnen ;
Of komt het brandmerk zonder de fchande
itraar de ondeugd inkomt , komt ook

Op deze wijze zoude ik meenen dit gezegde in
zijne kracht te moeten vertalen : en , zoo ik mij niet
bedrieg , ftemt het gevoel mijner Lezers mij toe ,
dat het een zeer fraai en vernuftig gezegde is.
De meeste Uitleggers verklaren deze Spreuk , als
eene waarfchuwing legen flecht en zedeloos gezelfchap , voorgefleld niet zoo zeer van de zijde des
gevaars , dat men loopt van er door befmet te worden ,
als van de zijde der fchande , die men daardoor op
zich
.
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zich laadt : overeenkomifig ons- oud' Nederduitsch
fpreekwoord : met 'den men verkeert , met dien word:
men &card. Het is zeer zeker , dat de vermaning
van den Zedemeester dien zin hebben kan; wij wilkn
ze dus voor eene poos uit dit gezigtspunt befchouwen , en eenige aanmerkingen over het verkeeren met
menfchen die zedeloos ziju , of er voor gehouden
worden , in het midden brengen.
Hij , die bij voorkeur het gezelfchap van ondeugende
menfchen zoekt , en zich in zulke kringen vinden
hat , waar ondeugende dingen verhandeld worden ,
hij kan de fchande niet ontgaan , die aan de ondeugd
verknocht is. Onder die kenteekenen , waaruit wij
dooi de wild , ten goede of ten kwade, beoordeeld
worden , is ook de keus van onzen meest geliefden ,
doorgaanden omgang , tot denwelken men weet, dat
eene zekere gelijkheid van zeden vereischt wordt. En
daar fchande niets anders is , dan het ongunilig
oordeel der wereld over de deugdelijkheid van ons
karakter , kan bet niet anders , of door zulk eene keus
van gezelfchap , of verkeering moeten wij ons zelven
in het oog van anderen brandmerken. Doch eigenlijk
behoort men dan zelf reeds onder de ondeugenden ,
en de keus van onzen omgang is er aechts een uiteriijk bewijs van.
Dan , daar dit wel door niemand in twijfel zal
getrokken worden , moeten wij de zaak een weinig
van eene andexe zijde befchouwen. Er zijn fomtijds
brave en deugdzame menfchen , die anderen , welke
voor minder deugdzaam , of ook voor zedeloos
gehouden worden , nogtans van hun gezelfchap niet
uitiluiten , maar op een min of meer gemeenzamen
voet
0 4.
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voet met hen omgaan ; en' die daarover door fommigen vrij gefireng berispt , en zelfs verdacht worden
gehouden , van het met de goede zaak niet zoo wel
te meenen , als men uiterlijk voorgeeft. Is deze berisping regtvaardig en welverdiend ? Mag men op
zulke menfchen deze Spreuk , en anderen van gelijkfoortigen inhoud , toepasfen ? Toetren wij dit met
onpartijdigheid
Alles hangt hier in de eerfte plaats af van de beteekenis , die men geeft aan het woord goddeloozen
of zedeloozen. Veritaat men daardoor menfchen zonder eenige beginfels of zeden; wier ilecht, wier ergerlijk
en onbefchaamd gedrag aile banden der maatfchappij
losmaakt ; die zonder eer, zonder gevoel van betamelijkheid , van regtvaardigheid , van menfchelijkheid
door hunnen wandel toonen , met al wat heilig is
den fpot te drijven : verftaat men er zulke menfchen
door , gelijk er in de meeste Bijbelfche Schriften , en
althans in dit Boek der Spreuken , door verftaan
worden , dan zal er niemand aan twijfelen , of hij
die onvoorzigtig genoeg is , on zich met zulke booswichten in te laten Itch zich bloot om in hunne
fchande te deelen , en loopt gevaar , om door hen
medegefleept te worden in zulke verrigtingen en ondernemingen , waarvan zij niet anders , dan fchande
kunnen inoogften.
Doch men verftaat thans dikwijls door goddeloozen , in den Bijbelfchen flij1 , menfchen , die men
niet voor godvruchtig houden kan , of die zich aan
zekere zonden fchuldig maken , welke men meent
net de ware Godsdienftigheid ftrijdig te. wezen. En
nu begrijpt leder dat apes begint af te hangen van
eene
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eene willekeurige beoordeeling , en van het trekken
eener grenslijn tusfchen meerdere en mindere deugdgezindheid , of tusfchen zekere foorten van ondeugden en gebreken : bij welke beoordeelipg en bepaling
elk doorgaans raadpleegt met zijne denkwijze en zijnen
bijzonderen fmaak , zonder die van anderen mede in
aanmerking te nemen. Hier befchuldigt men iemand ,
dat hij omgaat met eenen ongeloovigen en onchristen ;
doch deze verwijt op zijne beurt zijnen befchuldiger,
dat hij van zijne verkeering niet uitiluit menfchen
die wel de uiterlijke pligten van den Godsdienst
waarnemen , en voorgeven denzelven te beminnen ,
maar die gierig , laag , onbarmhartig zijn , en onder
verdenking liggen van zich met onregtvaardig goed
verrijkt te hebben. En op deze wijze heeft het befchuldigen en veroordeelen nook een einde, gelijk het
doorppans gaat , wanneer weinigen zich tot regters
opwerpen over het gedrag van velen ,- en 'zich bevoegd
achten , om hun het rigtfnoer van hun doen of laten
voor te fchrijven.
Maar ftellen wij dit ter zijde , en nemen wij aan,
dat zij , die voor flecht gehouden worden , inderdaad
zulke grove gebreken hebben dat zij er in mindere
of meerdere mate door gefchandvlekt zijn ; kan men
het dan nog als eene algemeene les voorfchrijven
houd u met zulke menfchen niet op ! Sluit hen af
van alien toegang tot u ! laat hen nook een deel van
uwen omgang uitmaken! Wat zou er dan van zulke
ongelukkigen worden ? daar de ondervinding leert ,
dat zij , van het oogenblik af, waarin alle brave en
achtingswaardige menfchen hen verlaten, in de diepfte
zedeloosheid wegzinken , en voor verloren moeten
05
go.
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gehouden worden. Is dit dan eene uitkomst waarover men zich niet behoeft te bekommeren , indien
men flechts zijnen goeden naam van deugdzaam en
Godsdienftig te zijn niet verliest ? En kan men den
zoodanigen door zijnen omgang niet nuttig zijn ? Ik
bedoel niet , door hen te vermanen , en hun kwaad
hun ander het oog te brengen ; want zelden kan dit
gefchieden zonder hatelijke meesterachtigheid, die niets
minder dan goed uitwerkt ; en niet ieder wordt ook
daartoe geroepen , niemand wordt daartoe ten alle
tijde geroepen. Mar ik bedoel , door den invloed
van een goed voorbeeld , en door achting voor zich
in te boezemen. Want de achting , die men koestert
voor eenen deugdzamen, gaat dikwerf over in achting
voor de deugd zelve ; en menig een leerde gevoelens ,
die hij eerst befpotte , hoogfchatten , omdat hij voorftanders ,derzelve vond in zoodanigen zijner vrienden,
wier vezftand , wier eerlijkheid en befcheidenheid bij
hem boven alle verdenking waren. Opdat ik thans
zwijge dat wanneer aldus de deugdzame van den
min deugdzamen zich afzondert , dit zelden gefchieden
kan zonder het vermoeden en de befchuldiging van
geestelijken hoogmoed tegen zich op te wekken ;
welk vermoeden en welke befchuldiging aan de goede
zaak van Godsdienst en zeden veel sneer nadeel toebrengen , dan de ergernis , nit bet tegenovergeftelde:
geval dikwerf willekeurig genomen.
Intusfchen is de eigeniijke zin der Spreuk deze
dat ondeugd en fchande , te weten eigen ondeugd en
eigen fchande , naauw aan malkander verknocht zijn,
en dat zedeloosheid een brandmerk is , hetwelk hem,
die zich daarmede geteekend heeft , aan welverdiende
ver-
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verachting bloot ilelt. flit is eene zeer gewigtige
waarheid , en welker overweging- van tuitgeftrekte
nuttigheid zijn kan , vooral voor jonge lieden , die
de baan des levens en der eer itaan in te treden : en
zij toch zijn , iti alle tijden , de voorname voorwerpen van de zorgen des Zedemeesters ; zij zijn het ,
voor wie SATI OMO gelijk uit .de negen. eerfte Hoofdftukken van dit Boek kan blijken zijne lesfen bijzonderlijk heeft beftenld en ingerigt.
De prikkel van eer of fchande is eene der allervermogencifte aanfporingen, waardoor wij genoopt worden,
om het goede met infpanning na te jagen , of ons van
het kwade met naauwgezetheid te onthquden. En
deze prikkel deze aanfporing zijn verniogender naar
mate ons hart en veritand zich in een' gezonder itaat
bevinden. Het is wel raadfelachtig ; wat bet .eigenlijk
in ons. oog is , hetgeen ons op*.bet uordeel van anderen over onze deugd en talenten, zoo ,,veel pits doet
itellen ; maar de waarheid van het verfchijnfel zelve
is aan geen twijfel onderworpen. Eerzucht is eene
natuurlijke neiging , en fchande, groeft diepe wonden in
ons hart , zoo lung het nogniet geheel van zijnen adel
is verbasterd. Van hoe veel belang is het dus voor
onze zedelijkheid-, dat wij altijd de denkbeelden van
deugd 'en eer , van ondeugd en fchande Met elkander verbinden. De jongeling wordt door zijne driften
bet (poor der verleiding ,opgevoerd. Niets verhindert
hem , om dat bekoorlijk pad , zoo ver zijn oog kan
reiken , of te wandelen. Ligtzinnigheid fluit zijn
oog voor alle gevaar en onheil , dat daar loert.
Dartelende medgezellen veriferken hem dagelijks in
zijn opzet , om te leven naar zijn' zin en lust.
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Waarmede zult gij dien verderfelijken loop ftuiten?
voor vermaningen is hij wel niet doof , maar de
indruk derzelve is ftraks uitgewischt. Tegen dwang
verzet hij zich , en zondigt , uit itijfhoofdigheid,
erger dan te voren. Zwak werken nog op hem de
beweegredenen van den Godsdienst , want hij heeft
de behoefte van den Godsdienst nog weinig gevoeld.
Maar de fpoorflag der eer dringt nu diep in zijn
gemoed , en hij , die behoefte , en fniart , en gevaren
roekeloos durft trotferen, hij beeft nog op het denkZiet daar den weg tot zijn hart! .
beeld van fchande
Trachtemnifls.doebvatn,mr
te doen gevoelen , dat oneer de onaffcheidbare med.
gezellin is der ondeugd ! Doet hem elk zijner ongeregeldheden befchouwen als een brandmerk , waardoor
liij zich fchandvlekt ! En zoo hij daardoor niet
gefchokt , niet tot inkeer gebragt wordt , acht hem
dan helaas ! voor verloren!
Er is hier nog iets op te merken. Dwaze eerzucht
drijft vele menfchen aan, om door fchandelijke daden
zich te verheffen ; om door rijkdom , op eene oneerlijke wijze verkregen , tot aanzien te geraken ; om
door ftreken en omkooping in eereposten gefteld to
worden. Maar kan er iets dwazer uitgedacht worden,
dan zulk eene eerzucht ? Veeleer kan men uit flijk
goud voortbrengen , dan uit fchande roem oogften.
Eer en deugd , welk een edel zusterpaar I Die
zich daarmede verzwagerd heeft , hoe gelukkig heeft
hij voor geheel zijn leven gekozen Innerlijke voldoening , en uiterlijke goedkeuring , wat is er , dat
men meer begeeren kan ? En wat beteekent uiterlijke
goedkeuring-, en zelfs uitbundige toejuiching,.wanneer
de
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de bewustheid , van die verdiend te hebben , er aan
ontbreekt ? Mar uiterlijke verachting , en deze gepaard met het innerlijk gevoel , dat men zich die
verachting heeft waardig gemaakt, welk onheil is er,
dat deze rampzaligheid to boven gaat

C C IV.

De woorden van den mond eens mans zijn diepe
(wateren ;
En de fpringader der wfjsheid is eene uitflortende
(beek.
SPREUKEN XVIII VS. 4.

Om den zin en het eigenaardige van deze Spreuk
wel te vatten behoeven wij wel geene andere vertaling , dan die der Onzen aan te nemen , maar wij
moeten nogtans de uitdrukkingen dier vertaling, min
of meer , anders wijzigen , om daaraan meer duidelijkheid te geven , en meer overeenkomst net onze
hedendaagfebe wijze van voorftellen. Men leze derhalve vrijelijk aldus

Er z: menfehen, wier woorden gelijk zijn aan
(diepe wateren ;
Maar wit de bran der wijshcid wellcn klare beken.
Nti
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Nu ziet men terftond , dat diepe , of diep liggende
wateren, gefteld worden tegen over de heldere beken
die uit eene made bron .onophoudel?Ik vloefjen ; en
dat redenen , die aan diepe wateren gelijk zijn , volgens het gevoelen des Spreukfchriivers , niet moeten
geacht worden , uit de bron der wffsheiti to zijn
geweld.
In den fchoot des aardrijks zijn bronnen en wellen
in overvloed maar fommigen daarvan liggen zoo
diep , dat men ze zelfs met graven niet , of naauwelijks bereiken kan , en het dus niet mogelijk is , of
de moeite niet beloont , hare wateren met pompen
of .putten opwaarts- ; to brenge.y . Dat dit zinnebeeld
ten .grondflag ligt der woorden , diepe wateren , blijkt
-.XX. vs. 5 waar wij
uit verpliking, :vat
lezen De raad in het hart eens mans , hetwelk
daar wederom , gelijk in onze Spreuk , hetzelfde is
als , van. fommige..,merichen; de raad in het hart
van dezen is als diepe wateren ; maar een man van
verfland zal dien uithalen , of , gelijk er eigenlijk
Nat.; . sat . dre rraet 10# eriztner— .opl aarti:
.Van zuike diep liggende ,wateren- verfchilt zeer veel
eene bron„ vier
:zoo kort aan de oppervlakte
van den grond is gelegen , .dat Men _hare wateren
dairuit ziet _opwellen. en ,borrelen; zacht. en .lief elijk ,
'mar onophoudelijk .-tevetas zoo datzif zich vergaderen in bekeii , die: breeder en breeder - worden. _en
helder als kristal , haren bodem
de_ keizeiffeenen
harer beddingen voor het oog bloot leggen. Hij
die dit fchO.O.n :en Verkwikkerid natuurverfchijnfel ooit
gezien heeft; en het is waardig dat men er de
bronEijke areken onus lands .oni bezoeke hij alleen
kan
r
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kan bet bekoorlijke , en tevens bet veel omvattende
der uitdrukkingen van dit zinnebeeld gevoelen ; waardoor de wijsheid vergeleken wordt bij zulk eene bron,
en hare verkwikkende , rijke , nuttige redenen , bij
de heldere en liefelijke flroomen , die daaruit van
zelve voortwellen , en zich in vruchtbaarmakende
beken verfpreiden. Inderdaad , de aard en het voortreffelijke der wijsheid , en haar onuitputtelijke voorraad aan hetgeea goed en nuttig is , konden niet
treffender noch bevalliger worden afgemaald dan
door dit juist gekozen zinnebeeld.
En nu zal men ook ligtelijk bevroeden , welke redenen het zijn , die door SALOMO bij diepe wateren
worden vergeleken te weten duistere , onverflaanbare redenen , van zulk eenen aard , als die wij fomtijds diepzinnig noemen ; waarvan wij den zin of de
kracht niet bevroeden kunnen , en die ons vernioeden
doen dat er meer in dezelve ligt opgefloten dan
wij er in ontdekken kunnen. Even gelijk een te diep
liggende bronader , die , zij mope dan rijk van wateren
wezen , voor ons geheel nutteloos is , omdat zij te
ver buiten ons bereik ligt ; mar waarvan het ook
zeer mogelijk is dat zij ziltig en troebel vocht bevat , en wij in ons oordeel over derzelver voortreffelijkheid ons jammerlijk bedriegen. Diepzinnige en
overftaanbare redenen worden dikwijls voor wipheid
gehouden , ja voor grootere dan gewone wijsheid
zoo dat flechts weinigen in ftaat zijn , om derzelver
zin en waarde te bevatten , en zij , die er zich
geen regt begrip van kunnen vormen , dit niet aan
de duisterheid der redenen, maar aan de bekrompenheid van bun eigen verifand moeten toefchrijven.
Diep-
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Diepzinnigheid, zegt SALOMO in deze Spreuk , is
geene waisheid. De wijsheid is niet gelijk aan eene
wel , zoo diep onder de aarde gelegen , dat men hare
wateren niet bereiken kan , noch oordeelen , of zij
gezond of vergiftig zijn. Zij is gelijk aan eene
bron , die zonder .graven of putten , van zelve klare
ifroomen opwelt , waarin elk zich fpiegelen , wier
heilzame , lavende , en verkwikkende kracht , elk ,
die tot haar nadert , proeven kan.
Wij zijn aan den Zedemeester, did ons deze Spreuk
heeft nagelaten , zeer veel verpligt ; omdat hij on s
eene gewone, maar gevaarlijke dwaling' ontdekt; en
omdat hij eene insgelijks niet ongewone , maar niet
min fchadelijke en gevaarlijke kwakzalverij ontmaskert,
in wier .firikken velen gevangen worden. Het is
dus geenszins van being ontbloot dat wij- de zoo;
genoemde • diepzinnigheid zoo als .zij. het tegenover
geftelde der wijsheid is , in hare ware gedaante voor.1k ontken niet, dat men wijze redenen fprekeivkan,
die niet ,doorr :iedereen - 'begrepen kunnen worden
wanneer ilechts. deze onbegrijpelijkheid in den .aard
der voorwerpen :en niet in de wijze van derzelver
vooritelling gelegen is. ,Eerie wiskundige oplosfing ,
eene ,taalkundige onderzoeking -, kan' men bezwaarlijk
aan het verftand• brengen van hen die met wis-, en
taalkunde geheel onbekend zijn. Maar deze zelfde
oplosfing en onderzoeking kunnen helder en, duidelijk
zijn voor hen, .die zich met de gronden van wis-, of
taalkunde gemeenzaam: hebben gemaakt. Doch verbeeldt u nu den man , die over de eigenfchappen van
driehoek s pf cirke , of kegel , in eene vergadering
van
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van eenvoudige landlieden in uitweiden ; verbeeldt
u den kerkredenaar , die Hebreeuwfche en Griekfche
woorden op den kanfel brengt , en derzelver zamen,
ftelling , en buiging of voeging voor zijne dorpsge
nieente ontvouwt ; dat zij duister en .onveritaanbaari
zullen fpreken lijdt geene bedenking ; dat zij door ,
huneokdigtrsvoepzing,
al te geleerd zullen gehouden worden , is zeer mogelijk ;
maar dat zij , dus handelende , zich als rize lieden'
zouden gedragen , dit is eene ongerijmdheid !
Doch de diepzinnigheid en ondoorgrondelijkheid ,
die wij thans bedoelen , ligt voornamelijk in de wijze
der vooritelling , ten aanzien van zulke zaken , die ,
of onder het bereik van het gewoon menfchelijk ,
veritand,of glientowjh
woord voeren. Wanneer een onderwijzer door zijne
leerlingen niet begrepen wordt , daar hij handelt overde wetenfchap , die hij hun moet mededeelen ; als'
men in de dagelijkfche zamenleving , fprekende over
voorwerpen van gemeen en dagelijksch belang , iii
het geheel. niet , of niet refit gevat wordt-; als de kan 4
felredenaar niet verftaan. wordt door zijne hoorders ,
wanneer hij gevoelens van godsdienst en deugd in
hunne harten wil prenten ; als de fchrijver zijne
meening niet kan doers vatten door de lezers , voor
svie hij zijn werk vervaardigde ; dan ligt de duister- ,
heldinvorfg,et-dvorfl
zaken , en de fchuld van niet begrepen te worden,
berust bij den onderwijzer fpreker , redenaar of
fchrijver , niet bij den leerling , den hoorder of lezer.
Intusfchen gebeurt het fomtijds , dat deze duisterheid ,
vooral wanneer zij zekeren fchjjn van diepzinnigheid
V. /MEL.
heeft

226

S AL OM0'g

heeft , van den fchrijver , fpreker of redenaar niet
zeer euvel wordt opgenomen , maar wordt toegefchreyen aan grooter of grondiger geleerdheid , en dat
hoorders of lezers gereed zijn , om de fchuld , van
het voorftel niet begrepen te hebben , op zich te
laden. Dit gefchiedt te meer , omdat er altijd menfchen gevonden worden , die voorgeven verftaan te
hebben , hetgeen zij niet verftonden om daardoor
de vertooning aan te nemen , dat zij boven anderen
in begrip en oordeel uitmunten. En ziet nu hier de
deur tot geleerde of wijsgeerige kwakzalverij wijd
open gezet ! Want indien duisterheid voor geleerdheid , en onverftaanbare diepzinnigheid voor wijsheid
gehouden wordt , welke waanwijze of halfgeleerde
zal dan dien gemakkelijken weg tot roem niet gereedelijk inflaan ? Nu ziet men den man , die met
bekrompen vermogens en kundigheid , als een man
van verftand in de zamenleving fchitteren wil , met
een' fluijer van geheimzinnigheid zijne woorden bedekken , opdat men zou meenen, dat zij oneindig meer
bevatten dan zij fchijnen te behelzen , en hetgeen
men niet begrepen heeft , voor nog voortreffelijker
zou houden , dan hetgeen men begreep ! Nu ziet
men den redenaar , onder den fchijn van zijn onderwerp uit te putten , in een raadfelachtig voorftel
naauwelijks deszelfs oppervlakte aanroeren. Nu ziet
men den wijsgeer , wanhopende van nieuwe waarheden te ontdekken , nieuwe kunstwoorden uitvinden
en fmeden , de uitgevonden barbaarfche woorden
herhalen , koppelen en door elkander werpen , tot
dat men , moede van in de duisternis om te tasten ,
Hever napraat , dan langer in dat flijk te wroeten ,
of
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hebof trotsch van bet, onbegribelijke• begrepen
voor
'hem
,
die
in
eene-donkere
ben , eerzuilen •oprigt fpelonk de natuur van het licht ;ging orifporen!
IDoch ,er is eene .andere•foort van diepzinnige-duisterheid ,die niet aan verwaandheid of Itvakzalveril
moet geweten worden mut oorfpronkelijk Is uit
een gebrek , hetwelk de wijsheid ons gebiedt , zoo.
veel in ons is te verbeteren. 'Hij , die klare denkbeelden heeft, hkan zich ook klaar -uitdrukken , en eene
duistere vooritelling , ik heb dit elders reeds gezegd,
onderitelt altijd een duister begrip - der voorgeftelde
zaak. Wat 'men ook bier tegen moge inbrengen ,
fpreken en denken ftaan in zulk een onmiddellijk verband met elkander , dat het een de' proeffteen is ,
om de gehalte van het andere te toetfen. Er zijn
fchrijNiers en fprekers , die zich de moeite niet geven,
om hunne gedachten; genoegzaam te ontwikkelen,
naauwkeurig -te bepalen , gezond aan een te fchakelen , en alleen uit hoofde van dit verzuim duister en
ondoorgrondelijk fchrijven en. fpreken. Er zijn er,
die hunne gedachten flechts ten halve mededeelen ,
en in plaats van te zeggen , wat zij bedoelen , zich
vergenoegen met wenken te geven : doch wenken,
verftaari alleen ;diegenen, met wie men afgefproken
is. Er zijn, er die mar de irmerlijkegefteldheid van
hun eigen hoOfd ,• dat van anderen afmeten, en fpreken of fchrtven , alsOf hunne wijze van zien dievan
de geheele .wereld was! En wanneer men 'nu in de
handen van dezen gevallen , en men ontdekt geen
gezonden of belangrijken zin in hunne redenen , of
men moet zich eene ongeloofelijke moeite geven, om
eindelijk als met -eenen emmer uit een diepen put,
jets
P'
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lets dragelijks op te halen ; dan houde men zulk
een lastig vooritel niet voor het gevolg van gevoelens , verhevener dan de gewone , of van dieper
inzigten ; maar veeleer van verwarde , of gebrekkig
aaneengefchakelde , half verlichte denkbeelden ; voor
eene fchilderij van half voltooide beelden , waarin aan
bet eene dit aan het andere iets anders ontbreekt
en die daarenboven elkander in den weg ftaan , en
door hunne grove fchaduwen al de werking van het
iieht vernietigen!
Dat dan niemand zich door kwakzalverij om den
tuin late leiden , noch het gebrek voor eerie onbereikbare volkomenheid houde ! Diepzinnigheid , in den
kwaden zin dezes woords , diepzinnigheid is geen
wijsheid. Want wilsheid is eene brow, die heldere
beken opwelt I Hare redenen zijn geen troebel vocht,
met moeite opgedolven en opgepompt. Als zij
fpreekt over eenvoudige en bevattelijke dingen, zal
zij ze niet eerst met moeijelijkheden omgeven , one
den roem te hebben, van ze uit het duifter te hebben
in het licht gefteld. Als zij fpreekt over moeijelijke
en ingewikkelde zaken, zal zij alles, wat het doorzigt
derzelve belemmert, langzaam weten uit ,den weg te
ruimen , den ddnen lichtftraal na den anderen daarop
werpen , tot dat zij zich helder en duidelijk vertoonen : bijkans , indien ik deze gelijkenis gebruiken
mag , alsof zij flechts de glazers van den kijker had
fchoon gemaakt waar wij de voorwerpen door befchouwen moeten. En dan eerst meent zij , met
fpreken of fchrijven , haar doel volkomen bereikt te
hebben wanneer zij hare hoorders of lezers in den
waan heeft gebragt, dat hetgeen zij hoorden of lazen,
niets
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niets nieuws of vreemds was , maar de flotfom van
hunne eigen overleggingen , de levendige voorftelling
van hetgeen zij zelve reeds donker gewaar wierden.
Zoo vloeijen de beken der wijsheid , zacht en onge
merkt , maar liefelijk en verkwikkend , in milden
Aiken overvioed ! Gelukkig die zijnen akker met
Naar vocht mag befproeid zien, en zelf aan hare bron
zich laven ! Nog gelukkiger hij, die uit de eeuwige
Bronader der wijsheid eene enkele wel in zijn binnen6
ziet ontfpringen , waaruit hij ook anderen drenken en
verkwikken kan.
♦
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C CV.

Net is niet goed het aangezigt des goddeloozen aan
(te nemen,
Om den regtvaardigen in ha gerigt te buigen.
SPREUKEN XViii vs. 5.

Wij zijn gewoon tot onze kinderen wanneer zij
zich aan een gering vergrijp hebben fchuldig gemaakt
te zeggen: dit is niet goed En hierdoor heeft deze
uitdrukking een' zekeren zachten zin verkregen , die
weinig overeenkornt met den aard der misdaad, welke
de Zedemeester in deze Spreuk ten toon melt. Doch
in het iiebreemsch hebben deze woorden-, ha is
3
nio$
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filet goed, eene veel krachtiger beteekenis , en worden
gebruikt , om al wat flecht , ondeugend , en waaraan nets goals is , aan te duiden ;. volgens eene
gebruikelijke fpraakfiguur, waardoor men bet mindere
zegt , en het meerdere. bedoelt. Zoo noemen wij ook
fomtijds iets niet Hecht, hetwelk wij voor uitflekend
goed houden , en fpreken van geene kleinigheid ,
wanneer wij eene zaak van groot gerigt bedoe-.
len.
De fpreekwijze het aangezigt van den goddeloo.
zen , of fchuldigen aan te nemen in het gerigt , zal
voor niemand mijner I,ezers duister zijn. Het aangezigt datgeen waaraan wij iemand voornamelijk
kennen , en van alle anderen onderfcheiden , wordt
voor den perfoon zelven genomen ; en wanneer wij
in de Heilige Schrifen van aanneming des perfoons
lezen , !hat er in den grondtekst aanneming des aangezigts. Het moeijelijkfte gedeelte van den pligt
eens Regters is hierin gelegen , dat hij de zaak ,
waarover hij uitfpraak doen moet, zorgvuldig affcheide van den perfoon, tot wien deze zaak betrekking heeft ; vooral indien deze laatile hem niet onverfchillig, en hij dus in den uittlag der regtspleging
van ter zijde mede begrepen is. Hierom verbieden
de wetten , dat een Regter in de zaak zijner nabeftaande bloedverwanten vonnis zal helpers, vellen. Niet
omdat men van een' man die zulk eene gewigtige
waardigheid bekleedt het vermoeden kan opvatten
dat hij willens en wetens het regt zal verdraaijen ,
en ten 'gevalle van perfonen , die hem dierbaar zijn ,
zijn geweten zal verkra,chten maar omdat men vreest
voor die geheime werkingen der menfchelijke neiging ,
waar-
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waarvan men , ook zonder. het te willen , de fpeelbal
zijn kan ; voor de geheime omkooping van het
hart , hetwelk bet verftand om den tuin leidt , de
gedaante en kleur der dingen verandert , en aldus
onregt doet plegen , zelfs met de fchijnbare bewustheid van zijnen pligt gedaan te hebben !
De betrekkingen der bloedverwantfchap zijn de
eenige niet , die dit verraderlijk geweld op het menfchelijk hart. oefenen. ook vriendfchap en welwillendheid aan de gene , haat en afkeer aan de andere
zijde hebben een gelijk vermogen op ons gemoed ;
en hiervan laat de aanwezigheid zich niet bewijzen
hiervan laten de graden zich niet berekenen , gelijk
dit bij de verbindtenisfen des bloeds plaats heeft.
Hier _ kan dus de wet geene andere dan algemeene
of onvoldoende bepalingen maken om • bevangenen
en bevooroordeelden van , het plegen der regtsoefening
uit te fluiten : en het Ls de pligt van den Regter
zelf, zijn hart zorgvuldig te onderzoeken , of hij
ook gevaar loopt , om door hetzelve misleid te warden , en het aangezigt van den fehuldigen., of onregt
hebbende aan te netnen., ja ! bet is naauwelijks
mogelijk , ook omtrentperfonen , die ons onverfchillig
fchijnen , wanneer wij hen .zien of hooren , niet eene
vooringenomenheid , :ten hunnen voordeele of nadeele,
op te vatten , die op onze- wijze van hunne regtzaak
te befchouwen, ten minfle eenigen invloed hebben
moet. Hierom is :bet , da;' in de beeldfpraak de geregtigheid , als wij haar afgeteekend zien met de
weegfchaal in de .edne , en het zwaard in de andere
hand, ons tevens wordt voorgeiteld , als hebbende
d °clew met een' blinddoek omwonden , opdat zii,
vonP 4
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vonnis vellende , zelve niet ,weten zou , wien zij
vrijfprak of veroordeelde.
Wanneer wij SALOMO • in onze Spreuk hooren handelen , van het aangezigt der fchuldigen in het gerigt
aan te zemen , bedoelt hij niet zoo zeer, (althans
indien mijn gevoel mij niet bedriegt) die grove regtsverdraaijingen , waarbij men zich laat ornkoopen door
goud en gefchenken , of affchrikken door bedreigingen
of om gunst of ongunst der magtigen aan het geweten itilzwijgen oplegt ; want hiervan fpreekt hij op
een anderen toon , in andere Spreuken , die wij te
voren reeds aantrofFen. Maar hij bedoelt voornamelijk
partiftligheid uit andere , niet zoo geheel lage en
verfoeijelijke oogmerken ; uit liefde of haat , uit
.0-b unitio.
b of onaunflia vooroordeel , uit erkentenis of
uit welke andere oorzaken bet zijn moge , die meer
met menfcheliike zwakheid , dan met baatzucht en
eerloosheid in verband
En zulk eene aannerning des perfoons , .00k die
uit minder flechte en ftrafbare beginfelen fchiint te
ontftaan , noemt SALOMO nogtans niet goad., dat is ,
gelijk wij ftraks reeds zagen , flecht en fchandelijk.
Want hij , die het being ambt eens Regters waarneemt , moet zich of boven dergelijk eene zwakheid
verheven gevoelen , of hij moet zich in de ure der
verzoeking , door de kracht zijner beginfels , daar
boven weten te verheffen. Hetgeen verfchoonlijk in
hem zijn zou , indien hij geen Regter was , wordt
misdaad in hem , zoo ras hij dien titel aanneemt
gelijk , bij voorbeeld , gebrek aan moed op zich zelf
niet voor flecht en eerloos kan gehouden worden
maar flecht en eerloos wordt , zoo ras hij , die bij
het
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bet niinfle gevaar bet hart zich in den boezem voelt
popelen , zich vrijwillig in den krijgsdienst begeeft.
Ilij die Regter is , moet een man vane karakter weZen , in de uitgeftrekte en eervolle'beteekenis dezes
woords ; en liefde voor het regt moet diepeE in zijn
hart geworteld zijn , dan liefde voor alles , wat hem
anders dierbaar mogt wezen. Het nadeel ook , hetwelk door zijne partijdigheid aan den verongelijkten
wordt toegebragt , wordt niet geringer daardoor ,
dat zij uit min eerlooze beginfels voortfproot. Onregt
blijft altijd onregt , al ware het ook mogelijk dat
het met loffelijke oogmerken weed gepleegd !
Hierop ziet hetgeen wij , in het tweede lid der
Spreuk dus vinden uitgedrukt : om den regtvaardigen in het gerigt te buigen. lk behoef niet te
zeggen , dat wij hier het woord regtvaardigen, even
min als het woord goddeloozen in het , eerite deel ,
in een' zedelijken zin moeten opvatten , maar veeleer
in een' regterlijken ; en er door verftaan , den onIChuldigen , den regthebbenden dien , die eene goede,
deugdelijke zaak voorftaat. Den regtvaardigen te
buigen , beteekent , naar den aard des Hebreeuwfchen
woords , hent-te doen vallen , dat is : zfyne zaak te
doen verliezen , gelijk ook de Latijnen zeggen ,
eaufd cadere ; weshalve MUNTINGHE zeer goed vertaald heeft , het rest hem te onthouden. Dit gezegde`,
om den regtvaardigen in het gerigt te doen vallen,
in verband met het voorafgaande befchouwd , fchijnt
Avel , in den eeren opilag , overtollig te zijn maar is
'bet inderdaad niet. Indien men , wanneer twee partijen
voor het gerigt komen ,, door uitfpraak te doen ten
voordeele van dien , die -onregt heeft., niemand bena.
P5
decide
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deelde noch verongelijkte , en alleen een onverdiend
voordeel aan den eenen toevoegde ; dan zou het onregtvaardig vonnis nog voor verfchoonlijk kunnen
gehouden worden. Maar door den fchuldigen in het
gelijk tee moet men den onfchuldigen veroordeelen ; men moet hem , die wettig regt heeft , het
zijne onthouden ; hem opofferingen opleggen , die hij
regt had van zijne partij te vorderen , en hem daarenboven nog in het oog der wereld beleedigen. Men
moet behalve het verlies , dat men hem doet ondergaan , hem ook de grievende fmart aandoen , van
onregt te lijden door hem , aan wien de handhaving
zijns regts was aanbevolen !
Bij het doordenken hiervan is het mij voorheen
ingevallen , of de woorden , het is niet goed , bier
ook zouden kunnen. beduiden , het is Beene goedhartigheid. Want men zou wel eens gevaar kunnen
loopen , van uit goedhartigheid partijdig en onregtvaardig te worden. • Verbeeldt u , dat de onregt
hebbende partij , door het verliezen van zijn proces ,
met vrouw en kinderen ongelukkig wordt gemaakt ;
terwtjl de andere , die het regt aan zijne zijde heeft ,
al wordt hij in het ongelijk geiteld , flechts een voor
hem onbeduidend en onmerkbaar nadeel lijdt. Hoe
ligt kan de goedhartigheid van den Regter hem verleiden , om de zaak van den ongelukkigen in een al
te gunitig Licht te befchouwen , en hem de oogen
doen fluiten voor hetgeen de fchaal ten voordeele des
regts moest doen overflaan ! Doch dit is eene fchijn.
bare , eene valfche goedhartigheid onregt aandoen
is altijd eene wreedheid , en men kan Loch niet wreed
barmhartig zijn te gelijk. Men is niet goedhartig
,

SPREUKEN, HoorDsT. XVIII vs. 5. 235
wanneer men niet .geeft van het zijne,maar van
hetgeen .,eens anders „is ; hetgeen van hem . is , die het
zijne terug vraagt en wien, wij het tegen, Zijnen , wil
ontweldigen. Men. heeft wet eens , in flechte too.
neelfpelen den, itruikroover in een gnnitig: licht
geplaatst-, van. bet geftolen geld des vermoorden
de behoeftigen.. onderhield : maar zulk eene zedekunde
behoort het . zwaard der regtvaardigheid nit te roeijen.
Houden .wij bet, voor eene onloochenbare grondwaar.
held onregt kan nook goedhartigheid wezen !
En hiermede: fchijnt nu', niet alleen de zin. der
Spreuk verklaard maar ook de; inhoud derzelve genoegzaarn ontvouwd. te zijn. Doch heb. nog een
enkel woord te fpreken tot de pleitbezorgers , voor
wie:, ire deze uitfpiaak van, SALM° eene zeer gewigtige
les begrepen is. Mn hen, toch is, de: taak aanbevolen,
43m dew Regter - voor- de, zaak , die; zij vooritaan of
beffriklem,: gunftige .of ongunftige, gedachten in te
boezemeti. Zoo lang. zij zich._,bepalen, tot: het in het
licht fellers van daadzaken en getuigenisfen ;. zoo lang
zij Istewilzen metAracht _en,. kiem aandringen , of met
fcherpzinnigheid ontzenuwen zoo lang voorzeker
worden zij niet medepligtig aan bet kwaad, dat. bier
beftraft ,wordt. Maar wanneer' zij: de 'zaak , die:.zij
verdedigeu, .behendigliik verwarren met. den perfoon,
wiens: belangen. zij den Regter willen aanbeveleni
wanneer zij.. voor. dezen eene deelneming pogen in te
boezemen., onafhankeAik is van den. itaat en de
waarde: des gedings:7 of aan den anderen leant , wanneer
.perfoon. hunner partij-:, door zijdelingfche
went en en toefpeiingen, gelmat en . verdacht:pogen
te: nigken.,, en, aldia het ()Wed des Regters voor in
-
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te nemen; dan voorzeker maken zij zich mede fchuldig
aan het onregt , hetwelk hiervan het gevolg zijn kan,
en misbruiken hunne gewigtige bediening , om den
regtvaardigen in het gerigt te doen vallen , en het
aangezigt des fchuldigen te doen aannemen.
En nogtans , men vervalt zoo gereedelijk tot dit
euvel , uit ijver , niet flechts om de zaak , die men
handhaaft , te doen zegepralen , maar ook om de
verwachting en het vertrouwen van zijnen client niet
te leur te ftellen. Men vervalt zoo gereedelijk tot
dit euvel , nit zucht , om door zijne welfprekendheid
te roeren , en met dezelve voor de balie te fchitteren.
Welke bewegelijke tafereelen kan men fchilderen ,
welk een' gloed en kracht van zeggen ten toon
fpreiden , als men , behalve de zaak des regts , ook
die des ongeluks fchijnt voor te (ban , een edel
gevoel in het hart van Regter en aanhoorders doe t
ontbranden , en voor het belang van wees en weduwen de Bogen van tranen doet zwellen I Als men
de pleitgedingen der oude Romeinfche redenaars inziet , befpeurt men , hoezeer zij zich aan dit gebrek
hebben fchuldig gemaakt en tevens , hoe vele fchitterende gedeelten hunner redevoeringen daarvan alleen
hunnen oorfprong ontleenen. Maar het is daarom
niet minder een gebrek ; en wanneer men zich bewust
is , den Regter , door het opwekken zijner aandoe-s
ningen , tot een onregtvaardig vonnis te hebben willen
bewegen , dan is dit eene vlek , die door de fchoonfte
redekunilige fieraden niet kan worden uitgewischt.
Voor de achtbare balie des gerigts moeten alleen
bewijzen gelden geene kunitig opgewekte en ras
voorbijgaande gemoedsbewegingen ; en de eerlijke
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pleitbezorger moet zich deze waarheid ,diep in zijn
gemoed prenten , dat hij nimmer medepligtig moet
worden , veel min het grootite deel op zich laden
van de misdaad eens Regters , die het aangezigt van
den fchuldigen aanneernt , om den onfchuldigen te
doen vallen in het gerigt I

C C VI.
De lippen des zots komen in twist ,
En ziin mond roept naar Hagen.
De mond des zots is hem zelven eene verlioring ,
En zilne lippen een firik zj'ner ziele.
SPREUREN XVIII vs. 6 en 7.

In den Spreukilij1 komt dikwerf alles aan op de
keus en kracht der woorden of op de vernuftige
inrigting en wending van het gelled gezegde. Dit
is eene gewone opmerking , doch die niet te veel
herhaald kan worden , en door de latere Uitleggeren
niet genoegzaam is in het oog gehouden , hoezeer A.
SCHULTENS hen op het regte voetfpoor is voorgegaan.
In de eerfte der voorgeftelde Spreuken , hangt de
fchoonheid van het gezegde , grootendeels , of van
het gebruik der woorden komen en roepen. Ten
aan-
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aanzlen van het eerite heb ik , bij de verklaring van
het 3de vers dezes Hoofdfluks , (No. CCIII) reeds
aangemerkt , dat het eigenlijk beteekent , bij iemand
inkomen 2 overnachten , als gast biz iemand inkeeren:
terwijl bet tweede woord roepen de bijzondere beduidenis heeft van noodigen , iemand als gast biz
zich vragen. Wij zien dus bier de lippen .van den
zot , in het midden van den twist als in een herbergzaam huis , waar hij vriend en gast is , verkeerende en wanneer zijn mond vrienden en gasten bij
zich noodigt , zoo zijn het Hagen en mishandelingen,

de natnurlijke gevolgen van eenen twist , die op
grove beleedigingen en vechterijen uitloopt (*).
Er is lets luimigs en fchertfends in bet gezegde
naar Hagen te roepen , als om jets waarnaar men
grootelijks verlangt of ook Hagen als welkome
gasten , bij zich te noodigen ; vooral zulke flagen ,
als door het Hebreeuwfche woord te dezer plaatfe
worden aangeduid, waardoor men beukt en kneust ,
en verplettert : en het loopt van zelf in het oog ,
dat hij , die er vermaak in fchept , om met zulke
vrienden en gasten om te gaan , inderdaad den naam
van zot verdient. Voorts is de bedoeling van deze
en dergelijke Spreuken niet , dat alle zotten twistgierig
zijn

,

(4) Indien iemand deze twee beelden, van den twist,
als gastheer en c16 flag en als genoodigde gasten , niet
behaagden , zou bij het eerite lid der Spreuk moeten
vertalen de lippen des sots komen MET twist , dat is ,
brengen twist aan: want volgens het gewoon Oosterscli
fpraakgebruik is, ergens mede komen, hetzelfde als ieta
aanbrengen.
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zijn , want men vindt er goedaardige en die den - twist
fchuwen: maar , bij oinzetting , dat zij , die tweedragt en oneenigheid lief hebben , alien , zonder uitzondering , zotten zijn. Er is iminers geen flechter
herberg, dan de twist , en er zijn geen jammerlijker
gasten , dan Hagen en kneuzingen ? Die in zulk eene
herberg .bij voOrkeur zijnen intrek neemt , die zulke
gasten verzoekt , wat naam verdient hij ?
Er zijn zotten van allerlei foort , maar voorzeker
geene erger of dwazer,, dan twistgierige zotten. Het
is daarom , dat in de taal, onzer gemeenzame verkeering , een' ruziemaker , als bij uitfluiting of bij uitneEnendheid , een gek genoemd wordt ; terwij1 wij het
bijvoegelijk woord narrig bezigen , om iemand van
flecht humeur en bitfe redenen aan te duiden. Inderdaad,
zoo men met regt iemand zot noemen mag , die zich
zonder noodzaak ongelukkig maakt , die zijn gezelfchap door' ieder doet fchuwen , die uit de zamenleving
alle genoegen, verbant , en zich gedurig aan de ruwite
beleedigingen bloot ftelt ; indien men den zoodanigen
een' zot mag noemen , dan geve men dien naam in
de eerfte plaats aan den twistzoeker. Ik zal niet
noodig hebben te bewijzen , dat er geen ongelukkiger
fchepfel is , dan die in gedurige tweedragt leeft ; dat
elk hem ontvlugt , alsof zijn adem zelf befmettelijk
ware ; dat zijn gezelfchap alleen genoegzaam is , om
den aangenaamiten vriendenkring te floopen ; en , zoo
hij tot minbefchaafde volken of levensitanden beboort , dat dan zijne krakeelzucht hem gereedelijk
een bebloed hoofd of gekneusde leden kan kosten.
Over dit alles fprak ik reeds meermalen , en dit
onderwerp zal nog we' eens wederkomen , want de
vreed-
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vreedzame SALOMO Nit den lastigen onrustitoker
dikwijls , en op velerlei wijzen ten toon. Doch men
zou kunnen vragen : hoe is het mogelijk , dat et
menfchen gevonden worden die in den twist behagen
fcheppen , en daarin , als het ware , fchijnen te leven ? Is er ook eenige oplosfing van dit verfchijnfel
te geven , om het ons begrijpelijk te maken , en
daardoor in onze kennis van bet menfchelijk hart te
vorderen ?
Waarlijk het fchijnt onverklaarbaar te wezen ; en
ook juist daarom met geen anderen titel dan van zot
beitempeld te kunnen worden. Want zoo noemen
wij immers datgene , hetwelk wij nit de bekende
werkingen van onze redelijke vermogens niet kunnen
uitleggen , en daarom aan ontitelde herfenen toefchrijyen. Van de afdwalingen onzer rede kunnen wij niet
veel anders zeggen , dan dat het afdwalingen zijn ,
en het is best ons te bepalen tot de vergelijking
derzelve met foortgelijke verfchijnfelen in de louter
zinnelijke wereld , die wel het raadfel niet oplosfen ,
maar nogtans onze verwondering over het beftaan der
ongerijmdbeid• verminderen. Er zijn menfchen, wier
reukzenuwen geilreeld worden door onverdragelijken
flank ; anderen , wier gehemelte aangenaam geprikkeld
wordt door wrange , bittere , of walgelijke fmaken ;
en , zoo het verhaal geloof verdient , waren voor
onze geleerde en bekwame ANNA MARIA SCHUURfpinnekoppen een lekker beetje. Het een en
MANS
ander noemen wij eene verbastering van reuk of fmaak ,
en wij fchrijven het toe aan eene ontaarding der fijnere
deelen , die bij het rieken of fmaken in aanraking
komen. De twistgierige zotheid moet men ook voor
zulk
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zulk een' bedorven fmaak houden , en vergelijken
haar met het ongeluk van hen , die zich op drekhoopen verlustigen , bij wie de asfa foetida boven
amberlucht , en den rabarberdrank boven de geurigfte
wijnen gefchat wordt !
Dat echter de twistzucht , de zucht om onaangenaamheid en yerbittering te verwekken , want dit is
toch haar doel , haar wezen ; dat deze niet altijd uit
een ontfield brein , maar ook fomtijds uit zwakheid
van redelijke vermogens ontftaat , kan ons uit de
kinderen blijken. Van dezen is het fomtijds in het
oog loopend , dat zij , in den eigenlijken zin van het
woord , om flagen roepen : zoo tergend , zoo ftug
en dwars gedragen zij zich , tot dat zij ouders of
onderwijzers het geduld hebben doen verliezen , en
in eene duchtige kastijding het' einde vinden van
hunne booze luim. Zijn twistgierige menfchen wet
beter dan zulke kinderen , en wel ten aanzien van
bet kinderachtigfte en ongerijmdfte van derze1ver kinderachtigheden ?
Er is nog eene andere oorzaak van de krakeelzucht
der zotten. Zij kan namelijk in het ligchaam , in het
bloed en de vochten haren zetel hebben. Scherpe
ftoffen en bedorven fappen veroorzaken een onaangenaam gevoel van ongefleldheid (mala1/4) dat zich
in fcherpheid en bjtterheid van toon openbaart , en
fchijnbare verligting ontvangt , door anderen het genoegen te vergiftigen. Mij dunkt het was niet kwaad,
dat men overeenkwam , om alle twistgierigen uit dit
oogpunt te befchouwen ; en dat men , zoo ras zij
begonnen onrust te brouwen , hen poogde te overtuigen , dat zij in een' flechten itaat van gezondheid
DEEL.

ver-
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verkeeren , dat zij het bed eenige dagen moeten bonden , door aderlatingen en fpaanfche vliegen zich
verligting bezorgen , door uitwafeming , bloed- en
buikzuiverende middelen het dreigend gevaar afwen
den , en een zachtaardiger gemoedsgeftel voor het eenig
zeker teeken van genezing houden !
Eene laatfte oplosfing van het raadfelachtig verfchijnfel der twistzucht vindt men in de dronkenfchap.
Velen toch , als zij van wijn of iterken drank bevangen zijn , beginnen dan eerst die ellendige neiging
in zich te ontwaren ; en het blijkt dus daaruit ten
duidelijkfte dat zij met de vermindering, de verdooving of verwarring der zedelijke vermogens , in een
zeer naauw verband ftaat. Doch ik heb over dit
onderwerp reeds genoeg gezegd , en ik moet , opdat
wij ook in het volgende Vertoog niet weder met zotten zijn ingefcheept , de ontwikkeling der tweede
Spreuk terftond laten volgen.
In den zin deter Spreuk is weinig duisters , en
ook de woorden , waarin zij begrepen is , hebben
geene eigenlijke verklaring noodig. Er is echter wederom in dezelve lets eigenaardigs , dat een oogenblik
opmerking verdient. Het woord verfloring , in het
eerfte deel , beteekent eigenlijk eerie bres , of een'
ingeflorten muur , gelijk A. SCHULTENS elders heeft
bewezen (*). Het komt dus overeen met bet Fran fche woord ruble , hetwelk wij in onze gewone taal
gebruiken om een gewigtig onheil , of een' onherfielbaren ondergang aan te duiden. In dezen zin
kunnen wij bet hier ook opvatten : de mond des dwazen
(1 Zie .Hoofdfi. X. vs. 14,
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zen is hem tot verderf, zij is de oorzaak van zijne
?wine. Doch uit geJijkluidende plaatfen befpeuren

wij , dat er nog iets anders in ligt opgefloten. Uit
Hoofdfl. XIII. vs. 3 is het ontwijfelbaar , dat de
Hebreeuwen den tot fpreken needs geopenden mond
van den dwaas vergelijken bij eene wiftle tires in eene
vesting, door welke het den vijand gemakkelijk valt
in te dringen , en al wat hem voorkomt te vernielen.
Volgens deze wrklaring is het beeld , in het tweede
lid der Spreuk , zijne lippen zip; een firik voor zifne
ziel , flechts eene afwisfeling van het eerile , en de
geheele form van het gezegde is meer naar de regelen
der figuurlijke fpraak. De dwaas is zich zelven
zijn grootite vijand zijn mond , zijne lippen ziet
daar de werktuigen van zijnen ondergang ; de bres
waardoor men hem genaakt en overrompelt , den
ftrik , waarin zoo vaak zijn leven wordt gevangen
Dat men net fpreken zich zelf zeer groot onheil
kan berokkenen , is leder bekend maar niet altijd is
iedereen bedacht , dat men daardoor zelfs zijne ziel,
zijn leven in gevaar kan brengen. Men zal dit echter
gereedelijk zien , als men den inhoud der Spreuk op
het openbaar burgerlijk en maatfchappelijk leven toopast , en op de omzigtigheid waarmede men , zoo
men wijs is , over aangelegenheden van algemeen en
itaatkundig belong zich behoort uit te later. Niemand
denke , dat men onder de regeiing van SALOMO onverfchillig was omtrent de gefprekken der onderdanen ,
en geen acht liet flaan op . hen, die hunne ongunitige
meeningen omtrent den itaat en de regering des
lands , onbefcheidenlijk aan den dag leiden. Eene
plaats uit den PR.EDIKER kan ons doers zien , hoe
het
2
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het te dezen aanzien aldaar gefchapen was : wij vinden
ze Prediker X vs. 20 , waar elk gemakkelijk zal
voelen , Nyat men van den itijl der Oosterfche grootfpraak moet aftrekken dus luidt zij : Yloek den
Koning niet , zelfs in uwe gedachte , en vloek den
inagtigen niet in het binnenfie uwer flaapkamer :
want het gevogelte des hands zou de flan wegvoeren, en het gevleugelde zou het .woord te kennen
geven. En nu ziet men ligtelijk , hoe , onder zulk
een waakzaam toezigt , de dwaas , door onbefcheiden
en onvoorzigtige redenen , gereedelijk zijnen ondergang
bewerken , en zelf eenen firik voor zone ziel kon
fpannen.
Het is eene zeer groote dwaasheid , in het openbaar , of in talrijke gezelfchappen , of zelfs in kleinere
kringen , zich clerk en driftig nit te laten over de
regering des lands , en over den invloed van derzelver
maatregelen op het geluk of ongeluk ;van deszelfs
ingezetenen. Want vooreerst , zijn flechts weinige
menfchen bevoegd , om over dergelijke aangelegenheden te oordeelen. Elk raadpleegt flechts zijn eigen
belang , ziet niet verder dan den kleinen kring , waartoe hij behoort , en is ver van het flandpunt verwijderd , waar hij , hetgeen tot het meeste heil van alien
behoort , kan overzien. Maar uit de hoogte uitfpraak
te doen over zaken , die men niet verflaat , is immers
dwaasheid ? Ten tweede, dergelijke beoordeelingen
door het misnoegen ingegeven , en door onkunde
voorgelicht , kunnen nimmer van eenige nuttigheid zijn.
Zij floken in het hart een vuur van kwelling en verbittering zij verhinderen , dat men zich aan zijnen
flat gewenne , en behalve de ongemakken ook de
voor-
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voordeelen daarvan kennen leere-; en, waar - men zich
aan haar toegeefe, of aan haar gehoor verleent , daar
is het zoet en nut der zamenleving verbannen. Maar
zouden zulke ontijdige en nuttelooze redenen dan
geene dwaasheid mogen heeten? Ten derde-, kan het
anders indien men aldus , onbevoegd en ongeroepen
nuttelooze en niet dan kwaad ftithtende gefprekken,
'men &at- men zich in verdenking > brengt van een
onrustig en gevaarlijk ingezeten te zijn , die het
aan zijn' waan , of fpijt , of roekeloosheid te wijten
heeft , zoo het verlies van goed , of ea., of tijdelijk.
geluk het gevolg is vane zijne dwaze onvoorzigtigheid ? want met een' zachter' naam dan dezen kan
men zijn onverftanct niet benoemen. Eindelayk , bezelven want hij ook- anderen brengthalve
de rust . zijner beste en getrouwfte vrienden in gevaar,
voor de, ellendige voldoening van meesterachtig , la de hoogte gefproken ,.. en: misfchien zijne beleedigde
eigenliefde eene magtelooze wraak verfchaft te hebben ! Wachten we ons dan van deze onbezonnen-,
heid , als van eene dwaasheid , die verdiende door
FrALOMO ten toon gefteld te worden ! Niemand, die ,
zijn mond tot- denamvwijslrgen,z
zijne
lippen.
tot
eenen flrik
eene verfloring, of
zffner ziel l.
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CCV I I.
De woorden des oorblazers zijn als dergenen, die
(geflagen
En die aalen tot in bet binnenfie des bulks :
SPREUKEN XVIII vs. 8, en XXVI vs.

22.

Op de beide aangewezen plaatfen vinden wij dezelfde
Spreuk , met dezelfde woorden uitgedrukt. Dit verfchijnfel heeft reeds meermalen onze aandacht tot zich
getrokken , en het hat zich allernatuurlijkst daaruit
verkiaren , dat onze Verzameling van Spreuken , langzamerhand , uit verfcheiden kleinere bundels gefproten
is , terwift men gewetenshalve zwarigheid maakte ,
om deze bundels anders dan in derzelver geheel zamen te voegen. Wanneer dus dene zelfde Spreuk
in sneer dan een' derzelve voorkwam , wilde men ze
liever herhalen dan de oorfpronkelijke gedaante der
bronnen te veranderen bet misfthien daarvoor houdende , dat deze Spreuken dubbel waardig waren om
weer dan eens gelezen te worden.
Onze gewone overzetting dezer Spreuk fchijnt
naauwelijks een' goeden en leesbaren zin te hebben
en men zou zich kunnen verwonderen , dat mannen
van zoo veel geleerdheid en oordeel als onze zoogenoem-
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noemde Staten-Overzetters , waren , znlk eene misfelijke
vertaling hebben kunnen geven. Doch one dezelve
wel te verftaan , moet men de kantteekeningen raadplegen ; waaruit blijkt, dat door clegenen„ die geflagen
zfr'n, naar hun oordeel bedoeld worden menfchen ,
die zich beklagen over aangedane mishandelingen;
voorts dat het woord}e die niet voor een betrekkelijk,
maar een aanwijzend voornaamwoord hier gehouden
moet worden , en dus niet met dewelke , maar met
deze , of zji, overeenftemt (*) ; terwijl zij , eindelijk , voor des bulks aldaar met andere woorden
hebben , des gemoeds. Hieruit ontftaat dus deze zin :
e woorden des oorblazers zfln als van zulken, die
zich beklagen over geleden me/0
en off dales
tot in het binnenfle des gemoeds. Eene overzetting,
die zekerlijk niet veel heeft , dat haar aanbeveelt ,
maar nogtans van ongeriinulheid behoorde vrijgepleit
te worden.
Men kan van het eerfte= deal dezer Spreuk (en
het
(*) Men- vergunne mij bier eene taalkundige aanmerking, Velen zijn er , die naauwkeuriger date anderen
meenen te fpreken als your het betrekkelijk voor
naamwoord , nook die, maar altijd dewelke gebruiken e
Bit mishaagt mij grootelijks. Want vooreerst is dewelke
voor een betrekkelijk voornaamwoord veel lang , en
deszelfe herhaling brengt. in den 1141 matheid , koude en
iiiifheid,, zoo dat het fpaarzaam en alleen duidelijkheidshalve mag gebezigd worden. En ten andere , miskent en
verwaarloost men aldus eene eigenaardigheid oiizer Nederduitfche taal , die zij ook met andere talen gemeen heeft,
volgens welke men het aanw# zend voornaamwoord in
cle plots-- van .I4et ,betrekke4ke gebruiken mag.
Q4

9 48

S A L 0 11 0 'S

het tweede heeft geene moeijelijkheid) twee zeer goede
vertalingen geven omtrent welke men bijkans in de keus
verlegen itaat , daar beiden gepast en krachtig zijn.
De eerfte is deze : de woorden des oorblazers ryijn
als ingefluisterde Godfpraken.
Gelijk dezen , zoo
worden zij zachtelijk in het oor als ingeblazen en
gelijk dezen , worden zij ook doorgaans voor onfeilbare waarheid gehouden. Het vernuft dezer vergelijking
loopt aanftonds in bet oog , en men gevoelt tevens
het fcherpe en bijtende , daatin gelegen , dat de verraderlijke inblazingen van den opfloker, gelijk worden
gefteld met profetifche ingevingen.
dalen diep
in den boezem neder
eigenlijk , in de binnenka
tneren des boezems , volgens Oostersch fpraakgebruik.
Buik en boezem worden in bet Hebreeuwsch dikwijls
door e6n woord aangeduid , dat eigenlijk al vat inwendig is beteekent , zoo dat het overeenftemt met
hetgeen wij des menfchen binnenfle noemen : zij dalen
diep in zijn binnenfie neder
Zij worden in het hart
als ingeprent , en daar onvergetelijk bewaard. Inderdaad wet van hetgeen ons dagelijks gezegd wordt
is ras vergeten , en fchijnt het oor voorbij te vliegen.
Maar ontdekt men ons in 't geheim , wat een ander
ten onzen nadeele zou gefproken of gedaan hebben
en worden wij dus tegen hem opgeflookt ; welk een
diepen indruk maakt het op ons ! hoe zijn wij geneigd
om het te gelooven , zelfs tegen rede en ondervinding
aan , gelijk wij aan de ingeving eener Godfpraak
gelooven zouden ! Hoe weinig vergeten wij deze
taal der oorblazerij , en peinzen zelfs onwillig daarover na !
Hoezeer nu deze vertaling alles voor zich fchijnt
te
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te hebben , en door eenvoudigheid vernuft en nadruk
zich aan te prijzen , er is echter . nog eene andere ,
die ten minfte met haar gelijk itaat, en misfchien de
voorkeur verdient. zij luidt aldus : de waorden des
oorblazers zijn als lekkere beten, die gretig worderi
ingezwolgen. Eene zeer treffende en geestige vergelijking , om aan te duiden , met hoe veel graagte de
meeste menfchen het . 00r leenen aan de kwaadaardige
inboezemingen des opitokers • en aanbrengers naar
wien men met open mond fchijnt te luisteren ; als
wilde men zich niets daarvan laten ontglippen ; gelijk
men van een aangenaam toebereid geregt alles , tot
het intik ituk , met fmaak en graagte naar binnen
zendt. Tot dus verre fchijnt deze' uitlegging met de
vorige , in aannemelijkheid , gelijk te flaan , doch zij
krijgt eeriig overwigt boven dezelve , door de bijvoeging van het tweede lid : zij dalen in de binnenkawren des bulks ; hetwelk voomamelijk op gretig in
gezwolgen fpijzen zijne betrekking fchijnt te hebben:
zij glijden gemakkelijk door de keel, en dalen zoetvoerig in maag en ingewanden ! Wij befluiten dus ,
dat wij de eerfte verklaring ; hoe fchoon en aanlokkelijk zij zijn moge , voor de' tweede moeten laten
varen : ten zij men verkieze de eene en andere zamen
te voegen , zoo dat de meening • van den- Schrijver
zou geweest zijn , de ingevingen des boosaardigen
opitokers , deels , om de zekerheid , waarmede zij
geloofd worden , en den diepen indruk , dien zij maken , bij de• inblazingen eener Godfpraak ; deels ,
om de gretigheid , waarmede zij aangehoord worden,
to vergelijken bij lekkere beten , waarop men zich
met graagte vergast , en die met aangenaamheid naar
binQ5
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binnen glijden. Van deze vereeniging der beide uitleggingen zoude ik geenszins afkeerig wezen , indien
ik flechts zekerder was , dat het woord reeds in beide
beteekenisfen bij de oude Hebreeuwen in gebruik was:
deszelfs grammatikale form fchijnt aan de laatite meer
gunftig te wezen , dan aan de eerfte.
De oorblazer en opftoker zal aan de meeste mijner
Lezers uit Hoofdfi. XVI. vs. 28 , en hetgeen ik ter
verklaring dier plaats in het CLXXIVfte dezer Vetetoogen heb bijgebragt , reeds bekend wezen. En die
hem daaruit niet kerinen mogten , of zich niet herinneren , wat aldaar over hem gezegd is , zullen nogtans welnig moeite hebben onizijn beeld , in deszelfs
verfchillende gedaanten van meerdere of mindere boosaardigheid zich voor den geest te plaatfen. 1k zal
mij derhalve thans bepalen bij het verfchijnfel , in
onze Spreuk vermeld dat zijne woorden met gretigheld aangehoord , en als het ware ingezwolgen worden.
Men zou kunnen vragen : van waar dit ? Is dan
het hatelijk karakter van zulk een onheilitoker en
vriendfchapverbreker niet genoeg bekend om zich
voor hem te wachten? Heeft dan niet elk verifandige
zijne rust te lief om aan den moedwilligen veriloorder derzelve het oor te leenen? Mennen wij alien
dan die flangen niet aan Naar- gefchuifel, en zullen
wij ze dan met genegenheid opnemen , en koefteren
ze in onzen boezem ? Op deze vragen zouden wij
zonder bedenking ja kunnen antwoorden , indien men
flechts altijd deze oorblazers herkende voor hetgeen
zij zijn; maar wij bedriegen ons aangaande hunne
oogmerken , of liever wij misleiden ons , want zij zijn
anders niet zoo moeijelijk te herkennen. Doch onze
ei,
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eigenliefde doet ons vljandeft voor 'Men den aanzien
en belet ons hun het masker of te rukken, dat hunne
wezenlijke gelaatstrekken verbergt. a0verwegen
daartoe de volgende bijzonderheden.
Zoudeti de woorden des oorblazers geen gemakkelijken ingang vinden, daar zij zoo vertrouweliik worn
deft toegefluisterd V Onder de kunstgrepen , die een
listige fpreker tanwendt om ons voor zich en zijne
woorden rn te nemen een bewijs van bijzonder
vertrouwen geen der minstvermogenden. En nu hoore
men den toon des opitokers ; hoe hij ons de geheimhouding van hetgeen hij zeggen zal aanbeveelt ; hoe
hij verklaart , het aan niemand anders te durven openbaren , dan op wiens trouw en karakter hij !hat kan
maken , hoe hij het doet voorkomen als eene uitilorting van zijn hart , dat zich lacht met geven
en in den boezem eens vriends zich ontlasten : en dit
ants gepaard met de vieljendfte betuigingen van achting en genegenheid I Is het wonder , dat men
vast in diem ftrik , en zich bedriegt in den vermomdien
verrader
Voegt hierbij , dat de oorblazer altijd den fchijn
aanneemt van teedere belangitening in bet geluk van
hen , aan wie hij het loivaad van anderen tot hunne
waarfchuwing openbaart ; en wien gelooven wij liever
dan hem , die , zelf belangeloos , flechts ons belting
behartigt Hoe verzekert hij ons , liever te willen
zwijgen , dan fpreken , maar dan zou hij de regten
der vriendfchap verraden ! Hij kan het niet dulden
dat wij in ons afwezen zoo belasterd , benadeeld,
mishandeld worden; en wel van hen , van wie wij
niets kwaads vermoeden die wij befchouwen ars het
wel
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wet met ons te meenen ! Opregtheid , eer en pligt
vorderen van hem te zeggen wat hij weet ; hij erkent,
dat het ons onaangenaam wezen moet , aldus onze.
oogen te zien opengaan , maar het is beter bet kwaadi
te wezen , dan door goed vertrouwen er bet flagtoffer van te worden. Hij althans zou het zich nim
Trier vergeven , zoo hij niet het zijne gedaan had ,
om het onheil of te wenden. Doch wien verdriet
het niet deze huichelende taal der kwaadaardige opitoking te fchrijven of te lezen ?
En echter wij moeten nog meer zeggen deelsc
om haar te ontmaskeren , en deels om te doen zien,
hoe het mogelijk is , dat zij zoo veel ingang en zoo
veel geloof vindt. Men lette er dan op , in de derde•
plaats , hoe de oorblazer zijne eerlijkheid en opregtheld boven verdenking weet te ifellen , door met verfchooning en medelijden te fpreken van hen , die hijin ons goed gevoelen bederven wil. Hij zelve kan
het naauwelijks van hen ge1ooven; hij kan zich geendenkbeeld maken van zoo veel boosheid . en ontrouw,
of van zulk eene verregaande zedeloosheid; misfchiei
zijn er anderen , die hen bederven of opzetten ; misfchien is hunne bedoeling zoo flecht niet, of zij zien
de grootheid van hun kwaad niet in ; zij zullen wel
weder te regt komen , indien men nu flechts tegen
hen op zijne hoede is ! Wie zou aan zulke listige
inboezemingen geen gehoor geven ? vooral wanneer
eindelijk de Verrader als hij nu ziet , dat zijn woord
gevat heeft , en diep in den boezem is nedergedaald ,
van toon fchijnt te veranderen , en zelfs zijne vorige
gezegden in twijfel trekt , de mogelijkheid onderite1t,
dat hij verkeerd onderrigt zij , en eindigt met alles iii
het
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het onzekero te laten , en nog eens een ernftig onderzoek aan te bevelen. Welk argeloos mensch is
niet gereedelijk de fpeelbal van zoo veel . en zoo kunftige valschheid ! Bij wien zouden zulke woorden ,
fchoon flechts zachtelijk toegefluisterd , niet diep in
het gemoed nederdalen
Misfchien zegt iemand doch hierdoor worden het
nog geene lekkere betel; , die wij met fmaak verzwelgen ? 1k zou hierop kunnen antwoorden , dat de
kracht der vergelijking in onze Spreuk , niet zoo zeer
ziet op het fmakelijke , waardoor men ze gaarne inneemt , maar op de gretigheid , waarmede men ze
inflikt. Doch wat behoeven wij het te ontveinzen ?
Wij hooren gaarne het kwade , en wanneer het ons
zoo wordt voorgefteld , als ik het itraks ontvouwde;
als het ons dus fmakelijk wordt opgedischt, o , dan
glijdt het zacht langs tong en gehemelte , en 'pat
zoetvoerig naar binnen , gelijk wij , hetgeen onzen
fmaak voldoet en prikkelt, met zekere gulzigheid yer'linden. Het is hier de plaats niet , om te fpreken
van onzen hoogmoed en onze eigenliefde als de oorzaken , waarom wij het kwade zoo gaarne hooren ,
en naar fchot - en hekelfchriften het allereerst onze
handen uitftrekken. 1k moet met nog eene andere
aanmerking dit Vertoog befluiten.
Spijzen , die buitengemeen lekker zijn , en met
zeldzaam genoegen ons gehemelte kittelen zijn zelden
zeer gezond. Zij dalen wel zoetelijk in buik en ingewanden neder, maar laten daar dikwerf een gif achter,
dat aan onze gezondheid knaagt , en die eindelijk verwoest. Indien dit waar is van de lekkere beten eens
snaaltijcis , het is dubbeld waar van die der opftoking
en
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en des lasters t Hoe zwerven wij peinzend om , als
men zulk een kwaad vermoeden in ons heeft weten
op te wekken en post te doen vatten Hoe bederft
het onze beste genoegens maakt ons verftrooid en
ongefchikt voor de bezigheden en pligten des dagelijkfchen levens Hoe vergiftigt de achterdocht ons
menig kostelijk uur, maakt ons onredelijk , beleedigend
en doritig naar anderer ongeluk ! Zijn wij dan op
onze hoede , en nu wij den oorblazer en opitoker van
nabij hebben leeren kennen , befchouwen wij zijne
fluisteringen als orakels der hel, en de lekkere beten,
die hij ons voorzet, als het doodelijkst adderenvenijn!

CCVIIL
Ook die zich flap aanfielt in Z fin werk,
Die is broeder van een' doorbrenger.

SPILEUI. EN, XVIII vs. 9.

Het is eene bekende eigenfchap der Oosterfche talen,
en net name ook der Hebreeuwfche dat de betrekkingen van gelijkheid , en overeenkomst in aard , of
zeden , of anderzins , daarin door de betrekkingen
der bloedverwantfchap worden uitgedrukt. Zoo geeenen uitvinder
bruiken, zij het woord Vader
eene
,
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eene eerfte oorzaak of Hoofd aan te duiden. De
Varier dergenen , die in tenten woonden , is de uitvinder van het tentenleven ; Fader des vredes , is
oorza.ak en bevorderaar van denzelven ; Fader der
geloovigen , is hun Hoofd en voorganger : de Arabieren gaan hierin nog verder , en noemen den kameel,
als het geduldigfte van alle dieren , den Fader van
Job. Iemands kind te zijn , beteekent in dien flij1 ,
zijn' aard of karakter te bezitten , of door naauwe
betrekking tot hem te behooren. De vredelievende
heet een kind des vredes ; de booswicht een. kind des
(kiwis ; inboorlingen of ingezetenen , zijn de kinderen der flad of des lands , waar zij wonen. Op
gelijke wijze is iemands broeder te wezen groote
overeenkonist met hem te hebben , bijkans dezelfde
te zijn als bij eene fprekende familietrek met hem
gemeen te hebben. De Spreuk , die thans voorhanden is ken him-Tian tot bewijs verftrekken. In dezelve
worden twee foorten van menfchen met elkander
vergeleken ; hij , die zich flap aanfielt in zijn werk ,
beiden worden gezegd groote
en een doorbrenger
verwantfchap met elkander te hebben , niet veel van
elkander te verfchillen , de an des anderen broeder
te zjin ! Het vernuft van zulk eene Spreuk is
daarin gelegen , dat twee perfonen of karakters met
elkander worden gelijk gated , die oppervlakkig
tnelsbreedte fchijnen te verfchillen, en omtrent welke
rle overeenkomst flechts door dieper nadenken , en
aandachtiger overweging wordt erkend. Zoodanige
zijn , de l'iverlooze , en de verkwister; vooral daar door
den eerften ,geenszins een ltdaard wordt aangeduid ,
mar flechts een mensch zonder genoegzame yeerkracht
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kracht ; en het laatffe woord , naar den aard der taal
zulk een fpoorloozen doorbrenger beteekent , die ,
met verachting van alle voorzigtigheid en betamelijkheld , zich zelven roekeloos bcderft. Inderdaad , hoe
groot het verfchil zij tusfchen deze beiden , de overeenkomst tusfchen hen is echter ook onmiskenbaar.
Want beiden bewerken hunnen zekeren ondergang
en de weg , dien de thn inflaat , is flechts een weinig
langer of korter , dan dien de andere bewandelt.
Beiden maken zich fchuldig aan dezelfde misdaad van
ftraf bare onbedachtzaamhcid , aan dezelfde misdaad
der liefdeloosheid omtrent hen , wier beftendige verzorging hun is aanbevolen. Het onheil , door den
verkwister te weeg gebragt , komt wel fchielijker ,
maar hetw-elk door den ayverloozen wordt veroorzaakt,
komt even zeker , en is doorgaans onherftelbaarder :
ja ! is niet eene heete ziekte verkieslijker , dan een
in ftilte voorgaand bederf , of een invretende kanker ?
De verkwister moge onverantwoordelijker fchijnen ,
maar hij vindt nogtans in drift , en neiging tot genot
en zinnelijkheid , eenige verfchooning , dien de ijverlooze niet heeft. En eindelijk, menfchen, wie het ontbreekt aan vlijt en infpanning , maken zich ook dikwerf
fchuldig aan die verwaarloozing hunner zaken , die
aan het doorbrengen grenst. Alles pleit dus voor de
waarheid en juistheid dezer Spreuk , waarvan ik mij
den oorfprong aldus voorftelle. Een man , die door
flapheid en traagheid in zijn bedrijf tot armoede vervallen was , poogde zich bij SALOMO te verontfchuldigen ; fchreef zijn ongeluk toe aan onverdiende
rampen , of gebrek aan voorfpoed en geluk ; zich
beroemende , dat hij nimmer een verkwister was
get.
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geweest. Waarop hij van den Koning dit antwoord
ontving :

Die geenen !yver toont in zijn beroep
Is des verkwisters broeder
De Spreuk, die wij voor ons hebben , beheist eene
zeer gewigtige opmerking, en niet min gewigtige les
des gemeenen levens , waardig , dat wij er al onze
aandacht aan befteden. Over ijver en ijverloosheid,
over traagheid en infpanning , heb ik reeds in den
aanvang dezes Werks , bij de behandeling van
Hoofdfl. X vs. 4 en 5 , opzettelijk gefproken , en
bet aldaar gezegde zou misfchien flu wel weder eene
herhaling verdienen. Doch het onderwerp is , rijk genoeg , om ook van andere zijden befchouwd te worden,
en er is Diet flechts eene nalezing , maar er is nog
een geheele oogst overig. Volgen wij den natuurlijken loop onzer overdenkingen , en de hiertoe behoorende bijzonderheden zullen zich als van zelve
ontwikkelen.
leder mensch heeft zijn beroep weiks behoorlijke
waarneming hem en zijn huisgezin voeden moet , en
ook zijn voornaam bedrijf op deze wereld nioet uitmaken. Elk beroep voedt zijnen meester niet even
overvloedig. Dit hangt grootendeels of van de onderfcheiden flanden in de menichelijke maatfchappij),
voor welke alien niet dezelfde trap van weivaart beftemi is of worden. moest ; genoeg indien iedereen
tot die mate van overvloed en ruimte komen kan ,
die voor zijnen {land is weggelegd. Zijn er flanden
in de maatfchappij , waarin het onmogelijk is , o ,k
7,:;
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bij de getrouwite beroepswaameming, tot een genoegzamen trap van uiterlijke welvaart op te klimmen ;
bij voorbeeld , onder ons de geleerde en geestelijke
hand ; zoo is dit een gebrek in de maatfchappelijke
inrigting , hetwelk de vlijtige , zoo veel hem mogelijk
is , tracht te verhelpen. Schoon de geleerden en
geestelijken nimmer aanfpraak moeten maken op een
gelijk fortuin , als de handel en foortgelijke winstgevende bedrijven aanbrengen ; want een groot deel
hunner belooning beflaat in de eer , in de bewustheid
van het nut , dat zjj flichten , en in den aard hunner
bezigheden , zoo rijk aan voldoening voor den geest
en het hart. Ongelukkig de geleerde of geestelijke ,
die de waarde hiervan niet gevoelt , en ook dit gedeelte van zijnen loon voor goud zou willen inruilen !
Doch , om van .dezen uitilap terug te komen , in
elk beroep moet men niet flechts zijne nooddruft
kunnen vinden , maar ook iets daarenboven , meer
ian men in zijnen kring volitrekt behoeft , eenig
genoegen en veraangenaming des levens. Als wij rondcm ons zien , befpeuren wij , dat dit ook fommigen
tie beur• valt ; terwijl anderen , die een gelijk bedrijf
beoefenen , er naauwelijks den foberen kost van halen , en wederom anderen van jaar tot jaar achteruit
gaan , tot dat zij geheel in armoede zijn gedompeld.
Van wan dit verfchil ? Het kan gelegen zijn in
ongelukken . , doch dit geva
. 1 is het zeldzaamfte ; of
in flechte huisfelijke inrigtingen , en dit is , helaas !
minder zeldzaam : of eindelijk in de onderfcheiden
mate van vlijt , van ijver en infpanning ; en hier zullen
wij meestal de bron dezes verfchils ontdekken. Voorfpoed wordt zelden t'huis gebragt , maar moet verdiend
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diend worden. Wie zijn die gunftelingen der fortuin,
aan wie kanfen te beurt. vallerr, waarnaar een ander
vruchteloos wenscht ? Het zijn meestal , en waarom
zeg ik niet altijd ? de zoodanigen , die aan de fortuin
gelegenheid geven , oin hare geven te befteden ; die
zij altijd gereed vindt , om van de voordeeleit, die
zij aanbiedt , gebruik te maken ; die altijd daar zijn ,
waar zij hare gtmften uttdeelt ; met ligchaam en ziel ,
dat ik het dus uitdrukke , daar tegenwoordig zijn
en steeds uitzien naar de gelegenheden , om verder en
verder te komen. Ziet daar den vlijtigen , in de
ware beteekenis dezes woords I ,zijn beroep 'is niet
flechts het werk ;•waarmede hij zich bezig tioudt ,
maar hij leeft er in ; het neemt zijne gedachten in ,
drijft hem steeds voort , doet hem op tijd en urea
karig zijn en ichoon hij niet onvatba.ar is voor den
prikkel van vermaak en genoegen , vermaak en genoe,
gen zijn hem fmakeloos als ziin beroep of ambt hem
elders roepen. Dit noem ik vlijt , ijver infpanning;
en indien daaraan geen voorfpoed , of , zoo men wil ,
fortuin verbonden was , dan zon de orde der natuur
moeten omgekeerd worden. Loffelijk is zulk eene
vlijt , vooral wanneer zij niet ioverflaat tot flavernij.;
wanneer de betamelijke begeerte mar wins; Diet
()Teri& is aan de: zucht tot befchaving , tot veredeling
van onzen geest en tot voldoening aan onze hoo,
gem beftemming
ljverige menfchen, in- deze krachtige beteekenis des
woords, zijn niet zeer overvloedig in otal, De
meeste merifchea meten hunne vlijt op eene bekrompener
fchaal. Zij ftellen zich een zekere maat van tijd of
arbeid voor hunne beroeps- of ambtsbezigheden, en
beIt 2
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berekenen hun werk , of naar de uren van den dag,,
die zij daaraan meenen te moeten befteden , of naar de
infpanning, die zij oordeelen, dat van hen gevorderd
kan worden. Deze taks overfchrijden zij niet, verblijden
zich ; wanneer de arbeid gedaan , en het uur der ruste
daar , en achten niets verzuimd te lebben , wanneer
deze vastgeftelde regel•gevolgd is. Zoodanige menfchen
kan men, 'in den volften zin , niet berispelijk noemen;
maar zij behooren zich -ook niet te beklagen indien
hun dezelfde voorfpoed niet te beurt 'trait , die het
deel is van den waarlijk ijverigen ; zij behooren het
zich -te -getroosten dat een minder deel hun befchoren is , .en dat zij niet veel verder komen , dan zij
waren 'wen zij begonnen.
Na deze twee foorten befchouwd te hebben ,
het ons gemakkelijker vallen van de ' , derde, van die
der ijverloozen die zich flap -aan flellen ira hun werk ,
ons .een begrip te irormen.. • Het zijn zulken , aan wie
de arbeid buns beroep s. . eigenlijk tot een last verftrekt.
zij onttrekken zich wet niet aan denzelven , maar
doers zoo weinig , als zij flechts vermoeden ,, dn. van
hen gevergd kan worden ; en van dit weinige trekken
zij dikwerf nog veel ,a1. Want is ear ilechts het geringfte voorvirendfel , om zich daarvan te ontflaan ,
gretiglijk worth het aangegrepen. Overal .ontmoeten
zij zwarigheden ; het tegenwoordig oogenblik om te
arbeiden , is bij hen altijd het ongefchiktfte; door alles
later) zij zich afleiden • of vertragen , en voor elke
verleiding bezwijken zij. Slaat. het uur , voor vermaak en verftrooijing beftemd , niets is in ilaat , om
hen die te doen verzuimen ; geene aanmaning geene
dringende noodzakelijkheid zelfs ; en nu igen zij dau
been,
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been als een gevangene , die zijne boetjen heeft vetbroken , als een vogel , die -zijne kooi ontvlugt
Nu vrage zich elk , die flechts zijn gezond verftand
wil raadplegen : \vat moet n er worden van den voorfpoed eens huizes , aan welks hoofd zulk een man
zonder ijver , zonder veerkracht of infpanning geplaatst
is ? Moet. daar de welvaart niet kwijnen , vermindea
ren , en ten laatite geheel verdwijnen ? Zou het niet
onregtvaardig wezen , indien zulk eene flaauwe be.
naarftiging met goede, inkomften gezegend wierd ?
\Termagering , uitdrooging , armoede en ellende voor
hem , voor gade en kroost , ziet daar den loon 'dim ,
lafebdrijvosh!Eawnerfciltuzk
een flverlooze van den doorbrenger , van den fpoor
loozen verkwister ? Daarin alleen , dat hij het onge.•
luk van zijn huis nog een weinig tijds vertraagt !
Maar daarvoor heeft hij dan ook niet het genot van
den verkwister : daarvoor: heeft hij reeds fang te voren
de fchande en het verdriet ingeoogst , die den ver.
kwister als op ddn oogenblik overvallen4
0 ! konde ik alle jonge lieden , die dit Vertoog
lezen zullen •; tegen deze jammerlijke ijverloosheid
waarfchuwen en wapenen ! De grondflag tot deze
ongelukkige geaardheid wordt doorgaans in de jeugc
gelegd , en ddnmaal ingeworteld zijnde laat zij zich
niet meer uitroeijen. De jongeling , de jonge dochter
zelfs 5 want ook van vrouwen wordt vlijt gevorderd ,
ook in haar is ijverloosheid eene wezenlijke ondeugd
jongelingen en jonge dochters kunnen zich niet te
vroeg niet te zeer gewennen , om , gelijk de P rediker zegt , hetgeen hunne hand vindt or te doen , te
doen met alle magt ; one onvermoeid te arbeiden vurig
en
R3
♦
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en voortvarend van geest , fchoon zonder drift of
overijling ; met lust , met geheel hun hart hun werk
te verrigten , en zich door niets , dan door hooger
pligt daarvan te laten aftrekken. Dat Ouders en
Opzieners zich wachten , om hun kroost of kweekelingen ligtelijk in den waan te brengen , dat zij voor
den weliland van hun ligchaam of geest te veel kunnen
bezig zijn : ledigheid en traagheid bederven duizenden,
terwijl naauwelijks edn het flagtofFer wordt van onvermoeide arbeidzaamheid. Grijpt u dan aan jonge
lieden , niet flechts nu of dan , maar elken dag, en
vordert van u zelven firenge rekenfchap van tijd en
infpanninge Meent niet , dat zij , die in vermaken
en veritrooijingen den grond leggen van hunnen volgenden ondergang , meer wezenlijk genoegen fmaken,
dan gij. In hun hart benijden ze u en wenschten u
gelijk te zijn , maar hebben den moed , de kracht
niet , om handen aan het werk te dean. Zij benijden
u de itille zelfvoldoening , waarmede gij elken avond
te flapen legt , en elken morgen de opgaande zon
begroet. Gij zijt oneindig gelukkiger , dan zij , en
bereidt voldoening en zegen voor uw volgend leven.
Vliedt dan de ijverloosheid , gelijk gij pest en kanker
vlieden zoudt , want armoede en fchande zijn in haar
gevolg ; en waarmede zij zich ook bij u zoeke te
verontfchuldigen , gelooft de les van SALOMO : die
zijn werk zonder lust of fiver verrigt , en die zijn
goed doorbrengt zip; broeders /
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C
.De naam des HERREN is eon lierke tore n;
.De regtyaardige zal daar heen loopen, en in• eets
(hoog yertrek gefield worden.
Des rffken good is een
zijner flerkte,
En als eon yerheyen muur in zijne inbeelding.
SPREUICEN XVIII vs. 10
'

en

pat deze beide Spreuken bij malkander hooren en
door tegenttelling elkanderen ophelderen , vet teritond
in het oog. 1k geloof, dat zij eigenlijk in eene omgekeerde orde moesten geplaatst worden , de tweede
eerst ; en dan geven ze ons weder eenig denkbeeld
van den raadfelftrijd der aloude Hebreeuwfche Wijzen , waarvan ik to voren meermalen fprak , en waarvan ik eene uitvoerige proeve , fchoon van een anderen
aard dan deze , in het LXXXVIIIite dezer Vertoogen
heb medegedeeld. Men verbeelde zich in zulk - eene
vergadering van Wijzen de vraag geopperd : in velk
eene wilkplaats is men vellig 1 Len van hen antwoordt hier op :

Des rfiken goed is hem een flerke vesting;
14: ziet het aan voor een vowinbren muur.
It 4

Teen
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Neen zegt een ander, hem vervangende:
De Imam des HEEREN is een flerke toren;
De vrotne vlagt daar heen, en is onwinbaar veilig!
In de eerfte der voorgeftelde Spreuken, (naar de
orde onzer Bijbel- uitgave) is de zin der uitdrukking,
de naam van JEHOVA , niet teritond duidelijk. Het
woord warn is in deze fpreekwijze dikwijls overtollig,
gelijk wanneer wij lezen , den naam des HEEREN
vreezen , den twain des HEEREN aanroepen. Zoo
vat het ook MUNTINGHE te dezer plaatfe op , en
vertaalt : JEHOVA is een we? verflerkte burg. 1k heb
bier niets wezenlijks tegen in te brengen; doch
daar de naam van God, in den Hebreeuwfchen ftij1.,
ook dikwijls beteekent den dienst van God (*),
komt het mij met den aard van het bier gebruikte zinnebeeld , meer overeenkomilig voor dat deze , dan dat
JEHOVA zelf gezegd wordt een flerke toren te zijn ;
hoezeer de zin naar beide uitleggingen dezelfde is.
Het gezegde, in een hoog vertrek gefield worden, is
in bet Hebreeuwsch flechts den woord , hetzelfde
dat in de tweede Spreuk door verheven (een verheven
.muur) vertaald is. Het duidt zulk eene verfterkte
plaats aan , die door hare hooge en ongenaakbare
Jigging voor onwinbaar wordt gehouden. DAVID
gebruikt het woord zeer dikwijls , en bij hem , die
in den krij& was grijs geworden , is het een zinnebeeld
der hoogfte veiligheid, aldus in een hoog vertrek
ge,

,VI

Vooral in den mond van nizovA: vergelijk I Km.
vs, 16, 17 en vervolgens,
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gefield te wezen. In de tweede Spreuk is • niets, dat
eigenlijk verklaring behoeft: het woord, door de
Onzen zeer goed vertaald, in zone inbeelding , is
allergelukkigst gekozen , en ook gelukkiglijk achter
aan geplaatst: den rjlen is zljn goed eene flerke
vesting , een onwinbare muur - maar helaas ! alleen
in zajne inbeelding I Overwegen wij nu den inhoud
dezer beide Spreuken , zoowel afzonderlijk , als in
verband met elkander , en daar de ruimte van een
Vertoog niet genoegzaam is , om dit onderwerp daarin naar behooren of te handelen , zullen we ook het
volgende daaraan geheel toewijden.
Het eerfte deel der tweede Spreuk hebben wij
woordelijk nog eenmaal aangetroffen , Hoofdfl. X vs.
15 en bij de ontvouwing daarvan , fprak ik over de
waardij des rijkdoms , over de begeerlijkheid van deszelfs bezitting , en de betamelijkheid , om langs eerLike en gepaste wegen naar denzelven te ftreven
daar , bij de tegenwoordige inrigting der maatfchappij , de ftaat der armoede een itaat van wezenlijke ellende is , dien wij door vlijt , door overleg en fpaarzaamheid , zoo veel in ons vermogen is , moeten
trachten te ontvlieden (*). Toen befchouwde ik den
rijkdom van deszelfs voordeeligifen kant fchoon ik
ook tevens op de donkere zijde van het voorwerp
een enkelen blik heb geworpen : vestigen wij thans
het oog op de ongenoegzaamheid diens rijkdoms ,
om ons , in de wisfelvalligheden des levens , tot eene
veilige wijkplaats te verftrekken. Doen wij- het echter zonder redekunitigen ophef , net wijsgeerige befcheiR5
r) Zie I. Deel N°. XIV.

266

S A L O M O 'S

fcheidenheid en naauwkeurigheid : doen wij het vooral
zoo, dat de waardij van den Godsdienst als eindeloos
overtreffende het bezit der begeerlijkfte aardfche
fchatten ons helder in de oogen ftrale.
De onzekere ftaat des menfchelijken levens op deze
aarde wordt , in de beide voorgettelde Spreuken ,
bij eenen (hat van oorlog vergeleken ; waarin men
zich op allerlei afwisfelende kanfen moet bereid houden , door een aantal magtige vijanden omringd wordt,
en gevaar loops , nu om onverhoeds door hen overrompeld te worden , dan om in een openlijken aanval
voor derzelver overmagt te bezwijken. In zulk
ftaat van krijg , van aanval en verdediging , is het
natuurlijk van het allergrootst being , eene wel verfterkte vesting tighter zich te hebben , waarheen men
terftond , wanneer men zich te zwak gevoelt , om in
het veld aan zijnen vijand het hoofd te bieden , de toevlugt nemen , en in veiligheid zijne woede kan tarten.
In de oorlogen der oude volken werden dergelijke
vestingen voor veel onwinbaarder gehouden , dan
thans en na de uitvinding der vuurwapenen. Een
bergilot , op eene fteile rots gelegen , eene clad met
hemelhooge muren omgeven , vielen bijkans nimmer
in de hand des belegeraars ; en wanneer zij bezweken , gefchiedde het niet dan na jaren wederitand ,
door honger , door innerlijke verdeeldheid, of als een
meesterftuk der krijgskunde van beroemde veroveraars. In zulk eene vesting zich te bergen , was dus
hetzelfde , als tegen alle gevaar beveiligd te zijn , en,
zelve onbevreesd , al het geweld zijnen vijanden zich
te zien verbrijzelen tegen den voet der rots , van
weaker (pits men net verachting op hen nederzag
De
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De vergelijking hiervan met onzen menrchelijken
toefland , in den wisfelvalligen loop der wereldfche
,dingen , is treffend en in het oog loopend , en uit
dien hoofde ook door Redenaars en Dichters van alle
eeuwen en landen gebezigd. Wij worden met regt
gezegd , te worflekn en te kampen met de tegenheden , die ons ontmoeten , en dagelijks nieuw en meer
ontmoeten kunnen. Onze rampen onze kwalen ,
onze teleurftellingen en verliezen , zijn een groot
heerleger van rjanden , die ons van alle zijden omringen ; nu zich in hinderlage fchijnen te ilellen, om
ons onverhoeds te overvallen ; en dan weder van
verre op ons aanrukken , openlijk ons beftrijden , en
wreedaardig ons ter neder vellen. Gelukkig hij , die
hen niet behoeft te vreezen ! die uit zijn' vasten
burg hen onverfchrokken kan zien naderen , en , na
misfchien weinige en ligte wonden ontv. angen te hebben , zich bedaardelijk in zijne onwinbare verfchanfingen terug trekt !
Befchouwt men nu het bezit des rijkdoms als zulk
eene flerkte , waarin men verheven is boven al de
ongevallen des levens, dan ,tiet men terifond , hoe
de vergelijking aan alle zijden mank gaat , en hoe de
onwinbaarheid dier vesting, gelijk SALOMO zegt , in
loutere inbeelding beilaat ! Het is wel niet te ontkennen , dat er vele ongelegenheden des levens zijn
waartegen de bezitting des rijkdoms veiligheid en
befcherming aanbiedt ; zoo velen namelijk , als de
ongelukken en ellenden der armoede zijn ; waarom
ook , in de ftraks aangehaalde Spreuk deze beiden
als eene geduchte vesting , en als een gefloopte muur,
tegen elkander worden overgefteld. Den kommer der
be
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behoefte , het zwoegen en flaven om dagelijksch brood,
de verachting en vernedering der geringheid , deze
kent de rijke niet : in tegendeel hij wordt gevierd ,
ontzien en gevreesd , en ziet uit zijne hoogte neder
op vele wezenlijke jammeren , die het leven van duizenden op deze wereld verbitteren. Maar zou dit
veiligheid genoeg wezen in dit aardfche itrijdperk ?
En , wanneer men dezen Unen , of , zoo men wil ,
deze weinige vijanden niet behoeft te vreezen , kan
men dan het heerleger der overigen verachten , als
Pcreden zij met itompe pijlen , en als moest bun
vreesfelijk flormtuig tegen de rots des overvloeds
magteloos terug fluiten ? Zoodanig is de inbeelding
van vele rijken ; dit is de droom , die hen Ilapende
begoochelt maar waaruit zij dikwerf met vervaarlijken fchrik ontwaken
Wanneer men zelden met menfchen van groot ver.
mogen , wier fchatten zelfs de wenfchen naar den
onbekrompenften overvloed te boven gaan ; wanneer
men zelden met zulke menfchen heeft omgegaan ,
loopt men gevaar , om van hunnen toeftand zich een
al te vleijend denkbeeld te vormen , als kenden zij
geen kommer noch zorgen , geene kwelling noch verdriet : ten minfte , als ware het genot , waarin zij
zich baden groot genoeg , om den angel van alle
menfchelijke fmarten te verdooven , en het paradijs
op aarde terug te brengen. Doch men moet dezen
nand van nabij kennen ; men moet in hunne prachtige
kasteelen , aan hunne tafels en tot hunnen gemeenzamen omgang zijn toegelaten , om de herfenfchim van
gelukzaligheid des rijkdoms Iangzamerhand te zien
verdwijnen om de bezitters van koninidijke fchatten
ten
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ten prooi te zien aan al de kwellingen , die van ons
verblijf hier beneden ofiaffcheidelijk zijn , en die,
onder duizend verfchillende gedaanten , zich nu in de
but van den daglooner , en dan *in het paleis van
den Landvoogd vertoonen. Wie is er daarenboven,
die eene pijnlijke ligchaamskwaal met geld' kan afkoopen? die • huisfelijk verdriet , pijnlijker nog dan
de pijnlijkfte -ligchaamskwaal , door den klank van
zijn goud en zilver op de vlugt kan drijven ? Wie,
die door zijne fchatten den dood buiten ,de veniferen
zijner woning kan fluiten , dat hij niet eene aangebeden gade van zijne zijde , een dierbaar kind van
zijn hart rukke, en zijne helderfle uitzigten eensklaps
benevele? Ach , konde ik met de helft mijner bezittingen dit • ongeluk • afwenden. !I Tat brat mij nu
geld en .goed , -diar ik •dezeit:Vtillt 7 rrioet . beleven !
Zulke klagten zijn niet zeldzaam in den mond van
hen, die wij boven anderen gezegend noem'eni zij
worden hun maar al te vaak door bitteren weedorn
afgeperst ; terwij1 het genot door dagelijkfche herhaling zijnen fmaak en prikkel verliest , of flechts een
flaauw tegenirigt kan bieden tegen den drukkenden
last der menfchelijice ellende !
Hij , daarenboven , die in een hoogen burg , achter
inw. inbare muren zich veilig waant , hij moet vooral
verzekerd wezen , dat de grondflagen zijner vesting
niet zwak , noch bouwvallig, noch ondermijnd zijn;
zoo dat zij , in plaats van hem te befchermen , op
einmaal op zijn hoofd kunnen nedernorten, en hem
43nder hunne puinen begraven. Maar welk eene
wisheid heeft de rijke , dat zijne bezittingen hem niet
.op een oogenblik ontzinken zullen? dat zij niet
do
-
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de proof der vlammen , of van bet nog verterender
oorlogsvuur zullen worden ? dat duizende onvoorziene
wisfelkeeren des lots hem niet uit de hoogte van
zijnen overvloed in de diepte der armoede zullen
nederitorten , en misfchien tot den bedelftaf
gen
Hetgeen de mot kan wegknagen , hetgeen
de roest verteren , de roover itelen , en de vlam
verilinden kan , is dit eene veilige , onwinbare toevlugt ?
Doch eene vesting zij iferk , op eene rots gegrond,
door hooge muren en wallen omringd ; indien zij
nogtans van eene zijde genaakbaar is , en door geen'
inoed noch magt te verdedigen ; wie zal zich dan
binnen baar gerust en veilig achten ? Of indien zij
wel maanden of zelfs jaren lang den aanval kan afweren , maar toch • cindelijk bezwijken moet , en vallen onder bet flormtuig des belegeraars ; wat baat
dan die lange tegenweer ? En is niet doorgaans het
lot van hem , die zich fpoedig op de genade des vijands overgeeft , dragelijker dan van Bien , die na
langen wederfland onwillig in zijne handen vale ?
Maar nu de vesting des rijkdoms , ligt zij niet van
wine zijde bloot , en kan ieder dag , elk oogenblik
beklommen worden ? en al verdedigt zij zich een
rnenfchen-leeftijd lang , moet zij niet eindelijk bukken ? Als het uur voor ons alien beftemd , waarop wij de wereld , met al wat zij heeft en geven
kan , verlaten moeten ; als dit uur der oproeping
daar is , wat baat het dan rijk te wezen , om de
vreeze des doods te verminderen , of ons voor ons
volgend beftaan in veiligheid te ftellen ? Die geduchte fterke forteres is niets sneer dan een ijdel
too-
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tooverkasteel , dat door een enkelen flag der wigchelaarsroede in lucht en damp vervliegt !
Houden wij dan den rijkdom voor hetgeen hij is ;
voor eene bron van vele genoegens , en een middel
om velen tot nut en zegen te verftrekken ; maar zoo
onze dwaze inbeelding hem aan ons voorftelt , als
het hoogfte goed op aarde , als eene zekere toevlugt
tegen ramp • en gevaren; fluiten wij dan het oor voor
deze bedriegelijke inboezeming , en zien wij dan uit
naar eene veiliger wijkplaats ! Vraagt gij , of deze
hier beneden te vinden is ! Ja ! zij is er ! eene
vaste onwinbare fterkte , door geen heerleger van
vijanden , door geen' tijd noch dood te vermeesteren ! En welke die rots der eeuwen zij , zal ons
het volgeade Vertoog ontvouwen.

C C X.
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zijns geluks zou benevelen ; maar een overwigt van
vreugde boven noodwendig aardsch verdriet , en bij
dringende gevaren , bij grievende flagen des noodlots
eene fpoedige hulp en bevrijding. Wat zou ook
een leven zijn , dat uit eene enkele aaneenfchakeling
van genoegens beflond ! Het genot zelf zou welhaast
zijnen fmaak verliezen , en zoo zulk een voorfpoed
de vrucht der deugd was , het kind zou de moeder
naar het leven flaan ! wanneer een Israeliet den
dlenst van God een flerken toren, eene onwinbare
vesting noemde, dan dacht hij buiten twijfel aan die
Goddelijke befcherming , die wij alien op onze
aardfche omzwerving voo zeer behoeven , en die,
daar zij onzigtbaar rondom ons waart, duizende
onheilen van ons afweert, waarin wij , door onze
kortzigtigheid en onze onbedachtzaamheid , zonder
hooger bewaring, ons gedurig (torten zouden. Deze
befcherming is bij hem het zeker lot van den vriend
van JEHOVA, waarin ook anderen deelen kunnen,
maar waarop hij alleen met gewisheid flaat kan
maken. HO is het, rondom wien de Engel des
HEEREN zijne legermagt nederflaat; wien de onzigtbare boden zijner Voorzienigheid als op de handen
dragen, opdat geen aanftoot hem ftruikelen doe: zoo
dat hij, als uit een vasten burg, de woelingen der
menschen , de kwalen zijner vergankelijkheid , en
de verwoestingen der natuur kan aanfchouwen.
irderciaad, het is een fchoon, een vertroostend,
en bijkans een verrukkend denkbeeld, aldus God tot
zijnen befchermer to hebben. Wij zijn gewoon voor
de gevaren, die ons omringen, onze oogen to fluiten;
mar wanneer zij ons fomtijds opengaan, hoe bang
V. DEEL.
S
kan
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zijns geluks zou benevelen ; maar een overwigt van
vreugde boven noodwendig aardsch verdriet , en bij
dringende gevaren , bij grievende flagen des noodlots
eene fpoedige hulp en bevrijding. Wat zou ook
een leven zijn , dat uit eene enkele aaneenfchakeling
van genoegens beflond ! Het genot zeif zou welhaast
zijnen fmaak verliezen , en zoo zulk een voorfpoed
de vrucht der deugd was , het kind zou de moeder
naar het leven itaan! Wanneer een Israeliet den
dienst van God een flerken toren, eerie onwinbare
vesting noemde, dan dacht hij buiten twijfel aan die
Goddelijke befcherming, die wij alien op onze
aardfche omzwerving voo zeer behoeven , en die,
daar zij onzigtbaar rondom ons waart , duizende
onheilen van ons afweert , waarin wij , door onze
kortzigtigheid en onze onbedachtzaamheid, zonder
hooger bewaring, ons gedurig (torten zouden. Deze
befcherming is bij hem het zeker lot van den vriend
van JEHOVA waarin ook anderen deelen kunnen,
maar waarop hij alleen met gewisheid tiaat kan
makers. HO is het, rondom wien de Engel des
IIEEREN zijne legermagt nederflaat; wien de onzigtbare boden zijner Voorzienigheid als op de handen
dragen , opdat geen aanftoot hem ftruikelen doe : zoo
dat hij, als nit een vasten burg, de woelingen der
menschen , de kwalen zijner vergankelijkheid , en
de verwoestingen der natuur kan aanfchouwen.
1n2erdaad, het is een fchoon, een vertroostend,
en bijkans een verrukkend denkbeeld, aldus God tot
zijnen befchermer te hebben. wij zijn gewoon voor
de gevaren, die ons oniringen , onze oogen te fluiten;
maar wanne=r zij ons fomtijds opengaan, hoe bang
V. DEED.
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kan het ons dan worden ! Hij , die zich , in een
donkeren nacht , bevindt in een woud vol verfcheurend
gedierte en vergiftige flangen , is niet onveiliger dan
de mensch op de onveilige levensbaan. Hoe veel
kwaads is er , dat ons elk oogenblik verrasfen kan!
Met zulk een teeder ligchaamsgeftel , door verwoestende
krachten van alle kanten omgeven , verwoestende
krachten binnen in zich huisvestende ! Met zulk
een aandoenlijk en tetrgevoelig hart , aan duizende
fchokken blootgeiteld; zelfs de •vonk onzer rede in
gedurig- gevaar oni door fchrilt, door hartzeer,
door blijdfchap zelf uitgebluscht te worden ! In ons
beroep , in ons huisgezin , in onze kinderen , aan teleuritellingen zonder tal , aan tegenfpoeden en verliezen
ten prooi , die den gelukkigilen mensch zoo dikwerf
en eensklaps in een voorwerp van mededoogen en
bejammering verkeeren I 0 ! zoo wij den mocd
hadden om dat vreesfelijk heerleger elken dag te
overzien , wiens hart zou niet zamenkrimpen van
zorg en angst ! Voor wien zouden de genoegens
van zulk een wisfelvallig leven nog eenige zoetheid
behouden? Waarlijk , zoo er geene befchermende hand
der Voorzienigheid was , geen oog zou er zijn , dat
niet dagelijks zwom in tranen van droefenis Geen
mensch zou er zijn , die de helft zijner dagen bereikte. Wat zeg ik ? geen jongeling zou er
zijn dien niet het vuur zijner eigen driften verteerde ; geen zuigeling , dien de moederlijke borst tegen
het verderf befchutten kon I
Maar nu , op deze magtige befcherming te kunnen ftaat maken ; altijd overal , met onwankelbare
gewisheid bet- daarvoor te molten houden , dat geen
kwa ad
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kwaad noch Iced ons naderen kan, dan naar den
toil , onder de toelating , naar het beflel van eenen
Fader in de hemelen , wiens oog ons nimmer verlaat , die al onze voetflappen vergezelt , en zonder
wien geene kracht in de natuurlijke of zedelijke wereld zich bewegen kan ! \Vat is er , dat tegen deze
gerustheid kan opwegen ! Nu zorgen wij niet nicer ,
dan waar onze zorg iets baten kan ; want eene hooger zorg 'weft ons van nuttelooze zorg ontflagen !
Nu vreezen wij niet sneer , want onze vrees zou
eene beleediging zijn voor Hem , vvien wij alleen
vreezen mogen ! Nu flappen wij door het huilend
bosch , door de eenzaame woestijn , met een opgerigt hoofd en onbekommerd gelaat want bet gedierte des wouds is met ons bevredigd , en de iteen
des velds is onze gastvriend Nu drinken wij vrolijk nit den beker der levensgeneugte, en vreezen
nirt , dat op den bodem een bittere droesfem liggen
zal ! Nu zien wij gade en kroost, en dierbare bezittingen als met eene vurige hemelwacht omringd ! Nu
ilapen wij veilig , want wij bevelen ons aan de hoede van Hem , die altijd waakt. Voorzeker

De man; des HEEREN is een flerke tore; ;
De vrorne vlugt daarheen , en is onwinbaar veilig
Dit is het lot van den vriend des HEEREN en
kan ook alleen bet lot van dezen zijn. SALON.°
zegt ons niet: ELK. vlugt claatheen ; maar de
REGTVAARDIGE vlugt daarheen. Indien de zedelooze
en 1.4rachter van God op deze befcherming gerust
kon zijn, het zou een dwaas en roekeloos vertronwen
S2

276

S AL OM O'S

wen zijn , waarvoor althans in het Woord van God
geen enkele grond , en in de redeneringen van het
gezond veriland geene fchaduw van bewijs worth
gevonden. Doch zulk eene gerustheid bij den goddeloozen te onderitellen , is eene ongerijmdheid. Want
tot dezelve behoort eene opgehelderde kennis van
God , in den ganfchen omvang zijner hoogheid en
volkomenheid ; een levendig inzien in zijne magt ,
zijne wijsheid en goedheid; eene onwrikbare overt&
ging , dat alles van God afhankelijk , en Hij de
Opperheer van het ganfche rijk der zigtbare en onzienlijke Schepping is. Er behoort tot dezelve eene
hebbelijkheid , om zich te pThatfen in de tegenwoordigheid diens Heerlijken en Heiligen ; om in alle
uitkomften der wereld zijnen vinger te zien en te
eerbiedigen ; om zijne voetftappen gide te flaan , en
aan zijnen wil zich te onderwerpen. Er behoort tot
dezelve de gewisfe -verzekering van Gods gunst en
vriendfchap en dus ook bet verlangen , het pogen
en ftreven , om de liefde van God te verwerven , en
in zijne gunst zich in te dringen. Wie dan op de
onveilige wereldzee , geflingerd door het wisfelvallig
lot der broze menfchelijkheid , onbekornmerd over
fchip en goed , zich wil ter neder leggen , zich verlatende op de zorg van Hem , die met wisfe hand
het roer beftuurt : wie , omringd en belaagd door
vijanden - zonder tal , eene hooge fterkte beklimmen .wit , die -nooit in de magt eens belegeraars viel
of vallen kon ; hij zij een regtvaardige , een vriend
en dienaar van JEHovA ! Aan den voet dier rots
zal alle magt zich verbrijzelen , die hem belageti of
overrompelen wil.
Doch ,
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Doch , ik. herhale het , de - befcherming, die God
zljnen gunstgenooten heeft toegezegd ,: beftaat niet in
bevrijding van alle onheilen en jammeren; maar flechts
van diegenen onder dezelve , die het ontwerp hunner volmaking i en gelukzaligheid zouden iforen of
verwoesten , en die hun aldus niet van de 'hand eens
goedertierenen Vaders , maar !outer van menfchenmoedwil zouden toekomen , of door de flagen eens
blinden noodiots worden aangebragt. Behoefte kan
ook den vromen drukken ; ligchaamsfmarten kunnen
hem folteren ; hij kan ter proof itaan aan laster en
vervolging ; hij kan gade en kroost verliezen , en
huisfelijk leed kan aan zijne hartader knagen. Maar
fmart en weedom verwoesten geen menfchelijk geluk ;
zij behooren tot het noodzakelijk evenwigt van het
lot onzer aardfche vergankelijkheid ;- zij onderhouden
de gevoeligheid onzes harten , en voeden onze vatbaarheid voor • vreugd en genot ; zijn een, breidel
voor onze toomelooze zinnelijkheid ; zij openen ons.
den weg tot betrachting der fchoonfte deugden ; en
hoe velen hadden aan het ongeluk alleen de veredeling hunner gezindheden , en dus de bron der hoogRe en zuiverfte genoegens to darken ! Alles komt
dan flechts aan op de overtuiging. , dat de rampen ,
die ons treffen , wezenlijk behooren tot het beitek
der eeuwige Goedheid , die niets dan ons heil bedoelt ; en dat' zij zelfs de grondflagen zijn van het
gebouw eener volkomenheid , • die ons de reinite
vreugde belooft. Deze is de overtuiging van den
reg.tvaardigen ; hij alleen kan aldus den tegenfpoedontwapenen , en het is. dogr den naam, door den
dieust en de vreeze des HERREN dat hij den .bitS3
ter-
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teriten druk voor zich in een- en zegen verandert.
Die aldus gefterkt door het vertrouwen op God
den tegenfpoed draagt , zonder wrevel of ongeduld
als eene beproeving en loutering zijner deugd , hoe
dikwerf ziet hij , onvenvacht , uit de duisternis het
licht opgaan , nit het leed zelf zijne blijdfchap geboren worden , en de tranen zijner droefheid in vreugdetranen verwisfeld Zouden wij het niet bijkans
als eene ontwijfelbare waarheid mogen aannemen
dat ons, beramelijk gedrag in het ongeluk , de zekerfte voorbode is van het eincle onzer rampen „
van verlosfing en bevrijding uit den -nood ? dat ,
ook in dezen zin , de naam des REEREN een flerke
Doch dat de nood blijve voortduren ,
toren is
ja hooger en hooger ftijge ; ook dan vlugt de regtvaardige daarheen , en vindt er onwinbare veiligheld. 1k beroep mij op alien , die immer geleden
hebben , en weten , vat wonden des harten zijn
Ik beroep mij op alien , die immer lijdenden in hun
leed hebben bijgeftaan Waar vindt men verzachting
voor die fmart , waar ,balfem voor die wonden der
ziel dan in den Godsdienst alleen ? Geene ingebeelde , maar wezenlijke verzachting ; geen dier bedriegelijke - en .verraderlijke. heelmiddelen die voor weinige oogenblikken de pijn kunnen itillen , maar het
kwaad 'verergeren en het ftraks heftiger doen opbruifen en • woeden. Wie ,kent niet het zoet , het
hemelfche zoet eener ware -vertrobsting ; hoe zij de
fmart ons niet vergeten doet , maar ons. dezelve
dierbaar maakt ; ons tevens van Weedom. en van
zielsgenot doet weenen , zoo dat svij het gevoel onzer
harten voor geene vreugde ruilen zouden Beftaat
er
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er• zulk eene vertroosting ; en ongelukkig hij , die
nimmer in verlies of ranipen lets daarvan . kende !
Bestaat er zulk eene vertroosting , dan ligt- zij in
den Godsdienst opgefloten. ! in dat weemoedig aandenken aan eenen God der liefde , die lint om to
heelen , en nimmer plaagt, noch bedroeft van fiarte; .
Indatberusvh ijzeldart',mkn
derlijke onderwerping , in hooger en wijzer wil , in
dat itaren op eene betere toekomst ; in dat dicp
doordringend befef, dat wiJ onze aardfche woonitede eens verlaten zullen voor het verblijf in zaliger gewesten , waar eene vriendelijke hand alle tranen van onze oogen zal afwisfchen dan gaat
het ons a1 eenen , die. voor een' fchat , dien _hij
verloor , tent grooteren en beteren fchat wedervindt !
Dan bezitten wij- in God veel meer, dan ons aan
aardfche bezittingen., hoe groot ., hoe onherflelbaar
ook , •ontviel ! Ja ! wanneer de- vrome. en regtvaar.dige deze Spreuk van saLomoi.de zijne maakt , het
is niet als de voorfpoed al zijne wenfchen vervult ;
maar als hij worflelt en kampt met ellende en grievenden jammer; dan roemt en juicht hij
De naam des HEEREN is een fierke toren;
De vrome vlugt araarheen , en is onwinbaar veilig
Er zijn wijsgeeren , (althans zij heeten zich wijsgeeren) die den Godsdienst houden voor eene uitvinding van menfchen. Wat dunkt mijnen Lezeren
van dit gevoelen? Indien het waar is , mogt men
dan den naam diens uitvinders niet wel in mariner
bebben uitgehouwen , en aan de vergetelheid zelfs der
S3
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laatfte eeuwen onttrokken ? Want voorzeker , hellzamer uitvinding heeft nimmer het menfchelijk vernuft
verecrd. Daaraan hebben wij het to *ken , dat wij
onbevreesd kunnen wandelen in het midden der gevaren , moed houden onder de fnerpendfte geefelflagen van
het lot , ja ! den dood zelven met gelatenheid , met
een vrolijken glimlach tegentreden ! En deze bran
van troost , van fterkte en blijdfchap , is tevens eene
bron van deugd , veredeling en volmaking want aan
deze voorwaarde alleen verbindt zij haren zegen , en
maakt ons groot , terwijl zij ons gelukkig maakt
Welk eene uitvinding I voor alle onze menfchelijke
behoeften , ligchamelijke , verflandelijke en zedelijke ,
tijdelijke en eeuwige berekend ! Welk een gezegend
bijgeloof ! Welk een weldadig priesterbedrog I .
Doch bedwingen we onze lippen , dat zij niet mede
lasteren ! Laten wij den wijsgeer zijnen waan , en
danken wij God voor de openbaring zijns Noma!
.

.1.1•Mrs,

C C M.
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C C X I.

Poor de verbreking sal des menfchen hart zich ver-

(hien
En de nederigheid gaat voor de eere.
SPREUKEN XVIII vs. 12.

De beide deelen dezer Spreuk hebben wij , althans
met gering verfchil ten aanzien van het eerfte , te
voren afzonderlijk aangetrofFen ; te weten , het eerfle
floofdfl. XVI vs. 18 , en het tweede Hoofdfl. XV
vs. 33. Schoon dus de inhoud van sArgomo's gezegde te dezer plaatfe te voren door • mij behandeld
is , in het MAI& enn in bet CLXVIllfte demiVertoogen ; en fchoon ik te voren nog eens opzetteEA over hoogmoed en seder/shed, In twee andere
Vertoogen (N°. max en XXX) gefproken heb ; kan
ik echter niet befluiten , om de tegenwoordige Spreuk
onaangeroerd voorbij te gaan. Eensdeels , omdat wij
hier bij ,een, vinden , wat ons elders verfpreid is
voorgekomen , en dus de voor. en keerzijde van den
penning , opdat ik het dus uitdrukke , gelljktijdig
kunneu befchouwen. Anderdeels , omdat dit Vertoog
misfchien Lezers hebben zal die de vorigen niet zoo
gereedelijk bij de hand helten om na te liam;
S5
het.
•
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lietgeen bij de menigte dergenen , die foortgelijke
gefchriften gemeenfchappelijk lezen , natuurlijk het
geval moet zijn. Maar voornamelijk , omdat over
dit onderwerp nog zeer veel to zeggen valt , en het
weinige hetwelk misfchien kortelijk herhaald zal
nioeten worden , niet in vergelijking komt met de
zeer vele gewigtiger dingen , die daarover op nieuw
kunnen worden in 'het midden gettragt.
De zin der Spreuk is duidelijk , en ook taalkundig
aan geene twijfeling onderhevig. ook order ons is
bet een gemeenzaam fpreekwoord hoogmoed komt
voor den vat/ en -wanneer 'wij iemand zich bijster zien
verheffen boven zijne gelijken , dan voorfpellen wij
hem reeds in onze gedachten , dat die kwalijk geplaatile
hoogheid niet lank duien, maar een ongelukkig einde
nemen zal. Daarentegen , zien wij iemand van verdienfle , en wezenlijke inwendige waarde , doch die
zich niets daarop laat voorflaan, die gering over zich
zelven denkt en zich gaarne gelijk ftelt net anderen,
die in voortreffelijkheid en zelfs in uiterlijk aanzien
niet bij hem halen 'kunnen itraks ftellen wij het
bij onS zelven als zeker , • dat de weg tot ware=
eer en voldOening voor dezen open .flaat , en dat zijne
ongeveinsde nederigheid deze loon niet ontgaan kan
Verheffing des harten is voorbode des ondergangs ;
Maar nederigheid gnat de eer vooruit.
Indien des menfchen voorfpoed en de bereiking van
zijne wenfchen afhangt van den zegen van GOD dan
kan het niet anders , of de hoogmoedige delft het
graf zijper eigene grootheid , want GOD wederftaat
tie
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de hoovaardigen. In het oog van Hem , die ons
kent , in alle onze behoefte en zwakheid , kan niets
verfoeijelijker wezen , dan dat een zoo afhankelijk
fchepfel , dat zoo hulpeloos ter wereld komt , en zoo
naakt en arm de wereld verlaat ; dat aan duizende
rampen en kwalen onderhevig is , waartegen het zich
niet befchermen kin , en zonder de goedwilligheid en
den bijiland zijder gelijken eflendig en verlaten is ;
dat , zeg ik , zulk een afhankelijk fchepfel in zijnen
ijdelen waan zich verbeeldt wat grootsch te zijn , en
als wat groetsch zich te mogen voorilellen , met
verachting van anderen , die even goed , en waarvan
velen beter zijn dan hij. Het Opperwezen zou niet
de wijze befchikker zijn van ieders lot , indien het
dezen berg van hoogmoed niet flechtte ; het zou voor
het geluk van den trotschaard niet zorgen , indien het
niet beproefde , door vernedering en teleuritelling,
hem te veibeteren.
Onze voorffioed, en het gelukklg Hagen onzer ondernemingen , hangt ook dikwijls , en in vele opzigten ,
van de gunst en hulp onzer medemenfchen af. Maar
indien , gelijk ik te voren eens aanmerkte indien
trotschheid de kunst is ,. om zich alle menfchen tot
vijand te maken , wie • zal dan minder kunnen rekenen
op de • medewerking en begunitiging van anderen ,
dan hij , die door zijnen verfoeijelijken hoogmoed het
zoo verre:gebragt heeft , dat zijn vat door een' iegelijk met verlangente gemoet gezien , en met gejuich
aanfchouwd woidt? En waarlijk , wie zou niet
vreezen',' 'den trotfcheil behulpiaam • te zijn in het
bereilien 21iner oogmerken, daar ate Rap dien hij
hooger 'ftijgt , hem onverdragellker naakt , en niemand
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nand minder , dan hij , van zljn geluk een gematigd
gebruik weet te makers'
Doch de voorname reden waarom hoogmoed den
weg baant tot een' zekeren val , moet de hoogmoedige
dikwijls in zich zelven zoeken ; in het gemis van
datgene , hetwelk ieder met zich moet brengen , om
zjne welvaart te bevestigen , of een' beftendigen roem
to verkrijgen. Het is bijkans niet mogelijk , alles op
te noemen , wat hiertoe al zou kunnen gebragt worden ; maar bepalen we ons inzonderheid tot de voorname bran van dat alles , gebrek aan zelfkennis.
Niemand is ooit groot geworden , hoe uitmuntende
vermogens of andere voorregten hij ook bezat , dan
floor- de kennis van zijne gebreken en wanneer wij,
vragen naar de reden , waarom velen , die grond gaven
'cm het alleruitmuntendfte van hen te verwachten ,
an die verwachting niet voldeden , maar hunnen roem
overleefden ; het is meestal , omdat zij blind waren
Toor hunne gebreken of , door waan verbijsterd ,
hunne gebreken zelfs hielden voor voortreffelijkheden.
De grootite eigenfchap van den mensch is volmaakbaarheid. Die eens eene hoogte , het zij van kennis,
het zij van beleid , het zij van deugd of andere uitmuntendheid bereikt heeft , boven welke hij niet meer
flijgt of flijgen kan houdt van dat oogenblik of op
groot te zijn. , en het kan niet anders , of hij moet
trapswijze dalen. Doch deze aanleg tot volmaakbaarheid moet zich nog minder openbaren in her
uitbreiden onzer vermogens dan in het vermijden
onzer gebreken : of liever, onze gebreken te kennen,
en ons langzamerhand van dezelve te genezen is het
eerie middel om ook onze vermogens uit te_breiden.

Maar
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Maar het voorname zwak van den hoogmoedigen is
juist , dat hij zijne gebreken niet ziet , dat hij ze
noch voor anderen erkennen wil. , noch zelf zijne
oogen er voor openen. En gebeurt het dat door
fommigen , of uit baatzuchtige vleijerij , . of uit onkunde , hetgeen gebrek in hem is , als voortreffelijkheid
wordt toegejuicht , dan wordt zelfs de vriendelijkfte
berisping van hem gehaat , en het kwaad wordt
onverbeterlijk. Ja , dat ik dit in het voorbijgaan
aanmerke , toejuichingen , vooral van onbevoegden ;
toejuichingen van hetgeen niet behoorde geprezen te
worden zijn het jammerlijkfte voedfel van den hoogmoed ! Zij worden zoo gretiglijk door de ooren als
ingedronken , bedwelmen 'hoofd en zinnen , planten
in het hart den wortel van nijd tegen aller anderen
verdienften , en doen eindelijk het flagtoffer dier ijdele
en -ras verdwijnende eer niet 'anger vragen : wat is
goed , wat is waar , wat is fchoon ? maar alleen , wat
zal met luiden lof en handgeklap ontvangen worden?
Op welke gronden nu zulk eene grootheid ileunt ,
kan ieder lig,t bevroeden : zij verdwijnt en moet verdwijnen ; zij eindigt of daarin , dat men langzamerhand
vergeten wordt; of zoo men door onbefchaamdheid ,
door redelooze vorderingen , of onbefchoftheid zich
wil ftaande houden dan eindigt zij in fchande en
verachting Ziet daar het gevolg van het gebrek
dier zelfkennis, die ons een' getrouwen fpiegel van
onze gebreken voorhoudt t
Daarenboven , het is geene geringe zaak , op eene
aanzienlijke hoogte van roes en grootheid geplaatst ,
zich daarop ftaande te houden. Dan moeten alle
krachten ingefpannen, nieuwe vermogens opgedolven
en
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en ontwikkeld worden. Men wacht van hem dien
dit voorregt te beurt viel , altijd nog meet en gedu 7
rigme,nvflauwtizjebondrg
of eerbied , :men er niet gedurig nieuw voedfel
aan ziet gegeven. Ongelukkig'hij., die tot dit ilandpunt verheven , niet gefladig zich zelven mistrouwt,
nimmer meent genoeg gedaan te hebben , en zich
beijvert , om. hetgeen. hij. eens door zijne verdienften
verkreeg , op den duur te blijven verdienen. Maar
ziet nu den man , die , door deze .eer bedwelmd,
hoogmoedig geworden is. Hij acht bet bijkans voor
onmogelijk , obit minder te worden dan hij thans
is : de hulde en eerbiediging , die hij geniet , befchouwt hij als zijn wettig deel., en die hem dezelve niet rijkelijk betaalt , is bij hem een onwaardige , dicn hij zijne - gevoeligheid moet toonen. Van
nu of daar hij zijne veerkracht moest infpannen
verflapt zij , en indien iemand , hij acht zich zelven
bevoegd , om op zijne lauweren te rusten. Doch
nu verandert ook welhaast het oordeel der menigte ,
en doorgaans behandelt men niemand met meer
koelheid en verfmading , dan omtrent wien men gelooft in zijne meening bedrogen te zijn geweest.
Wie kan er derhalve aan twijfelen , of de trotschheld , door God verfoeid en door menfchen gehaat ,
blind voor eigen gebreken , en traag om te verdienen
wat zij met een' gebiedenden toon van anderen eischt
wie twijfelt er aan , of trotschheid is de zekere
voorbode van verbreking , van fchande en ondergang?
En om dezelfde reden moet nederigheid ook de
kortfte en zekerite weg zijn tot eer en beilendige
achting. Want God keurt bur goed , en alle • menfchen
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Olen beminnen . 14,1; Zij ,ziet .hare zwakhedeni
ook dear zij cloby:,nieman4 worden opgemerkt ,. en
berekent hare . 40tingwaardigheid , niet naar - den
wierook , door palm& of vo.oroordeet Naar toege..
zwaAisi, _Dam -naar bet overwinnew harer., gebreken.
'meent,
Zij pistrouwt hare .4ekwaamheden
mer genoeg gedaa,ni bebben voor eene..erer „die:
aaen te groot Igkent*NoOr :hare. verdienflen.
nand that zi.j: in den weg_, -nietnand:beleedigt
Zij velt geen vonnis uit de hoogte, en neemt gaarne
teregtwijzingen" :aan. Voor ieders. Voortreffelijkheid
heeft zij haren ongeveinsden lof over , .en mishaagtzich. nooit fterker„ dan wanneer zij de zaden van
onedelen nailver in zich meent. te voelen opfchieten.:
zij rukt ---die uit , als een vergiftig. 'gew,as ,*--..dat . at
wat good is op den akker bederven zou. Zil ..fchat
de waarde der toejuichingen niet naar hare menigte
of luidruchtigheid maar naar_ de waarde van hen die
ze nit-deed' , ,en veel meet nog naar 'de befcheidenheid der goedkenting. Zoo gnat zii. fIf1 en onopgemerkt haren weldadigen. gang gelijk "eene beck ; die.
hare oevers zachtelijk befproeir en vruchtbaar maakt ,
en waarvan leder .zich verblijdt, zoo hij een 'fprankje
van 'haar op zijnen akker of do0 zijnen hof kan leiden ; terWi.j1 de trotschheid bruist en woedt gelijk
eene zee , die alles verzwelgt en omver werpt. Is
het wonder, dat - -men door zulke nederigheid tot
eere. komt, gelijk men door hoogmoed komt tot den
val ? Wie is meer eere waardig, dan de nederigel
Wien brengt men liever hulde en eerbiediging toe ,
dan aan . den nederigen ?
De ware, eer is- in vele - opzigten gelijk aan eene
fie-
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fiere fchoonheid, die hare gunften niet uitdeelt noch
haar hart wegfchenkt aan dien , die opgeblazen van
zelfgevoel , zijn aanzoek doet , alsof hij verzekerd
was te zullen behagen : zij vreest het jok , dat deze
Naar zou opleggen , en al had hij ioor eene poos
hare zinnen bekoord, zij wijst hem af, zoo ras zij
hem beter leert kennen. Maar zij fchenkt haar hart
aan den minnaar, die, befcheiden en zedig, ook dam
wanneer hij weet haar te verdienen, van hare gunst
alleen de beilisfing zijns lots schijnt af te wachten. De
hoogmoedige mist het doel , dat hij met ijdele aanmatiging grijpen en houden wil. De nederige bereikt
zijn doel , want terwijl hij er niet openlijk naar durft
ifreven , nadert het tot hem van lieverlede.
Vlieden , vlieden wij de hoovaardij, zoo wij ons
geluk, en onze rust, en onzen roem beminnen! Zij
vertoont zich onder allerlei gedaanten , zij behoort
tot alle flanden. Het is niets flechts de Vorst op
zijnen troon ; bet is niet flechts de Staatsdienaar , die
ambten en gunften uitdeelt ; het is niet flechts de
aanzienlijke , wiens flamboom tot aan de eeuwen der
barbaarschheid reikt ; het is niet flechts de rijke , met
goud en kostbaar gewaad verfierd : ook hij , die om de
gunst van Vorflen en Staatsdienaars bedelt , en voor
Magtigen kruipt in bet ltd. ; ook hij , die adel en
eeretitels veracht, omdat hij ze niet bezit , noch
bezitten kan ; ook de burger onder zijn nederig dak ,
en de landman in zijne but ; allen ilaan bloot voor
hoovaardij , en kunnen door hoovaardij ten val komen. Wanen zij meerder te gelden , dan zij waard
zijn ; zien zij op hunne gelijken met minachting neder;
vergen zij buide , die bun niet toekomt ; befchouwen
z ij
,
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zij hun oordeel als onfeilbaar , hunne woorden als
Godfpraken; verheffen zij zich boven hunnen ftaat ;
of op welk eene wijze hunne alles verzwelgende
eigenliefde zich openbare ; zij alien loopen gevaar ,
om door treurige voorbeelden op nieuw de Spreuk
te Haven : de hoogheid des geestes komt whir de
verbreking. Zelfs de geleerde , die zich enkel met
wijsheid en kennis fchijnt te voeden ; die van de
verachting der eer , en de kennis van zich zelven,
elken dag de beroemdite Wijsgeeren der Oudheid
hoort fpreken ; zelfs de geleerde is vatbaar voor
hoogmoed ! Vatbaar ? Mogten wij het flechts
bij dit woord laten ! maar helaas ! de duivel des
b.00gmoeds •weet maar al te gemakkelijk den toegang
tot zijne cel zich te openen , en fluipt in zijn hart ,
terwijl hij zelf predikt tegen ijdele eer, en nederige
zelfkennis aanprijst ! DIE STAAT ZIE TOE DAT
tirj NIET VALLE
Deze Spreuk was waardig , om
in paleizen en hutten , de wanden van ieder vertrek ,
en ook van ieder boekvertrek te verfieren!
!

V. DEEL•
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CCXII.
Die antwoord geeft eer hj zal gehoord hebben,
.Dat is hem dwaasheid en fchande.
SPREUKEN XVIII vs. 13.

Welk een hard woord is dit , dwaasheid en fchandel
Niemand ziet zich gaarne dwaasheid onverfland
domheid , te laste leggen. Velen zijn er , die zich
Hever van roekeloosheid , van onmatigheid van allerlei
ondeugden hooren beCchukligen , dan van dwaasheid.
Wij zijn ons innerlijk zoo zeer bewust van de voortreffelijkheid onzes redelijken verftands dal: we ons
zelven niets minder vergeven kunnen , dan door onze
eigene fchuld voor dwazen gehouden te worden.
Doch er is dan nog verfchil in dwaasheden. Er zijn
er , die men verfchoont , die men toefchrijft aan de
jaren , aan omftandigheden , aan luim of temperament : deze brengen dus ook geene fchande aan. Er
zijn zelfs onder deze dwaasheden , waarmede men
zich in den omgang vervrolijkt , en die bijkans voor
beminnelijk gehouden worden. Maar dwaasheid met
/'charade vereenigd , hieraan voorzeker kan men geene
enkele voordeelige zijde befpeuren ! De schande ,
door dwaasheid veroorzaakt is groot en onuitwisch-
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wischbaar. Avaasheid , die fchande aanbrengt , is
onverfchoonlijk. Was zij onwillekeurig , fproot zij
voort uit gebrek aan redelijke vermogens zij zou
niet fchandelijk kunnen wezen ; zij zou medelijden
verdienen , maar geene verachting. Dwaasheid , met
fchande gepaard , kan niet anders zijn , dan moedwillig misbruik der redelijke gaven , aan ons verleend ; vercluistering en verdrukking van het beste ,
dat wij bezitten , van ons onwaardeerbaar veriland !
Maar welke is dan de misdaad , die door SALOMO
met dit brandmerk wordt gefchandvlekt ? Het is,
antwoord te geven, eer men gehoord heeft, dat is ,
eer men den fprekenden heeft hooren uitfpreken.
En
is dit zoo groot een kwaad , dat aldus verdient ten
toon geiteld te worden ? Een gebrek mag het heeten,
eene kwade gewoonte ; maar — dwaasheid en fcbande
Waaruit toch ontitaat het ? uit levendigheid van
geest , uit vlugheid van bevatting uit ongeduld , nit
begeerte, om fpoedig deel aan het gefprek te krijgen ;
misfchien is het eene voorbarigheid ; als men het
wel befehouwt, kan men het zekerlijk ook niet van
onbefcheidenheid vrij pleiten : maar dit is toch nog
geene dwaasheitl en fchande I Welaan , befchouwen
wij het van nader bij. Er is bier al zoo iets gezegd , dat evenwel ver is van loffelijk te wezen
Ongeduld , praatzucht , voorbarigheid , onbefcheidenheid , dit is voorwaar geene wifsheid noch eer.
Over levendigheid van geest , en vlugheid van bevatting , zullen wij ftraks nog een woord in het
bijzonder fpreken.
Bij de Spreuken van SALOMO moeten wij dikwijls ,
en doorgaans misfchien , in het oog houden, dat zij.
voor..
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voornamelijk voor jonge lieden beftemd zijn. Men
ziet dit uit de negen eerfte Hoofdflukken van dit
Boek , die eene foort van inleiding tot de volgende
uitmaken ; en het yak ook volkomen in den Oosterfchen denktrant , dat men zedelesfen fchrijven
moet voor kinderen , terwijl volwasfen menfchen
zelve hunnen pligt behooren te weten. Maar nu is
er voorzeker onder de kinderlijke gebreken , en die
der aankomende jeugd , geen bedenkelijker en berispelijker , dan dit antwoorden , eer men heeft hooren
ttitfpreken : dit is in jonge lieden eene onverdragelijke aanmatiging , en teekent in hen een gemis van
datgene , waarin hunne voornaamfte beminnelijkheid
gelegen is ; het is althans zeker kinderlijke dwaasheld en fchande , daar het tegendeel hier van hun
als kinder/0e rysheid en eer mag aangerekend
worden. Daarenboven wanneer dit gebrek in kinderen niet tegengegaan , en zoo veel mogelijk uitgeroeid wordt ; wanneer het , als het ware , met hen
opwast en aangroeit moet het dan niet in hen den
grondflag leggen van zulke grove en hatelijke gebreken , die hun ontwijfelbaar , in hun volgend leven ,
als dwaasheid en fchande zullen aangerekend worden ?
Doch wij behoeven , om SALOMO'S uitfpraak te
regtvaardigen , tot deze aanmerking de toevlugt niet
te nemen ; ook niet tot eene andere , die nogtans ook
voor gegrond mag gehouden worden : dat namelijk ,
volgens de zeden der Oosterlingen, lets dwaas en fchandel0 zou kunnen wezen , hetwelk bij ons misfchien
zachter benamingen zou verdienen. Bij de Oosterlingen
heerscht deftigheid en ernst in den omgang ; zij fpreken niet alleen niet voor hunne beurt maar laten
ook
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ook dikwerf Dunne beurt van fpreken voorbij gaan.
Iemand in de rede te vallen , of het woord uit den
mond te nemen , (en dit is toch antwoorden eer men
gehoord heeft) is daar een bijkans onbekend gebrek,
en kan , volgens onze zeden , met de onverfchoonlijkfte
dwaasheid , die een flechthoofd begaan kan , gelijk
gefteld worden. Bij zulk een yolk kan het ons derhalve niet verwonderen , zulk een geitreng oordeel over
dit gebrek te zien uitgefproken.
Maar waartoe deze of andere foortgelijke uitvlugten
te baat genomen ? Het kan met het kwaad , door
SALOMO gegispt , wel even eens gelegen zijn als met
fommige menfchelijke aangezigten , die op een' afftand,
of bij kaarslicht befchouwd niet onbehagelijk zijn;
maar wanneer men ze van nabij , of in den vollen
dag beziet , ons verwonderd doen than , dat wij der-.
zelver afzigtigheid niet eerder befpeurd hebben. Het
oordeel over fchande of eer , dwaasheid of wijsheid,
hangt wel eenigermate van volksbegrippen of , maar kart
toch zoo verfchillend niet zijn , dat onze beginfelen
van rede of zedelijkheid daardoor op losfe fchroeven
zouden gefteld zijn ; en SALOMO althans zag zoo
fielder door deze fchors heen , dat wij op hem ons
meer , dan op zijne overige landgenooten verlaten
kunnen. Het gebeurt ons ook niet zelden , dat wij
oppervlakkig ergens zoo groot een kwaad niet in zien
kunnen ; maar als wij bedaardelijk daarover nadenken , is het alsof ons fchellen van de oogen vielen ,
en hetgeen ons te voren dragelijk was , wordt ons
affchuwelijk. Even zeer als wij- bet aan het voor=
oordeel van Oosterfche gebruiken on zeden toefchrijven,
dat zij de voorbarigheid in het fpreken voor dwaasheid
en
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en fchande houden ; even zeer zou het aan de ver.
keerdheid van onze gewoonten kunnen geweten worden,
dat wij dit gebrek veel geringer fchatten , dan wij
moesten. Er 4n immers volken , bij wie de dronkenfchap geenszins onder de ondeugden gerekend
wordt ; maar is het daarom vooroordeel is ons , dat
wij haar fchandelijk noemen ?
Het onderling gefprek , in de zamenleving , fteunt
op zekere ingewikkelde overeenkomst , dat , terwijl
de een fpreekt , de andere zal zwijgen en aanhooren;
en • dat niernand den anderen vervangen zal , dan nadat
hij heeft uitgefproken. Neem deze itilzwijgende overeenkomst weg , zoo zal er geen gefprek weer plaats
hebben maar eene verwarde brabbeltaal , en een
vervelend geraas en gefchreeuw van allerlei dooreengemengde ftemmen ; bijkans of men zich in een
gezelfchap van dronken lieden beyond. Maar flel
nu , dat het fpreken eer men uitgehoord heeft , flechts
een weinig beduidend gebrek zij , waaraan men zonder
groote ergernis zich mag fchuldig maken ; en dat
men zich dus van dit kwaad niet zoo zorgvuldig
behoeft te wachten , alsof het dwaasheid en fchande
ware ; dan moet noodwendig deze kwade toon de
overhand nemen , en al het zoet van een nuttig
gefprek en aangenamen vriendenkout aan het geram.
mei der onbefcheidenheid worden prijs gegeven. Er
is gem ander middel , om dit voor te komen , dan
deze voorbarige onbefcheidenheid te houden voor
hetgeen zij is t voor een wezenlijk gebrek aan vet.
ftand , en aan gevoel voor ware eer.
Doch indien men in het gemeen aldus oordeelefl
moet over hen , wier ongeduld hen belet , on te
zwij-

SPREUKEN, 1-100FDS T. XVIII vs. 13. 293
zwijgen , terwijl anderen wettiglijk aan ' het woord
ztin ; hoe veel te meer , indien men ailtwoorden moet
op hetgeen gevraagd of voorgefteld wordt. Hoe
dikwijls gebeurt het dan , dat men denkt de meening
van den fpreker , of het Oogmerk zijner vraag, reeds
volkomen te kennen, terwijl nogtans datgene, waarop
het eigenlijk aankomt, nog voegen moet; of de fpreker nog gereed that om zulke ophelderingen te
geven , die het oordeel van den antwoorder voornamelijk moesten befluren. En wanneer dan dit antwoord
geheel averegts uitvalt , en men hoort zich daarop
te gemoet voeren : indien gij mil gegund had uit te
fpreken , was bet onmogelijk geweest Aldus te antwoorden ! Wie zou dan niet zijne wangen van
fchaamte voelen gloeijen , met de innerlijke bewustheid : ik heb eene dwaasheid gepleegd !
Het antwoorden eer men gehoord heeft , is niet
flechts eene beleediging van de algemeene wetten der
zamenleving maar tevens eene beleediging van dien ,
die het woord tot ons voert. Wij befchuldigen hem.
ingewikkeld van noodelooze langwijligheid , van beuzelachtigheid ; of wij verheffen ons boven hem als
meerder in veritand ; wij geven zijdelings te kennen ,
dat wij zoo vele woorden , als hij noodig heeft om
zijne gedachten voor te ftellen niet behoeven om ze
te begrijpen : eene aanmatiging , hatelijk reeds op zich
zelve , en een gevolg van ijdelheid en pedanterie ;
maar the nog hatelijker wordt door de flilzwijgende
onderftelling dit de fpreker niets sneer bij het reeds
gezegde voegen kon , dat nuttig , of waardig was
aangehoord te worden ; en dat akhans niet verre
overtroffen wad door het antwoord dat reeds op
onze
T 4

296

S AL OMO'S

onze lippen brandt ! Is dit geene dwaasheid , geene
fehandeljle dwaasheid ? En wanneer dit gebrek zich
gewoonlijk niet net zulke zwarte verwen aan onze
verbeelding vooritelt , is dit dan niet een gevolg van
onze kwade gewoonten en Westerfche ligtzinnigheid?
En moeten wij het de Oosterlingen niet ten goede
houden ; moeten wij het in den Hebreeuwfchen Zedemeester niet prijzen , dat bij ons dit kwaad als
dwaasheid en fchande leert kennen ?
Maar , zegt iemand misfchien , als men nu zot)
vlug van bevatting is , dat men flechts een half woord
gelijk men bet noemt , noodig heeft orn te begrijpen;
of als men zich met zulken in gefprek bevindt , die
door het aanvoeren van allerlei kleine en overtollige
bijzonderheden , hunne redenen zonder einde weten
uit te rekken ; zou het dan niet geoorloofd zijn
door een overhaast antwoord bet langwijlige te bekorten , en aan zijne eigen verveling te gelijk een
einde te maken Het laatfte wil ik gaarne als eene
verfchooning doen gelden , boewel het ook dan lofwaardig is, geduld en befcheidenheid door een volitandig
zwijgen aan den dag te leggen , en den fprekenden ,
zoo fang het hem lust , het genoegen te laten om
zich zelf te hooren. Maar geheel anders is het gelegen met de verontfchuldiging van vlugheid der
bevatting ; en daar smnivro in deze Spreuk wel
regtftreeks de voorbarigheid in het fpreken , maar
daarbij sevens van ter zijde alle voorbarigheid in bet
oordeelen aantast , moet ik hierover nog lets in het
midden brengen.
Vaardigheid van begrip is zekerlijk eene gelukkige
gave der natuur ; maar die , wanneer zij niet met
be-
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bedaardheid in het nadenken , en doordringendheid
in het oordeelen gepaard gaat , haren . bezitter een
onberekenbaar nadeel aanbrengt, en blijven doet verre
beneden anderen die meerder tijd noodig hebben ,
om te bevatten , maar ook hetgeen zij eenmaal bevat
hebben , wel en grondig kennen. Meent men zoo
fpoedig reeds , hetgeen voorgefleld wordt , doorgrond
te hebben, dat men den fprekenden geen tijd behoeft
te laten om uit te fpreken : meent men , bij het eerst
oppervlakkig overzigt , eene gewigtige zaak zoo volkomen te kennen , dat men , zonder verder onderrigt,
terftond het balk opmaakt ; men kan verzekerd zijn
veelmalen mis te tasten , terwiji men eenmaal misfchien de waarheid raadt ; men kan verzekerd zijn ,
dat men met de fchande der dwaasheid zich overladen zal. Van waar zoo vele mislukte genien ? van
waar zoo velen , die door magtfpreuken en paradoxes
zich den roem van een' dag verwerven , om daarna
vergeten en befpot te worden ? Nergens anders van
daan , dan dat zij zich hielden voor te vlug van bevatting , dan dat zij bedaardheid van oordeel zouden
meenen te behoeven. Van waar dat zoo velen ,
trager van begrip , maar die vlijt met kalmte des
nadenkens paarden , de voorlichters des menschdoms
geworden zijn ? Aileen , omdat zij niet beiloten ,
dan na overlegd te hebben ; omdat zij niet fpraken ,
dan na gehoord te hebben t In de geestige onder:aardfche reis van NIKOLAAS KLIM zien wij hem eerst
•bij een met rede begaafd boomengefiacht aankomen ,
zoo traag van bevatting als traag van gang ; waar
men dagen en weken noodig had, voor hetgeen wij gewoonlijk in uren afdoen : doch waar men zelden eene
dwaasT5
r
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dwaasheid pleegde , waar nooit eene Staatswet herroepen werd en waar hij , met zijne Europeefche
vaardigheid , voor niets beters bruikbaar gehouden
werd , dan om voor reizenden bode van Staat te
dienen. Van hier geraakte hij op eene andere planeet,
waar de vlugheid der inwoners de zijne zoo verre
overtrof, als deze die der vorigen te boven ging.
Doch verwarring en dwaasheid zaten daar op den
troon en deze met zoo veel vluggen geest bedeelde
fchepfelen , waren, naar het uiterlijk voorkomen niets
anders , dan een geflagt van apen
Ridendo dicere Term , quis yetat

C C XIII.
De geest ems mans zal z#ne krankheiti onderfleunen ;
!Vaar een verflagen geest , vie zal Bien opheffen ?
S PR. RIM E N

XVIII vs. 14.

Eerie gewigtige Spreuk waarachtig van inhoud , en
nuttig van overdenking. Gelijkfoortig met dezelve
zijn de uitfpraken , die wij
XV vs. 13 , en
XVII vs. 22 (Ne. CXXXVIII en CXCVII) hebben
•aangetroffen. Doch het tegenwoordig gezegde 'weft
een

SP R EU KE N, H ooFDS

T.

XVIII vs. lib 299

een ander doel en eene andere (trekking , gelijk uit
de behandeling van hetzelve terftond zal blijken.
De geest eens mans zal zifne krankheid onderlieunen.
Nat hier de geest eens tnans zij , blijkt nit de tegenoverftellingyan een' verflagen geest. Namelijk een
geest , gelijk het een man betaamt , een rnannelifke
geest , gelijk MUNTINGHE te regt vertaalt of korter nog, een mannengeest , zoo als wij mannenmoed
heldenmoed , gewoon zijn te zeggen. Zulk een geest
zal zffne krankheid onderfieunen.
Deze vertaling
is te flaauw : men ftelle daarvoor in plaats boat
hem flaande zelfs ian verbrifzelencle fmarten ,
en
belet hem dat hid onder het gewigt derzelve bezwijke.
Maar een verflagen gees: , vie zed' dien opheffen
De Zedemeester verftaat hier , door een verfagen
of gewonden gees: , niet een hart , dat roues
draagt over rampen en verliezen maar een neerJlagtig
gemoed , hetwelk het ontbreekt aan dien manneljlen
geest , aan die kracht van ziel , die ons onderfteunt
in het lijden van hetgeen wij lijden moeten : weekbartigheid, moedeloosheid , een gebrek in den geest
dat men met eene diepe , ongeneeslijke wonde vergelijken kan. Nu, gelijk een mannengeest den mensch
flaande haat ook in de verftheurendite rampen
zoo wordt hij , door zulk eene weeke en moedelooze
geaardheid , ter neder gejlagen, dat er geen o .pbeuren aan is. • Met andere woorden : er is geen feed
zoo
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zoo groat , dat men met mannenmoed niet dragen
kan ; er is geen ramp zoo gering , die voor week.
hartige droefgeestigheid niet onverdragelijk fchijnt.
Staven wij de waarheid van deze uitfpraak , en overwegen wij haar' nuttigen invloed (*).
Men zou. zich , indien het noodig ware , op eene
menigte verhalen der oude en latere gefchiedenis kunnen beroepen , om te bewijzen , dat er geene higchaamsfmarten zoo hevig en verfcheurend zijn , die
men niet door heldhaftigheid van ziel kan dragen
zonder onder dezelve te bezwijken ; waarbij men
niet door eenen mannengeest kan ftaande gehouden
worden , tot zelfs op het oogenblik , waarin de levenskracht voor het geweld des lijdens moet onder
doen. Wie herinnert zich niet den dapperen MUTIUS
die • zijne hand op het vuur des altaars leide , en
branden liet , zonder dat de verfchrikkelijkfte pijn
hem eenen enkelen zucht afperfte ? Wie denkt niet
aan de Spartaanfche jongelingen en kinderen , die men
wreedelijk kastijdde , om hen de fmart te leeren verachten , en waarvan fommigen onder die kastijding
bet
(*) De lleer MUNTINGRE volgt in de verklaring dezer
Sprenk DOEDERLEIN , en bepaalt den zin derzeive aldus
ligchaamsfinarten kan men met een' mannelOen geese
nog dragen; maar zielewonden , wie draagt die ?

Een goede en schoone zin doch de Ilebreeuwfche tekst
is aan deze opvatting niet gunitig , vermits het ontwijfelbaar is, dat in denzelven. een ge.wonde geest niet
overitaat .tegen ligehaamsfmart of krankheid, maar
tegen mannengeest ; hetwelk ook -ten overvloede nit de
aangehaalde plaatfen .Hoofdfl. XV vs. 1324 en XVLI vs.
22 kan blijken..
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het laven verloren , zonder den mond , onder die
mishandelingen te openen ? Doch wij behoeven hier
geene historiekennis te baat te nemen : men trede
flechts het veldhospitaal binnen ; men zie daar , of
ook daar buiten bij menfchen , niet door zulk eene
ruwe levenswijze gehard ; men zie daar en elders
ongelukkige lijders , bij het ondergaan van kunstbewerkingen des heelmeesters , bij kerven , zagen
branden , een geruimen tijd gedurende , nogtans door
hunnen mannengeest zich onderfteunen , alsof zij het
gevoel des lijdens daardoor verdooven konden. ja
men trede flechts vele plegtige binnenkameren in ,
waar zich het kind , onder namelooze fmarten der
moeder , uit haren fchoot loswringt , duizende
voorbeelden te zien , • dat ook vrouwengeest voor
denzelfden heldenmoed vatbaar is. Voorbeelden , die
op eene ontegenzeggelijke wijze het ijdel voorgeven
wederfpreken alsof het geene zielskracht zijn zou,
maar grofheid van zenuwen , onaandoenlijkheid eens
harden ligchaamsgeftel , die dezen fchijnbaren heldenmoed veroorzaakte. Neen ! in het maakfel onzer zenuwen , en fpiervezelen, en beenvliezen , en waar
ook ons gevoel het prikkelbaarst is , zijn wij alien,
nagenoeg , aan elkander gelijk ; maar in fterkte en
fpanning des geestes verfchillen wij dikwijls even
zeer , als de man het kind in het torfchen van
}listen overtreft.
Hoezeer onze Spreuk alleen van het overwinnen
der ligchaamsfmarten fchijnt te handelen, zij fluit
daarom het kloekmoedig dragen van zieleleed in
geenen deele uit : ook behoeft men het Hebreeuwfche
woord niet uitiluitend van het eerfte te verklaren.

En
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En inderdaad , het is uit gefchiedenis en ondervinding even bewijsbaar , dat de geest zijne eigen innerlijke wonden en kwellingen als dat hij die zijner
ligchamelijke gezellinne kan helpers dooritaan. E&A
voorbeeld bekleede hier de plaats van alien ; en kan
men er een fterker en edeler uitdenken , dan dat van
den Nader, die, het bevel ontvangende , om zijn
4enig kind net eigen hand te offeren , alle aandoeningen van droefheid en fchrik , bewegingen der
teederfle vaderliefde , net reuzenkracht der ziel onderdrukte ; oars , met uiterlijke bedaardheid en kalmte,
aan de zijde des geliefden jongelings, drie dagen
voort te wandeten, het bout des brandflapels hem
den berg te zien opdragen, zijn onfchuldig vragen
net wijsheid te ontwijken , en op de doodelijke plaats
gekomen , tot aan het oogenblik des offers toe , zelfs
de geringfte bijzonderheid niet te vergeten , die de
gehoorzaamheid aan. God van hem eischte Waarlijk , dit zou men mannengeest mogen noemen , al
ware ook het beginsel dweeperij geweest ; (want
getuigen niet zelfs dweeperij en onzinnigheid van de
innerlijke krachten van 's menfchen geest en lig..
chaam ?) maar met welk een' verheven naam zullen
wij het nu beilempelen, daar de reinfle beginfelen
van geloof en vriendfchap met God de ziel dezer
zielskracht waren?
Het lust mij niet , op gelijke wijze , den inhoud
van het tweede deel der Spreuk te ftaven. Het is
geene aangename befchouwing , den mensch , voor
zoo veel grootheid gevormd , fomtijds zoo laag te
zien zinken; bij de geringfte (mart ongeduldig word= bij iedere ramp den moed verliezen ; bij elk
gew
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gemis flechts in zijne tranen to klagten toevlugt
zoeken , en in playa van zich boven bet noodlot te
verheffen, of ten minite op de hoogte *ter
beproeving zich te plaatsen , door lain droefgeestigheid bezwijken. Gaarne geve ik toe , dat
ongevoeligheid geene deugd is ; maar deze is ook
geene zielskracht ; en het is de ongevoeligheid niet ,
die ik aanprijze. De manor engeest , het zij die dan
aan mannen of aan vrouwen eigen zij ; de mannenziel befeft den ganfchen omtrek van het lijden , dat
Naar treft ; maar fterkt zich door bewustheid barer
innerlijke waarde ; onderiteunt zich door de kracht
van edele beginfels ; en aldus , in plaats van het
waggelend levensgebouw te helpen ondermijnen ,
fchraagt en ftut zij het , en verbindert het te bezwijken. Komt , befteden wij het overige van dit
Vertoog , om de middelen op te fporen , door wel.ker aanwending men in het bezit van zulk eenen
mannelijken geest , het zij dan in meerdere of mindere mate , geraken kan.
Het eerite middel is , de overtuiging, dat men zich
onderwerpen moet aan de wet der noodzakelijkheid;
dat klagen en voeden der droefgeestigheid niet baten
kan tot verligting van het leed; en dat men niets
gemakkelijker draagt , dan hetgeen men moedig draagt.
1k weet wel , dat op dit middel door velen laag gevallen wordt , en ik zou , door daartegen uit te varen.
een fella van fchijnbare welfpreicendheid kunnen te
berde brengen. Doch de Hemel beware mij ; om
immer mijne hoorders of lezers door klinkende
den te misleiden is Het is eene weldadige gaaf der
natuur , dat wij one fthikken nut. hetgeen wij wetea
niet
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niet te kunnen veranderen , en ons tevreden ftellen
door onze gedachten of te trekken van hetgeen hopeloos is. Dit noem ik zich te ftellen op de hoogte
van zijn lot ; en hierdoor ontwikkelt onze ziel eene
kracht , waarvan de innerlijke bewustheid eene duistere gewaarwording van volkomenheid , en dus van
geluk doet oprijzen ; en ziet hier een eerile tegenwigt
aan het gevoel van ons ongeluk. Wel verre dus
van dit middel te verachten , of gering te fchatten
houde ik het voor gegrondvest in den aanleg onzer
natuur , en voor den iteun van alle andere beginfelen , die de veerkracht des geestes in werking brengen.
Een tweede middel kunnen fomtijds de omftandigheden van den lijdenden zeif aan de hand geven , en
hem zoowel de fmarten des ligchaams , als die der
ziel , waartoe hij geroepen wordt , moediger doers
dragen. Wat is bet , dat menigmaal eenen lijder de
pijnlijkfte kunstbewerking doet ondergaan met eene
gelatenheid , die alle aanfchouwenden verbaast ? Is
het niet de hoop , dat hij daardoor van een lastig of
gevaarlijk ongemak zal bevrijd worden , en het overige
zijns levees gelukkiger doorbrengen ? Wat is bet
dat de aanflaande moeder aan ondragelijke weeen een
onwrikbaren moed doet tegenfiellen ? Is het niet het
blij vooruitzigt , van na weinige uren een kind aan
haren boezem te drukken ? Ja zag men niet menigmaal den bezoldigden krijgsknecht de wreedfte ftrafTen
tot bet einde toe , tot den dood toe , zonder gejammer
doorftaan , alleen onderileund door het gevoel zijner
krijgsmans-eer , door het gevoel van hetgeen hij aan
zijnen hand verfchuldigd was ? Maar indien nu elk ,
Wien pijnlijk iced te torfchen wordt opgelegd , zijnen
toe-
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toeftand en zijne betrelikingen naging , hoe vele re.
denen zou hij .daarin niet doorgaans vinden , om
zich met ftandvastigheid te wapenen ; nu eens ., om
door het aanfchouwen zijner fmart die zijner geliefde
aanhoorigen niet te vermeerderen ; dan , om hun een
voorbeeld van lijdzaamheid te geven , en aldus hunne
achting en hunne liefde te vermeerderen ; dan weder,
om de kracht en helderheid te behouden , die hij tot
bevordering zijner overige belangen noodig heeft ; en
wie kan alles opnoemen , dat hier in aanmerking komen , dat hier kracht uitoefenen kan ? Ja ! indien
wij daarin flechts den krijgsknecht gelijk waren , dat
wij gevoelden, wat wij aan onzen {land als menfchen,
aan onze waarde als menfchen aan de hooge eer
onzer menfchelijkheid verfchuldigd zijn : tot hoe veel
moed en kracht zouden we ons dan geroepen , tot
hoe veel moed en kracht zouden we ons in ftaat
gevoelen
Maar vooral wanneer wij berefren , wat wij aan
Hem verfchuldigd zijn , die dezen hoogen aanleg ons
gefchonken , en ons tevens beftemd heeft , om in beproevingen 9 in rampen en fmarten , het heldhaftig
vermogen van onzen edelen geest aan den dag te leggen. En dit is voorzeker het krachtigfte middel ,
om onzen moed te onderifeunen , en tot zielskracht
op te heffen ; er zijn daartoe geene beginfelen , die
met de beginfelen van den Godsdienst gelijk ftaan.
Behoeve ik iemand mijner Lezeren bier te herinneren
aan de martelaren van het Christelijk geloof, die uit
liefde voor hunnen God en Verlosfer , en uit levendig
gevoel eener hooger roeping , geene kerkerholen ,
noch pijnigingen noch dood vreesden , en juichende
V
en
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en zingende , niet meer van de vlammen des martelvuurs fchenen te voelen , dan de houtitapel die hen
droeg ! Of zouden het enkel martelfolteringen zijn ,
waarin wij moect en mannengeest behoeven te vertoonen ? zijn er geene fmarten van ligchaam en geest ,
die aan deze gelijk zijn ? Of komen ze ons niet toe
van dezelfde hand , en worden ze ons niet toegezonden met hetzelfde doel ? om te beproeven , of
wij aan God gelooven , of wij op God vertrouwen,
of wij God liefhebben , of wij berusten in zijnen
wil , en het goede en groote dat Hij in ons gelegd
heeft aan den dag leggen en ontwikkelen willen ?
Een Vader !keg en wondde ons die , toen Hi)
floeg en wondde niet ophield Vader te zijn , en
daardoor zelfs toonen wilde , dat Hij Vader was !,
Waaraan wij ook ons ongeluk mogen toefchrijven ,
wijsheid en goedheid alleen , Goddelijke wijsheid en
goedheid zijn de ware , de oorfpronkelijke bewerkers
van ons leed , en wij zouden dit gelooven dit gevoelen kunnen , en zetten niet moedig onzen fchouder oilier den druk , en rigten bet hoofd naar den
hemel , en fterken ons in God , die den last verligt
en het leed verzoet van alien , wier mannengeest hem
in het lijden verheerlijkt !
Met edn woord, en tot Clot. P. ampen en fmarten
zijn het deel eens levens , dat zonder rampen en
fmarten geen zegen maar vloek zou zijn. Maar wij
ontvingen ook de kracht , om rampen en fmarten te
dragen ; wij ontvingen daartegen een tegenwigt in
ons zelven. Ongelukkig , die deze weldaad verwerpt
en zich in laffe neerflagtigheid dompelt ! Gelukkig ,
die door een' mannelijken geest zich ftaande houdt
Voor
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`Voor dezen it het leed geen lijden meer het lijden
tilthans geen origeluk meer ; en voor wien is de
fchoonfie kroon der overwinning dan voor hem ,
wiens heldentnoed in bet hagchelijkst ftrijdperk niet
bezweken is

C C XIV.
Het hart des verPandigen bekomt wetenfchap ;
En het oor des wifzen zoekt wetenfchap.
SPREUKEN XVIII VS. 15.

Twee denkbeelden zijn het, die deze Spreuk terfloncl
in ons kan doen oprijzen. Het eerfle heeft betrekking
op het vermeerdereri het tweede op het verkrijgen
der kennis. De natuurlijke orde zou vorderen , dat
wij van het laatite eerst handelden ; doch wij willen
nu de orde volgen der gewaarwordingen , die bij dit
gezegde in ons opkomen.
Het fchijnt wel eene wonderfpreuk , dat het juist
de verflandige is , die naar wetenfchap tracht , en de
sqyze , .die wetenfchap zoekt. Men met immers
Wete'nrchap zoeken en begeeren , om wijs en verflantig to worden ? Maar als men nu eenmaal dien
titel verdiend heeft , • dan kan men immers zijn oogInetk bereikt aehten ? Even gelijk iemand die een
V2
groot
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groot deel van zijn leven gearbeid heeft , om een
genoegzaam vermogen te vergaderen : als hij het nu
zoo verre gebragt heeft dan leeft hij van de renten
van zijn kapitaal , en laat wear voor anderen over ,
wat hij eenmaal zoo vlijtig verrigtte. Er is een
einde aan het verzamelen , en dan begins de tijd van
genieten.
Deze redenering fchijnt juist te wezen , maar zij
is het niet altijd. Men rust eigenlijk niet om te
blijven rusten maar om nieuwe krachten tot den
arbeid te verzamelen ; en aan het werk onzer beftemming is nimmer een einde , zoo lang we ons
clerk genoeg gevoelen , om het tot nut van ons zelf
en van anderen te blijven waarnemen. Doch dit zij
zoo met betrekking tot het verzamelen van goederen
der fortuin, waarvan men eenmaal genoeg kan hebben,
terwijl men den flaaffchen arbeid, tot het verkrijgen
derzelve befteed , met eene nuttiger bedrijveloosheid
kan afwisfelen. Doch er zijn ande,re fchatten , waarvan men nooit te veel kan bezitten , en waaromtrent
de onverzadelijkheid , anders de hatelijkfte aller ondeugden , onberispelijk , ja zelfs edel en loffelijk is.
Uit de bron der kennis welt een heilzaam vocht
dat wel den dorst verflaat , maar nooit dien uitbluscht.
Hoe sneer men zich laaft aan die fontein , hoe begeeriger men wordt , om telkens nieuwe teugen daaruit
te drinken ; en zoo men immer •genoeg van haar
heeft , het is een bewijs , dat men of den regten
fmaak van haar zoet niet heeft gehad , of, door
fchijn misleid , niet uit de echte bron heeft gefcbept.
Doch verlaten wij de leenfpreuk , wier zin met duidelijke woorden hierop nederkomt. Het is eeti,
ken.
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kenmerk van ware wijsheid , dat zij nooit meent
genoeg te weten , en in haren ljver , om kennis en
wetenfchap te verkrijgen , nooit vertraagt. Zien wij
fomtijds menfchen met groote drift er zich op toeleggen , om lets goeds , en hetwelk voor hunnen hand be •
rekend is , te leeren ; maar zien wij tevens bij hen
welras die zucht , die vlijt verflaauwen , in koelheid
of zelfs in afkeer veranderen , men kan veilig befluiten , dat zij geene wfizen waren in den zin door
SALOMO bedoeld. Misfchien echter dischte men hun
voor wetenfchap op , hetgeen ijdele vertooning derzelve , diepzinnige wartaal , of hoogklinkende beuzelarij , was , en dit kon hun wel een oogenblik bekoren ,
maar niet op den duur voldoen. Was dit hun geval,
het was voorzeker geen bewijs van onveritand ; maar
welberadene , echte wijsheid zou hen toch zeker voor
die klip beveiligd hebben.
1k beken echter , dat er een onverzadelijke dorst
naar geleerdheid is , die niet in alle opzigten voor
wijsheid kan gehouden worden , en waarvan onze
Koninklijke Zedemeester in zijnen Prediker zegt :
(Hoofdfl. I vs. 18) in veel wficheid is veel verdriet ,
en die de wetenfchap vermeerdert , vermeerdert de
fmart. Ook in onze zucht tot onderzoek kunnen
wij onmatigheid plegen , en daarin • de grenzen onzer
beftemming , of onzer zielsvermogens , of onzer
chaamskrachten te buiten gaan. Men kan zijnen dorst
lesfchen met eene matige gezonde teug , die men
gerustelijk herhalen kan , zoo vaak de behoefte dringt;
maar meR kan ook , in plaats van behoorlilke lafenis,
uit overdadige zwelgzucht , zelfs van het heilzaamst
en verkwikkendst vocht zoo veel naar binnen ilaan ,
V3
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.310

S A L O M O'S

dat gezondheid en leven er door ondermijnd worden.
SALOMO zelf fchijnt zich aan deze overdaad te hebben
fchuldig gemaakt , toen hij , fchoon met Voritenzorgen
overladen , nogtans geen' tak der wetenfchappen ondoorzocht kon laten, en boeken fchreef over viervoetig
en kruipend gedierte , visfchen en vogelen ; over
boomen , heesters en planten (*). Van deze alles
verflindende kennisbegeerte had hij ten laatfie niets
dan verdriet en fmarten ingeoogst , en veelligt beklaagt
bij er zich over iu de aangehaalde plaats zijns Predi,
kers. Maar hij , die wetenfchap zoekt overeenkomflig
zijuen nand , nuttig voor hem zelven in al zijne
betrekkingen en geevenredigcl aan de krachten zijns
ligchaaws en zijuer ziel ; hij behoeft niet te fchromen , dat bij immer door de kwelling der zatheid of
onvoldaanheid zal gepijnigd worden.
Het is onmogelijk , dat het verzamelen van ware,
nuttige kennis , ooit een einde zou behoeven te nemen.
Hoe veel wij ook weten tnogen , er blijft altijd nog
pNer te weten overig. De vatbaarheid van onzen
geest om te leeren en te vorderen is nook uitgeput ;
en. wij hopen , wij zijn zelfs verzekerd , dat een
eindeloos levee hier nangals niet te eindeloos zija
zal , om onze behoefte naar meerder wetenfchap ooit
geheel te voldoen. Ook beaaat onze vordering in
ke4nis, niet egkel daariin , dat wij ons. geheugen met
'peer , en, telkens meerder dingen verrijken ; max%
yoorat ook dat wij hetgeen wij weten ordelijker
aan den. verbindeo , opbelderen hetgeen ons nog duister
of bengvg10: was , dwalingen afleggen , vooroordeelea
over,
(*) lie 1 Kon. IV vs. 33.
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overwinnen , en ons verftandsvermogen zelf volmaken. En indien wij het aldus opvatten , dan is er
Been twijfel aan , of het hart des wfftien verkrfygt
gedurig nieuwe kennis , en het oor des wizen zoekt
telkens nieuwe wetenfchap. Doch wij hebben genoeg
over dit eerfte gezigtspunt der Spreuk gezegd ; gaan
wij over tot her tweede , en zien wij nu , hoe daarin
ook een onderrigt begrepen is , nopens de wijze
waarop wij in het verzamelen van nuttige kennis be.
hooren werkzaant te zijn.
Ik meen dit te vinden in de woorden : HET HART
VERKRIJGT en HET OOR ZOERT wetenfchap. Er
zijn twee middelen , am kennis te verzamelen , hooren
en overdenken. Tot bet hooren behoort ook het lezen , zelfs naar onzen 'lig en zegswijze; maar veel
meer nog mar ouden Oosterfchen , en ook naar
Griekfchen en Romeinfchen trant. Want eigenlijk
was men minder gewoon zelf te lezen dan zich
door haven daartoe opgeleid en gevormd te later
voorlezen, en dus te. hooren. Beide deze middelen
hooren of lezen , en overdenken , moeten zamen vereenigd warden. Doet men het eene , en laat men
het andere. na , men kan verzekerd zijn nimmer die
vorderingen te maken , die men wenschte en behoorde. •
Het is alleen de gelukkige en juiste zamenvoeging•
derzelve , de gelijktijdige. of afwisfelende infpanning
van cor en hart beiden , waarvan men zich den besten uitflag voor zich zelven , en voor den bloei der
uretenfchappen beloven kan.
Er zijn menfchen die genoeg lezen , maar niet
genoeg denken. Zij lezen niet flechts , maar teekenen
ook op en "waken groote boekdeelen van uittrekfels,
van
V4
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van woordelijke en zakelijke registers op Mies, wat
zij lezen. Maar het oordeelen over de gegrondheid
of ongegrondheid van hetgeen zij bij hunne Schrijvers vonden , over de 'trekking van hetzelve , den
invloed daarvan op andere kundigheden , den zamenhang met hetgeen men te voren onderzocht en leerde :
dit oordeelen wordt nagelaten , het zij uit gebrek aan
lust daartoe , of aan behoorlijke opleiding bet zij
door den invloed van kwade voorbeelden. Er zijn
anderen , wier lust tot onderzoek niet itaat in even
redigheid tot hun vermogen van behoorlijk nadenken,
van fchiften of zamenvoegen ; die te veel lezen en
hooren , om alles , wat zij gelezen en gehoord hebben , alzoo te overdenken , dat zij daarvan de regte
vruchten kunnen plukken. Zij zijn gelijk aan gierigaards , die altijd fchrapen , en zonder ophouden hun
goed vermeerderen , maar die de kunst ontberen , ont
er genot en gebruik van te hebben , en arm zijn in
het midden van den overvloed. Dikwerf echter ye*.
zamelen zij , even gelijk de gierigaards , voor anderen.
Gelijk neven en nichten fomtijds langs dezen weg.
gemakkelijk aan een goed fortuin geraken , ioo gebeurt
het ook , dat anderen , geholpen door hunne gefchreven of gedrukte aanteekeningen , zich den weg zien
bekorten , om tot den roem en de voordeelen der
geleerdheid te geraken. Zoo zijn zij dan ook nuttig,
al ware het dan na hunnen dood , gelijk fommige
dieren , die gemest worden ter flagting. Indien bet
flechts nuttigheid heeten mag , anderen den weg tot
den roem en de voordeelen der geleerdheid te bekorten:
waarvan misfchien ftraks nog met een woord nader.
Wat wij hooren en lezen moet toch het onze
wor.
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Avorden ! Men denke niet , dat het dit wordt , of
door het in ons geheugen te prenten of door het
in onze aanteekeningboeken op te fchrijven ! Het
voedfel dat wij dagelijks tot ons nemen om ons
ligchaam te onderhouden , zou aan dit oogmerk imniers niet voldoen , indien het bleef hetgeen het
was : welk wonderlijk menfchenligchaam zou dan
daaruit toch worden I. Maar daarvoor hebben wij
eene maag en velerlei klieren , om dat voedfel klein
te maken , en met onze eigen fappen te mengen , en
daaruit , hoe verfchillend het ook zijn moge , een
vocht te maken , in deszelfs voorname beitanddeelen
altijd gelijkfoortig , en aan ons dierlijk geftel evenredig ; en eindelijk om ook dit vocht zoo te fchiften
en te wijzigen , dat het tot voeding van ieder afzon.
derlijk ligchaamsdeeI gerchikt worde. Indien wij nut
met hetgeen wij hooren of lezen niet eveneens handelen,, welk voedfel kan het dan onzen geest aan.
brengen ? Het is gelijk onverteerde fpijzen , die in
bet ligchaam , hetwelk zij doorgaan , hare, gedaante
behouden , maar daarom ook deszelfs kwijning en
vermagering niet verhinderen kunnen. Het nadenken
nu , van hetgeen wij door onderzoek verzamelden ;
het zuiveren , fchiften , mengen , zamenvoegen van
hetzelve, zoo dat het den wordt met onze geheele
denkwijze , en ook de gedaante en kleur aanneemt
van onzen eigen , oorfpronkelijken geestes aanleg:
dit , dit is het alleen , waardoor het gelezene en
gehoorde het onze wordt , en wezenlijk den fchat
onzer kundigheden verrijkt.
Doch men kan ook zondigen , door in het tegenovergeftelde uiterfle te vallen. Er zijn ook geestep ,
V 5
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te veel tot denken , te welnig tot lezen en hooren
geftemd. Er is eene zekere neiging tot zoete mijmering , tot het aanhangen van eigen gedachten en ontwerpen , tot het weven en vormen van flelfels,
waartoe men de bouwitoffen in zijnen eigen voorraad
overvloedig meent te vinden en te bezitten. Doch
het kan niet anders , of hicruit moet fchraalheid en
dorheid ontltaan. Het is het dunne en ranke weeffel der fpin gelijk , niet gelijk aan de kunilige wasfen
cel der bij , met geurigen honig opgevuld ; want
deze heeft eerst den voorraad uit keur van bloemen
gelezen , en daarna dien bewerkt ©n toebereid. Men
moet zulke zich zelf genoegzame genien vergelijken
met menfehen , die de kwade gewoonte hebben , van
al te weinig te eten , en fchoon zij altijd fchijnen
genoeg te hebben , nogtans inderdaad geen voedfel
genoeg tot zich nemen ; waarom zij ook vermageren
en uitteren, of ten minfte nimmer eene bloeijende
gedaante aannemen.
Gewis , het hooren en lezen is even noodzakelijk
Os_ het overdenken; het hart verkrljgt geen beften
digen. aanwas der wetenfehap , indien het oor .dient
niet gezocht beefs. Daarom heeft de wijze Schepper
de weetgierigheid onze natuur ingeplant , die zich
reeds in de eerfte kindschbeid vertoont , en meestal
flectits behoeft geleid en beftuurd te warden , om
aan bet doel barer beftemming te beantwoorden.
Het is waar , er is misfchien thans te veel te hooren
en te lezen , en door de menigte van , boeken en gefchriften, die men ons in de handen geeft , loopen
wij•dikwerf gevaar , om meer in verwarring te geraken , dan op den rcgtcn web geleid te worden.
Dit
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Dit Is het gevolg der menigvuldige bijwegen , die
men ons heeft zoeken te openen , om tot kennis en
geleerdheid te komen. Deze kennis en geleerdheid
waren in fchijn zoo uitgebreid niet , maar inderdaad
grondiger en van echter fternml , toen het getal der
boeken weiniger , en derzelver verkrijging moeijelijker
was , toen men zich tot de beste der alom bekende
werken moest bepalen , en daardoor de evenredigheid
tusfchen hooren en nadenken juister en vollcomener
was. Toen bloeiden de grootile vernuften , die
immer de wereld verlichtten , en die wij nu , met
onzen al te ruimen voorraad van wctenfchap en
onderzoek , als onnavolgbaar nailaren. Men houde
het dan voor eene les der wijsheld hoor veel ,
maar niet meer , dan gij ramenvattea en beoordeelen
kant Laat u niet door de verleiding der vcelweterij te ver wegflepen I Denk over alles na , wat
gij gelezen ea verzatne/d hebt , en eerst wanner gij
het grondig doorziei en aan vroegere denkbeelden
vastgefchakeld hebt ; houdt het dam eerst voor ha
uwe , acht dan eerst , dat gij het wezenlijk geleerd
hebt ! Met andere woorden : Uw hart verkrflge,
en uw oor zoeke wetenfickap

CCXV.
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C CXV.

De gift des menfchen maakt hem ruimte,
En zay geleidt hem voor het aangezigt der Grooten.
SPREUKE

IsT

.VIII

vs. 16.

Men moet hetg een in deze Spreuk van het gevea
van giften , om bij Grooten ingang te vinden, gezegd
wordt , niet verwarren , met het aanbieden en aannemen van gefchenken , tot verdraaijing des regts , of
bekoming van onbillijke onderfcheidingen , waarvan het
811e en het 2311e vers des vorigen Hoofdftuks handelden. Hetgeen bier bedoeld wordt , betreft niets
onbetamelijks; althans het kan in dezen zachteren zin
worden opgevat, en is geen noodzaak, om daarbij
aan fchimp of berisping , van plaats hebbend misbruik,
te denken. Aileen moet men zich met zijne gedachten
in het Oosten verplaatfen , en de gebruiken zich
herinneren Welke in die landflreken , van overoude
tijden of , en tot op het tegenwoordig oogenblik , ire
twang gingen.
Gefchenken zijn aldaar een bewijs van openbare
hulde. Gefchenken aan te bieden aan voorname perfonen , wier befcherming wier gunst of voorfpraak
men behoeft is daar geen bewijs eener lage ziel ,
die
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die langs flinkfche wegen een oogmerk bereiken wil,
waartoe zij door eerlijker middelen niet geraken kan:
neen ! het is voldoen aan de aangenomen wet der
welvoegelijkheid. Gefchenken aan te nemen is daar
geen blijk van inhaligheid of omkoopbaarheid , maar
betamelijk genot der voorregten , aan den ftand, dien
men bekleedt , verbonden. Men verkrijgt door ge.
fchenken alleen ingang , en den eeriten toetred tot
Voriten en aanzienlijke Perfonen ; zij barren daartoe
den weg , of , gelijk het hier wordt uitgedrukt : zij
waken ruimte , en zij geleiden voor het aangezigt
der Grooten : zi3 ruimen de eerite hinderpalen daartoe
uit den weg, en zijn dus een noodzakelijk vereischte,
om het ten minite zoo verre te brengen , dat men in
de tegenwoordigheid der Grooten verfchijnen kan.
Dit wijkt zekerlijk of van onze zeden; doch fomtijds,
heeft bij ons iets veel ergers plaats. Het zijn dikwijls
niet de Grooten zelven , aan wie men gefchenken
geven moet, maar hunne onderhoorigen, van wie het
nogtans afhangt , den toegang tot hunne Meesters
te openen of te fluiten. Menig Vorst of aanzienlijke
zou zich misfchien gelukkig achten , den perfoon te
zien of te hooren , die nimmer voor zijn aangezigt
verfchijnt ,. omdat hij de fchraapzucht eens minderen
ambtenaars niet wil of niet kan voldoen
Hoe verre dit geven van gefchenken , in de allervroegfte tijden , bij de Israeliten en hunne Voorouders
getrokken werd , kan niet alleen blijken uit de gefchiedenis van jozEF, en de ruime giften , waarmede
JAKOB zijne zonen tot dezen hunnen onbekenden broe.
der zond ; maar ook nog uit een ander oud verhaal
dat ons 1 Sam. IX is opgeteekend. Wij lezen daar,
dat
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dat sAut tiitgegaan zijnde , om de ezelinnen van
zijnen vader to zoeken , na daarin fang vruchteloos
bezig te zijn geweest , eenen Profeet wilde raadplegen
omtrent den weg dien hij moest inflaan otri het
verlorene te vinderi doch er kwam eene gewigtige
zwarigheid bij hem op , daar hij niets had oak den
man Gods aati te bieden , en zelfs het brood vast
zijnen voorraad was opgeteerd. ijit deze verlegenheld hielp hem zijn jortge , door te zeggen , dat hil
nog het vierde deel van eerf zilveren likkel bij zich
had. Wij zien hieruit, dat het oven Of tiemen Vati
gefchenkeri niets onbehootlijks in zich hoot daar
men zelfs voor eenen man die met den diepfleti
eerbied bejegend werd niet zonder eenige gift hoe
gering dan ook , durfde Verfchijrien maar zulk eene
allergeringfte niet noemenswaardige gift , was daartoe ook genoegzaam ; al ware het flechts een brood,
of het vierde deel een lilveten fikkelS , ten hoogite
eenige weinige ftuivers van onze munt.
SALomo haridelt derhalve , in onze Spreuk , van
jets , dat men niet behoort te . verzuimen , wanneer
tnen er belang in ftelt Om tot de tegenwoordigheid
van Grooten te worden toegelaten. De weg, die tot
hen henen voert, is , als het ware , verftopt en belemmerd , bet zij door de menigte dergeneri , die tot
hen willen doordringen , het zij door andere hindernisfen ; maar het gefchenk maakt ruin; baan
en
door hetzelve komt men gemakkelijker door. Men
heeft iemand toodig , om tot hen binnen geleid te.
worden , thans zouden wij zeggen , iemand door wien
men geprefenteerd wordt ; mut het gefchenk bewijst
ons dien toodzakeli•ken dienst, het geleidt voor he
can-
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aangezigt der Grooten. Het gezegde der Spreuk
kenmerkt zich dus doer eene aardige , vernuftige
perfoonsverbeelding , waarbij het gefchenk als handelende als ruimte makende , en binnenleidende wordt
voorgefteld , en de iti.j1 is hierdoor volkomen fpreuk.s
matig. Doch het zou mij echter verwonderen indien
deze uitfpraak alleen diende , om lets , hetwelk in
het gemeene 'even plaats heeft , figuurlijk en geestig
nit te drukken ; indien zij niet daarenboven een zedelijk oogmerk had , of ten minfte eene les der voorzigtigheid en leyenswijsheid behelsde.
De eeuw van sALomo was in vollen nadruk eene
wijsgeerige eeuw; het onderzoeken redeneren, twijfelen , redetwisten filozoferen , was (om het dus uit te
drukken) aan de orde van den dag. In zulke tijden
moeten overoude gevvoonten en gebruiken doorgaans
een ftrengen toets der nieuwe wijsbegeerte dooritaan.
Want het afbreken is altijd gemakkelijker dan het
opbouwen , en nit hoofde der vaardigheid , waarmede
bet gefchiedt , heeft het eene gebeime aantrekkelijkheid , die men vooral in kinderen kan opmerken.
Nu is het mogelijk dat eenige hoog , en zeer hoog
verlichte manners van dien tijd duidelijk inzagen , en
met klem van redenen betoogden , dat de gewoonte
om gefchenken te geven aan Grooten , nutteloos en
zelfs ongerijmd was omdat men veeleer gefchenken
van hen behoorde te ontvangen en het onbetamelijk
is , dat de armoede "door den rijkdom op fchatting
wordt gefteld. Tegen deze redenering fcheen niet
veel in te brengen , en veelligt won zij veld , inzonderheid bij jonge lieden , die nu , met verwaarloozing
en verachting van het voorvaderlijk gebruik bij Groo 7
ten
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ten wilder binnen gelaten worden zonder het gewoon
gefchenk in hunne handen te hebben. Indien nu de
Grooten ook flechts bekeerlingen der nieuwe filozofie
geweest waren , zou alles gemakkelijk te vinden
geweest , en het gebruik in onbruik geraakt zijn.
Maar dezen , gedeeltelijk uit gehechtheid aan het
oude , doch voornamelijk (fchoon zij dit niet zoo overluid zeiden) omdat zij aldus het beste gedeelte hunner
inkomften flonden te misfen ; dezen vonden duizende
zwarigheden tegen deze nieuwe leer , en wel verre
van ook belijdenis derzelve te doen , beflreden zij ze
openlijk : zoo dat het gevolg was , niet dat men
zonder gefchenk tot hen werd binnen gelaten , maar
dat men buiten gefloten , en afgewezen werd !
Het gezag van SALOMO alleen fcheen bier het pick
te kunnen beflisfen : van hem fcheen het af te hangers ,
of de grijze gewoonte zou blijven nand grijpen , dart
of men ze als verjaard befchouwen , en affchaffen
zou. Doch hij was er verre af, om tot het laatite
zijne koninklijke magt te verleenen. Naar zijne wijsheid wist en doorzag hij , dat een klein gebrek gemakkelijk gedragen wordt , terwij1 deszelfs uitroeijng
groote en gevaarlijke opfchuddingen kan te weeg
brengen : hij wist en doorzag , dat bet veranderen
en affchaffen , onder fchijn van verbetering , wel een
bekend begin heeft , maar dat niemand weet , waar
het eindigen zal; en of ook niet ten laatite het goede
en nuttige een flagtoffer worden zal eener verbeteringzucht , die men , als zij hare hoogte bereikt
heeft , verbeteringwoede noemen kan. Hij liet dus
aan zijne Vorfien en Grooten bet regt behouden , om
gefchenken aan te nemen , en hij zelf verwaardigde
zich ,

:
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zich, om deze, verfchuldigde bewijzen van hulde uit
de hand zijner onderdanen te ontvangen. Het beef
dus gelijk het was:
De gift moest den mensch ruimte maken,
En hem geleiden voor het aangezigt der Grooten!
lk wil van dit aldus uitgelegde niet al het gebruik
maken , betwelk ik zou, kunnen , om geene oude
wonden op te rijten ; maar flechts een enkel woord
fpreken over de noodzakelijkheid , om zich aan de
aangenomen wetten der welvoegelijkheid te onderwerpen , ook dan , wanneer zij ons toefchijnen, of
niet volkomen • redelijk , of ook wel • beneden ons
-te zijn.
Deze verwaarloozing of verachting van gebruiken .,
die , fchoon beuzelachtig in fchijn , en misfchien
ook inderdaad , echter behooren tot de zeden van
den befchaafden omgang, of tot de regten , waarvan
fommigen zich in het bezit achten ; deze geringfchatting der welvoegelijitheid, is menigmaal een gebrek
van jonge lieden , inzonderheid van de zoodanigen ,
die verdienflen bezitten , en hunne innerlijke waarde
gevoelen. Zij zien anderen rondom zich , wier geheele waardij bijkans in het in acht nemen dezer
welvoegelijkheden beftaat , en die zich daarop niet
weinig laten voorthan : dit boezemt hun nog grooter' afkeer daartegen in , en men boort hen wel eens
openlijk voorgeven , dat zij zich geen noodeloozen
dwang willen laten opleggen; dat zij zich aan geene
kleinigheden kreunen , en , indien men daarom minder
prijs op hen itelt, dat men zich clan flechts tot zulDEEL.
X
lie
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ke nietige wezens moet vervoegen , die men naar
zijne hand kan flellen , en die. niets anders. weten ,
dan aan den leiband des vooroordeels te gaan. Dus
gaan zij dan , gelijk zij bet noemen , hunnen eigen
weg , flooten velen voor het hoofd , maken zich
onvrienden in menigte verduisterea' den glans hunner eigen verdienften , en berooven dezelve van dien
ingang , waarop zij billijke aanfpraak hadden. In
SALOMO'S tijd , voorbeeld , zouden zij altijd in
het duister der vergetelheid gebleven zijn omdat
zij , uit trotschheid , of eigenzinnigheid , wtigerden
het gefchenk. te geven zonder hetwelk zij tot .de
tegenwoordigheid der Grooten niet geraken konden.
Dit gebrtk is derhalve voornamelijk een gevOlg
van jeugdigen overmoed en jeugdige ligtzinnigheid.
Wel verre van meerdere . wijsheid aan den dag te
leggen , waarvan men het wel het. voorkomen zou
willen geven , is het integendeel voorbarigheid , onr
voorzigtigheid , oppervlakkigheid en eenzijdigheid in
het oordeelen , onktlnde • van fonimige der eerfte
waarheden , die tot het zamenflel der echte 'evenswijsheid behooren. Immers zij zien menfchen van
jaren en veritand met naauwgezetheid in acht nemen ,
hetgeen zij beneden zich achten en moest hen dit
niet tot nadenken brengen , of dat er in dit fchijnbaar beuzelachtigc en ongerijmde wel eenige nuttigheid kon opgefloten zijn , die zij over het hoofd
zagen ; of dat het althans niet de moeite waardig
was , den fchijn van zonderlingheid aan te nemen ,
door zich tegen de aangenomen gewoonte • te verzetten ?. Een van deze beide gevallen heeft dcorgaans
plaats , en welk daarvan men verkieze de beuzelach-
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achtigheid is altijd aan de zijde vane hem , die zich
wijzer , en verftandiger , en kloekmoediger waant
dan anderen.
Oude en vastgewortelde -gewoonten , al fchijnen zij
op'pervlakkig 'ongerijmd te wezen hebben dikwijls
eehigen nuttigen grond ; zij hebben dien ten minfte
ednmaal gehad , of men zou moeten aannemen , dat
louter dwazen- die uitvonden , en louter dwazen die
eeuwen lang volgden. Dit halite te denken kart
alleen in jonge onbedreven lieden vallen ,- en in
zulken , die meenen , dat eerst net hen de Wijsheid
geboren is , en dat zij misfchien ook wel met hen
zal uititerven. Maar welk een gebrek aan zedigheid
en aan bedachtzaamheid is het , met zulk een ijdelen
waan van betweterij zich boven geheele menfchengeflachten te verheffen ! En welk eene fchande , ten
laatile nog overtuigd te worden , dat hetgeen men
meesterachtig veroordeelde , van eerwaardige afkomst
on heilzame ftrekking was !
Het is echter ook mogelijk , dat hetgeen nuttig
was in zijnen oorfprong , door tijdsverloop zijne
voornaamite nuttigheid verloren heeft en eene loutere uitwendigheid *geworden is , die zonder nadeel
voor befchaving of zeden zou kunnen afgefchaft
warden. Maar dan ziet men de gebruiken ook langzamerhand en ongemerkt vervallen , en het eenige
tniddel , om die langer {halide te houden , dat
men ze openlijk voor het hoofd (toot , en met den
trotfchen tred eens hervormers daar henen rapt
alsof er werelden aan hingen , dat eene niets beduidende kleinigheid in onbruik gerake ! Hoe veel nadeel , hoe vele verwarringen heeft deze ontijdige
vcrX2
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verbeteringzucht in Kerk , en Staat, en zamenleving
aangerigt , en hoofden en hander voor het algemeen
welzijn nutteloos gemaakt ! . . . . Doch ik wilde dit
onderwerp niet intreden , en eindig dus liever dit
Vertoog met :de herinnering , dat er kwalen zijn ,
dragelijk genoeg , indien men ze flechts aan de natuur overlaat ; maar die tegen alle opzettelijke
geneesmiddelen zich halflarrig verzetten; of ook,
genezen zijnde , andere krankheden doen te • -voorfchijn komen , die eindigen in een' onvermijdelijkea
dood !

CC XV I.
Die de eerfle is in zone twistzakc, ffchilntj regt(vaardig
Maar zips waste komt , en onticrzoekt hem.
SPREUKEN XVili

vs. 17.

Onze Overzetters hebben den zin dezer Spreuk ,
naar. mijn oordeel , zeer wel begrepen , en fchoon
bet woord fchfint in den grondtekst niet gevonden
worth , hebben zij het echter met regt ingevuld , om
de waarfchijnlijke meening van den Spreukfchrijver
duidelijker uit te drukken. Anderen vatten het gezegde
op , niet van hetgeen fchijnt te wezen , maar van
het-
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hetgeen inderdaad is. Kegtvaardig is die eerfie in
siine twistzake , heeft bij fommigen dezen zin : de.
eerile aanlegger van een twistgeding , of de klager bij het • geregt , heeft doorgaans het regt op zijne ,
zijde;ochtnmweg,danok.
Indere partij moet hooren , want zffn matte komt. ,
1k vind nog van eene nadere. enodrzkthm.•
uttlegging gewaagd , volgens welke het eerile lid der
Spreuk deze beduidenis. heeft
D'e regtvaardige,
wanneer hij met iemand in twist is , bepleit eerst de.
zaak met zich zelven , alsof hij zijne eigene partly
ware : hij behoeft dus• niet te vreezen, zoo luidt claw
het tweede lid ; dat z#'n waste home en hem on- ,
Geene van deze verklaringen. (ik durf mij• derzok.
bier op het • gevoel mljner Lezeren beroepen) komt
ten aanzien der waarfchijnlijkheid , met de eerite in.
vergelijking. Die het eerst fpreeit , • heeft altfict.
selsyk dit zeggen. wij ook in gemeenzamen iliji , en ,
niemadsr,teopva•dinhj'
frhiint gelijk te hebben. Want hij Nit alles zoo
van de beste zijde voor , weet het zwakke zijner zaak•
zoo listiglijk te verbergen , en de voordeeligfte zijde
derzelve zoo clerk te doen uitkomen dat de ligtgeloovige en onbedachtzame er gemakkelijk door mislekb
wordt , en , indien. er niemand DAT hcim .fprak hem
zeker in • bet gelijk zou Men. Zoo gaat 'het in
gefchillen , waar men bijzondere perfonen tot regters ,
toy beoordeelaars of fcheidslieden inroept ; zoo gut.
het ook in twistgedingen , die voor de balie bep.leitworden die de eel* is in zilne twisizake fehOt.
rigtvaardig•
Maar sfin 'waste komt , en onderzoekt hem. Het.
woorci
X3
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woord naaste ieeft hier de zonderlinge beteekenis
van party , die de tegenovergeaelde zaak voorilaat
en bepleit. Van bljzondere fraaiheid en keuze is het
woord hetwelk de Onzen door onderzoeken vertaald
hebben het beteekent vjlen, door Wen toetfen en
beproeven ; eene ilrenger proef, dan door het enkel
toetfen der metalen wordt in het werk gefleld. Hetgeen met goud of zilver overblazen is , en alzoo
oppervlakkig toets houdt wordt daania gevijld , en
daarbij ontdekt zich het bedrog. Zoo gm het ook
menigmaal hem die eene flechte , doch fchoon fchijnende zaak heeft bepleit , en alzoo voorgefteld , dat
de hoorder of beoordeelaar een oogenblik daardoor
op den doolweg is gebragt. Straks vat zit: naaste,
zijn partij , het woord op en zet de vfil op het
bedriegelijk metaal ; ontzenuwt zijne drogredenen fielt
zijne verzwijgingen en verdraaijingen in het licht , en
rukt hem dus menigmaal den krans der zegepraal van
het hoofd ; zfIn naaste komt en onderzoekt hem.
Deze Spreuk van SALOMO heeft hare ierile betrekking op regters , .en waarfchuwt hen , om .zich nimmer
door de eenzijdige voordragt eener zaak te laten
wegflepen , en beide partijen met dezelfde bedaardheid
en onbevangenheid te hooren.
In vroegere tijden had men in ons Vaderland regt ,4
banken zamengefteld uit eenvoudige landlieden , weittig
bevoegd , zoo het fcheen om over leven: en gatcl
uitfpraalc te Moen , en die daaroni in liifittuffeliike
zaken geen vannis mogten than , dan .gedekt door
den raad van een ervaren regtsgeleerde ! • Hier gebeur-,
dehtnizl,ameokinduljfe
en
zaken , doch die ter wederzijde door bokwame
be-
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beffendige pleitbeiorgers werden voorgeilaan,: de zonderlitigfti inzekerheid bif de .regters ngeviaar Nerd ,
zoos. dit ,zij: .oOk overluid' betuigden , dat de .uatst.;
fprekende kijd geliJk Deze lergeinis is . met
de aloude • initelling zelve,, - thans, ,. opgeheven: Miar
oolc :tvij,iregiers wier-Itand en: opv0e4ing tens tot
dien post bevoegd en gefchlkt..maken y -:kan het dikwigs zene- heilianie:,herinnerink zijn die de ierfle is
in zilne.liistzake,. ichfInt.altild het regt op zine
ziftle te hebben.. Het is waar , hun gezond verfland,
en .de dagelijkfche ondervinding , leeren hen doorgaans
de . 7voordragt eener, zaak, van- de- zijde der belang-:
hebbenden te anistrouwen; maar fomtijds echter is
het .oOrdeel .niet genoegzaam,, Diet geheel opgefchort..
De. eerite. redenaar heeft zulk een' indruk gemtakt ,
dat men zich vooringenomen .gevoelt ; • dat net , indien
al niet een voorloopig vonnis bij_, zich heeft uitge,
fproken,, . echter ,eene _zekere .neiging gevoelt , om de
eerst . bepleite. zaak voor..,.de best6.te..houden.. ,:Deze
vooringenonenheid', door ..eene partiiditie voorftelling
vero.orzaakt , ..is reeds- gevaarlijk. voor dezaak. van regt
en onfauld ; .want het voorloopig:voimis , dat wij bij
ons zelven ..geveld hebben , wordt noede wederoni
(Rio; • .ons., .ingetrokken ; vooral.lwanneer wij . eenig
openbaar blijk van ons gevoelen gegeven bebben
of.wanneer wij door eene zwakke verdediging in ons
oordeel meenentbevestigd te worden. Wie leest thans
cle-redevoeringen..V211.CICERO, en gevoelt zich niet
keheigcl, ora fpreken elk., die door hem verde.
digd , om te veroordeelen elk, die door hem befchuldigd
wordt... Jn zou. clan ,deze beroemde pleitbezorger , in
al de gedingen , waar-Van wij de kostbare gedenkiluk.
X 4
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ken hebben overgehouden , altijd het regt op zijne
zijde gehad , nook anders dan eene goede zaak hebben
voorgefiaan ? Is dit te denken van een' man , die zoo
zeer toont al de kunstgrepen der welfprekendheid van
zijnen tijd , ongeoorloofde zoo wel als geoorloofde ,
in zijne magt gehad , en daarvan onbefchroomd gebruik gemaakt te hebben ?
Alle lesfen , die op het onpartijdig hooren en oordeelen in het gerigt hare betrekking hebben , zijn
thans nog belangrijker voor ons , dan ooit te voren.
De eer en het leven eens befchuldigden hanger thans
niet enkel of van de uitfpraak des gewonen Regters ,
die met de kennisneming der misdaden , bet verhoor
der aangeklaagden , en de toepasfing der wet belast
is. Ook andere geheel onbevangene, en met den loop
des regtgedings onbekende , door veritand , door aanzien en befchaving bevoegd geachte perfonen , moeten
over fchuld of onfchuld , over de deugdelijkheid of
onwaarde der aanklagt beflisfen. Zoodanig is de inftelling der Cour.; d'asfifes , waartoe elk , die door
zijn nand , of vermogen , of kundigheden , boven de
menigte verheven is , geroepen kan worden , hoezeer
anders zijne gewone bezigheden met den post van
Regter niets gemeen hebben (*). Eerwaardig en
gewigtig is de pligt van gezworenen in zulk eene
achtbaar gefpannen vierfchaar daar het belang der
maatfchappij niet enkel vordert het vrijfpreken der onfchuld, wanneer de fchijn des kwaads haar aankleeft;
mar even zeer het veroordeelen der misdaad , wier
be(*) Dit Vertoog ward gefchreven , toen de Franfche
wetten pier te lande waren ingevoerd.
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beitaan of affchuwelijkheid men behendiglijk aaii her
oog . : poogt te onttrekken. Zulk eene vierfcliaar isvoor .de talenten van. een' jeugdigen pleitbezorger een.
tooneel om te fchitteren en daar zij met regt het
bolwerk .der: onfchuld kan genaamd worden , zou zij
wel - eens d6 vriblaats kunnen worden der misdaad,.
indien niet xle gezworenen , bij de getrouwhod aan
hunnen eed,; ook dive bedachtzaamheid paarden , en
zorgvuldig op hunne hoede waren tegen die ligtgeloovrgheid en vooringenomenheid , waardoor niet
alleen hij , die de eerie is in zijne twistzake , maar
ook die met de meeste behendigheid de waarheid
wed . te verdonkeren ,1/4 regtvaardig fchsynt te wezen!
Doch het. is er verre van than , dat het doel deter
zedefpreuk zich alleen tot regtbank en pleitzaal zon'
uitftrekken ook in het dagelijkfche levee is zij van
uitflekende inuttigheid, en verdient eene getrouwe
behartiging.
Er. zijn menfchen , die , zoo dikwerf zij meenen
eenig ongelijk geleden te hebben , of flechts vermoeden , dat hun geen genoegzaam regt gedaan is ,. zich
niet enkel bepalen , om hun leed aan weinige 'vertrouwde vrienden te klagen , maar ieder , dien zij
flechts in hunnen kring ontmoeten, daarvan deelgenoot
maken. Zit noodzaken u , het fang verhaal hunner
mishandeling of miskenning aan te hooren ; zij Wil.len , dat gij er regter in zijt : nogtans onder deze
itilzwijgende voorwaarde , dat gij hen in het gelijk
melt ! Zij gaan eindelijk zoo verre , dat ze u verpligten deel te nemen in hunne bijzondere twisten ,
en ti bijkans zelf voor vijand houden , zoo hunne
vijanden ook niet de uwe zijn. Dit is een lastig en
verX5
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verdrietig gebrek , uit . onmatige eigenliefde geboren ,
en door verkeercie, en zwakke toegevendheid , meer
dan te veel gekoesterd. Het gereedite middel , • om
het eens vooral uit de zamenleving te verbannen , .zou
daarin gelegen zijn, zoo men dezen menfchen zelven
aan het veritand moist te brengen , dat zij in het verhaal hunner verongelijkingen , met welk een' fchijn
ook van opregtheid bekleed , geen geloof verdienen ,
althans op geen ingewikkeld geloof. aanfpraak kunnen
maken : want , die de eerfle is in zsyne twistzaak , is
altgd regtvaardig I Zoo zij waarlijk regt hadden ,
om geloof te vorderen , zouden zij beginnen moeten
met te zeggen : vertrouwt niet op mijn verhaal alleen!
gaat naar hen , die mij beleedigden , of naar hunne
vrienden ! hoort hoe dezen de zaak voorilellen ; en
wanneer gij dus van beide kanten zult gehoord heb•
ben , bepaalt dan , welke .zijde gij kiezen wilt ! Dit
zou de redelijkheid vorderen ; maar redelijkheid moet
men niet wachten van zulke eigenlievende fchepfels ,
en het beste middel tot hunne teregtbrenging is dus
hun vrijmoedig en openlijk het geloof te weigeren ,
dat zij zoo flellig en uitfluitend vorderen.! 1k verbeelde
mij tens eene zamenfpraak van dien aard beluisterd
te hebben : zoodanig was de inhoud derzelve :
Moet gij niet toeflernmen , dat men mij .eene
grievende .beleediging heeft aangedaan ?
B. 1k geloof gaarne , dat gij het daarvoor houdt.
Doch ik vrage u nu, hoe gij over de zaak denkt?
B. Om daarover te kunnen oordeelen , zou ik
den man zelf moeten hooren , die u zoo fchreeu'
wend heeft verongelijkt , of ten minfle iemand van
zijnen aanhang.
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if. Hoe ! - gelooft gij dan niet wat ik u. getegd
heb ?
B. lk geloof, dat sti.Lomo mar waarheid beeft
gezegd : die de eerfle is in pyne twistzaak , is altjd
regtvaardig
ff. Maar het •vethaal, .hetwelk ik u deed, is op..•
itgt: keurt gij mij vatbaar voor leugen , voor. valschheid of verdratitjing ?.
B. Welk eene vraag ! Ik houde u voor een'
mensch , gelijk ik zelf ben. Voor niets minder ,
maar ook voor niets meet!
Verklaar, u nailer !
•
B. Zoo ihij, door wien gij coorgeeft verongelijkr
te tijn , mij het eerst de )gefchiedenis uw t r oneenigheld verhaald had ,. meent gij , dat . uw , beider very
haal volkomen eenftemmig zou zijn
Dit • weet ik niet ; maar ik . weet wel , dat
•
het. zoo is , gelijk ik het u gezegd heb..
B. Maar hoe..zal ik dit nu Weten , als ik aan
geen van t beiden de gave der . onfeaaarheid .mag
toelcennen
A. Wel nu! geloof dan mijti vijand . maai! Houck
mij dan maar voor een leugenag!
B. Moet ik dan ook SALOMO voor een' leugenaar , of voor een' valfchen zedemeester houden ?
Want van hem heb ik geleerd uwe voordragt te
mistrouwen. •
•
SALOMO'S *Spretik is op mij d geval niet toepasfelijk !
B. Zeg liever , ik wil die op mij niet toegepast
hebben. . Maar fchaam u dat gij van mij een partijdig oordeel vordert !
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A. 1k herhaal mijne vraag : kent gij mij in flaat,,
om u opzettelijk te misleiden ?
B. 1k ken u in itaat , om u zelf te
Gekwetfle gevoeligheid , beleedigde eigenliefde , ver-draaijen het gezigtspunt der dingen zij zijn met
opregtheid en wairheidslierde onbeftaanbaar.
Gij wilt u dan mijn ongelijk niet aantrekken
B. 1k wil mij niet in uwe gefchillen mengen ,
noch het 'getal der tWistenden, en de klove der
verwijdering nutteloos vergrooten. Wilt gij mij ter
bevrediging inroepen , zoo zal het mijn eerfte pligt
zijn ook uw partij te hooren en te vernemen
waarin hij zich misfchien door u verongelijkt acht.
Z. 1k begeer dien dienst niet van u : .en heb.
ook geene vrienden noodig , die zoo weinig vertrouwen in mij ftellen.
B. Zoek die dan onder pluimitrijkers en tafelfchuimers ! gij waarheid en rede wilt hooren
zult gij mij altijd denzelfden vinden.
Dus eindigde dit gefprek , hetwelk ik niet onwaardig rekende om opgeteekend te worden, en yam
Welks inhoud ik de - Verdere toepasfing gairne aan
verRandige Lezers overlate.

CCXV II.
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CCX VI I.
Net lot doet de gefchilkn ophouden,
En maakt fcheiding tusfchen magtigen.

SPREUKEN XVIII vs., 18.

Er heerscht in de woorden dezer Spreuk eene zees
fraaije perfoonsverbeelding, die door A. SCHULTENS
reeds is opgemerkt , en door niem4nd behoorde voorbij gezien te worden. Het lot komt daarin voor als
handelende , als den post eens re,gters waarnemende ,
of dien vervangende. Het fust en Alt alle gefchil
en oneenigheid ; en het maakt fcheiding , dat is , het
doet beflisfende uitfpraak tusfchen magtigen: of Bever,
het houdt magtigen van elkander, het verhindert
zulken , dien het noch aan cooed , noch aan krachten
ontbreekt , elkander aan te vallen en te . vernielen.
Zonder betzelve zouden vele twister hardnekkiglijk
blijven voortduren , die nu gemakkelijk worden bijgelegd ; zonder hetzelve zouden vele bloedige kampen
en gevechten plaats hebben tusfchen hen , die nu ,
als door eene vriendelijke en onweerftaanbare hand ,
van elkander afgehouden en gefcheiden worden. De
fruiheid dezer perfoonsverbeelding wordt nog grooter
en weer in het oog vallende als men wect , dat her
woord
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woord , in het Hebreeuwsch voor lot gebezigd
eigenlijk een klein fleentje beteekent. Vraagt men nu,
vie die regter is . vol wijsheid en gezag , wiens
uitfpraak terflond alle twistenden bevredigt ? Wie
die magtige bemidklaar die geweldige , driftige ,
onbandelbare menfchen van een fcheidt , en belet elkander aan te roeren of Teed te doen '1 Zoo is het
antwoord treffend.: het is het lot , het is een klein
fleentje dat .dikwerf door den voet des wandelaars
vertreden wordt of weg geflooten ! (*)
genoeg , om de kra-cht en het vernuft der
Oft
Spreuk in het Licht te itellen. Doch wat bedoelde
de Schrijver met dezelve , indien wij hem als Zede :.
theester ;befchonwen ? ZinGLER. , wiens woorden
door MUMTINGIIE s'zikiiiovergiinomen -teekent hierbij
het volgende aan : Uit dine en andere plaatfen ziet
.„ men , ∎dat het lot in de:gerigten der Hebreeuwen
„ gebruikelijk was , voornamelijk om magtige partijen
„ te vereenigen ; wanneer misfchien de Regter , uit
„ menfchenvrees , ongaarne baste. Dit was wel
,, eene onvolmaaktheid in de gerigtsoefening , doch
welke tneer goeds , dan nadeeligs had., in szoo.verre
bijzondere oneenigheid en haat daardooi gehinderd
werden." Ik kan mij met deze aanmerking niet
terflond vereenigen en kan mij naauwelijks verbeelden
(x) Uit de eigeulijke beteekenis van het Hebreeuwsch
woord lot, fcliijnt te blijkens, dat de oudile wiize van
loten bij de Hebreers, niet gefchiedde met bouten Raven
of pijlen , maar met fleentjes. Men verbetere hiertnede
hetgeen bid de verklaring van Hoofail. XVI vs. 33 is

aangemerkt.
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den , hoe het lot immer in het gerigt kon gebezigd
worden , dan net toeflemming der twistende partijen,
die voorzeker geen' Regter noodig hadden , om hunne
gefchillen door bet lot te Ilechten. Het lot komt
dan alleen te pas , wanneer men zijne gefchillen Ida
door regterlijk gezag wil beflist zien , en het meer
geraden oordeelt eenigen anderen weg van afdoening
in te Haan , dan dim des gerigts. Het is mogelijk
dat men in zulk een geval zich tot de Overheid begaf, om in hare tegenwoordigheid , en door hare
handen de loting te doen verrigten doch dit is geheel jets anders , dan hetgeen door ZIEGLER bedoeld
fchijnt.
Indien ik mij , ten aanzien van bet zedeiijk oogmerk
dezer Spreuk niet geheel vergisfe , dan is hetzelve
tweeledig : eensdeels om de beflechting van vele
gefchillen door bet lot ftellig aan te raden ; anderdeels , om een iegelijk , die tot het lot zijne toevlugt
heeft genomen , te vermanen dat hij aan deszeifs
uitfpraak zich zonder morren onderwerpe. Het zijn
dan ook voornamelijk deze twee zaken , die onze
verdere overweging wachten.
Het lot is inderdaad eene zeer fchrandere uitvinding ; eene van die uitvindingen , die haar doel
volkomen bereiken , en zelfs voor geene verdere
volmaking vatbaar zijn. Verbeeldt u twee menfchen
beide even geregtigd , om eene onderneining aan te
vangen , die flechts door ednen kan uitgevoerd worden , en waarvan zij den arbeid of de voordeelen niet
onder zich kunnen deelen ; het bepalen van rang
tusfchen volkomen gelijken ; het toewijzen eener onverdeelbare zaak , waarop twee of meer dezeifde
aan,

,

336

SALOMO'S

aanfpraak hebben ; of eenig ander geval van gelijken
aard , want de voorbeelden zouden bier gemakkelijk
vermenigvuldigd kunnen worden; wie zal in die mededinging in dien ftrijd van eer of belakig uitfpraak
doen ? Er is geen fcheidsman , aan wien men de
uitwijzing van dit gefchil kan overlaten ; want daar
het gewigt der redenen van beide zijden gelijk is,
zou partijdigheid alleen het vonnis kuimen vellen.
Wie zal hier dan zwichten ? .7,a1 men tot geweld
en wapenen de toevlugt nemen , en alzoo het regt
geven aan den fterkflen ? Wie fchaft hier raad , en
maakt een einde aan den twist? Daar zie ik , dunkt
mij , eenen wijzen opilaan : zoo vele twistenden er
zijn, zoo vele gelijke iteenen of haven neemt hij , op
gezigt en gevoel niet van elkander te onderfcheiden.
Hoort mij ," dus luidt zijne rede Hoort mij,
gij , die met gelijke regten geene gelijke voorregten
kunt genieten ! Gij zijt als deze fleenen of haven ;
wie uwer ziet er verfchil in ? Doch ik zal uit
alien blindeling daaruit grijpen , en merken dien met
een teeken; ziet daar een onderfcheid! Doet gijlieden
dan aldus. 1k zal ze nu alien , met den geteekenden
daarbij , in een' gefloten buidel verzamelen. Elk
uwer zal een' daaaruit trekken ; wien de geteekende
te beurt valt , die zal het begeerde voorregt verkrijgen , en al de overigen zullen tevreden zijn ! Want
.het toeval , of liever de Opperfle Magt , die ook het
toeval beheerscht , heeft uitfpraak tusfchen ulieden
gedaan!"
Het is net te verwonderen , dat men oudtijds het
lot met eerbied befchouwde en behandelde ; dat het
gerekend werd onder het onmiddellijk opzigt der
God-
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Godheict to ftaan ; en dat zelfs die volken .die aan
eene opperheerfchappij van toeval of noodlot geloofden , eene tusfchenkomst hunner Goden in ,den nitflag des lots onderftelden. Een voorbeeld hiervan
heb ik , ter reeds aangehaalde plaatfe , in het
CLXXVIJIIIe dezer Vertoogen , bijgebragt. En
waarlijk , hoe men ook dit denkbeeld befchouwe
op welke zijde men het keere , zoo wij een opperbeituuk, hetwelk alle eigenlijk gezegd toeval uitfluit ,
erkennen , moeten wij eene beflisfing door het lot,
vooral in gewigtige gevallen, als eene hoogere, eene
Goddelijke beflisfing aanmerken.
Doch ik fpreek van, gewigtige gevallen , en het
dela' naar bijgeloof , indien wij dit denkbeeld ook
op kleine of min gewigtige aangelegenheden aldus
willen toepasfen , dat wij waarin eenige aan het
lot gelijke toevalligheid plaats heeft , of met 'eerbied
willen behandeld hebben , of, indien het daarvoor•
niet vatbaar is , als zondig verwerpen. Het lot -ftaat
niet meer , noch meer bijzonder onder het beftuur
der Voorzienigheid , dan alle andere voorvallen des
menfchelijken levees. Hoe vele onverfchillige dinged
doen wij niet dagelijks , die ten onzen aanzien geheel
toevallig zijn , en waarbij wij aan 'geene emffige of
plegtige keusbepaling denken of denken .'kunnen.
Wanneer ik mij tot eene wandeling buiten de poort
der (lad begeve , en het mij om het even is , of ik
de regter- of linkerzijde zal ldezen , befchouw ik die
keus , die door eene kleinigheid beflist - wordt niet
als eene daad van Godsdienitig 'gewigt , fchoon fomtijds van de ontmoeting eens wandelenden het geluk
of ongeluk van iemands - leven heeft afgehangen.
Y
V. PEEL,
Een
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Een bijgeloof van een' anderen aard is bet, wan.
neer men het lot bezigt , waar men geen lot behoeft,
en vromer dan anderen meent te handelen , wanneer
wij , hetgeen wij zelf behooren te beflisfen , onmiddellijk aan God ter beflisfing fchijnen over te geven.
Daarvoor hebben wij ons onwaardeerbaar redelijk
verftand niet van God ontvangen , om bij de verfma ,
dingvatefchk,ormnvaed
ernst of godsvrucht aan te nemen.. Wij zijn alzoo
gevormd , dat gezonde redenen ons overtuigen kunnen , en dat wij uit overtuiging moeten kiezen en
handelen. Waar het ons zelven aan zulke overwegende redenen ontbreekt , moeten wij die in den raad
van wijzere vrienden zoeken : en alleen daar , waar
alle andere eigen of vreemde raad ons ontbreekt ; of
waar de gronden voor ons befluit van alle zijden
elkander opwegen ; of liever nog , wanneer nit den
aard der zaak geene redelijke beflisfing kan tusfchen
beiden treden , mogen wij tot het lot de toevlugt
nemen , als het laatfte noodmiddel , om eene fchadelijke onzekerheid te doen eindigen. Wie roekeloos ,
vooral in eigen keuze het lot te baat neemt , doet zijne
redelijkheid oneer aan , en begaat het misdrijf , hetwelk in Bijbelitij1 genoemd wordt, God verzoeken.
Slechts om gefchil en oneenigheid te doen ophouden ,
om fcheiding te waken tusfchen magtigen , en aldus
te vereenigen , die zonder tusfchenkomst des lots tot
geweld de toevlugt zouden nemen flechts daartoe
moet men het lot in het werk ftellen : ja daarin mag
men deszelfs gebruily met vrijmoedigheid aanprijzen.
Liever dan uwe twisten te doen voortduren , en hi
onverzoenlijke vijandfchappen te doen ontaarden ; lie,
ver
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ver dan list of overmagt in te roepen , om regten te
doen gelden , die door de regten eens anderen worden
opgewogen ; liever dan uwe eigen rust of de rust der
maatfchappij in de waagfchaal te ftellen de beflisfing
des lots te baat genomen. Wie is er , die dit zedelijk voorfchrift kan wraken ? Het gebruik des lots
(tent in zulke gevallen op loffelijke gronden. Want
het onderftelt eene erkentenis van de gelijkheid der
regten eens anderen , die ons de onzen betwist ; het
onderitelt eene gematigdheid , om ons een verlies te
getroosten , waaraan we ons buiten onze fchuld bloot
ftellen het onderftelt eene zucht tot vrede en vereeniging der gemoederen , waarvoor men zelfs opofferingen ten beste heeft. Hoe menig gefchil kon aldus
dagelijks met eer en voordeel ten einde gebragt worden,
waarin het ftaande houden van wederzijdfche onbewijsbare regten huisgezinnen in armoede dompelt ,
en pleitzalen onteert
Doch in zulke aangelegenheden moge het lot aanprijzing verdienen , het is doorgaans flechts de aanprijzing
van een minder kwaad , om een grooter kwaad te
ontgaan. Waar men tot loten overgaat , is meestal
ook mogelijkheid van minnelijk vergelijk , waarbij de
verliezende niet alles verliest , noch de winnende alles
wint. • Dit onderilelt voorzeker nog meerdere gematigdheid meerdere zucht tot vrede , en het ontgaat
den fchijn der roekeloosheid , waaraan men zich altijd,
in meerdere of mindere mate , fchuldig maakt , wan-.
neer men een VOOr• of nadeel , die ons niet minder
dan onverfchillig zijn , aan den worp des lotileens
overlaat. Jai er is altijd eene edele wijze , om alle
noodzaak des lots te doen ophouden. 1k bedoele
•
Y2
wan-
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afitaat
wanneer men nit edelmoedigheid
hetgeen men bij de uitkomst eener loting zoo wel
winnen als verliezen kan. Toen ABRAHAM en LOT
van elkander moesten fcheiden , hadden zij de keus
der landitreken onder zich door loting kunnen bepalen : maar wie vindt het niet het karakter van den
vriend van God meer waardig , dat hij , fchoon de
oudfte en aanzienlijkfte , aan zijnen neef de keuze
overliet , en zich tevreden ftelde met hetgeen deze
niet begeerde.
Indien het eerfte ftuk onzer . tegenwoordige overweging , het gebruik , of nalaten , of misbruik des
lots , aan eenige bedenking onderhevig was ; het ander
deel heeft minder , of in het geheel geene zwarigheid
in zich , en ieder zal gemakkelijk toeftemmen , dat
men zich eenmaal aan de beflisfing des lots onderworpen hebbende , deszelfs uitfpraak ook wanneer
zij nadeelig is , moet gehoorzarnen. Die zich hieraan
onttrekt , het zij onder ijdele voorwendfels , het zij
net halsitarrigen onwil ; of zich met geweld wil
handhaven in regten , die hij nu verloren heeft ; hij
maakt zich fchuldig aan laagheid en onregtvaardigheid beiden , en offert aan baatzucht of gewaande
eer de ware eer van zijn karakter op. Men kan echter niet ontkennen , dat de nadeelige beflisfing des
lots , •ooral in zaken , waarop wij prijs flellen , iets
grievends en pijnlijks heeft , en dat wij nog meer
ongaarne iets verliezen , wanneer het bezit daarvan
flechts van eene kleine bijzonderheid heeft afgehangen. Elk dan , die zijne belangen door het lot in de
waagfchaal {telt , onderzoeke vooraf zich zelf, , of
hij het gedreigde verlies kan dragen : hij vleije zich
voor-
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vooral nlet met al te groote hoop op eene , gelukkige
beflisfing , opdat niet misfchein de teleurftelling grooter worde-, dan hij met betamelijkheid dragen kan :
hij ftelle zich veeleer de nadeelige uitkomst als zeker
voor , en gewenne zich aan, gedachte van het
verlies , zoo zal het hem minder ter . neder flaan , en
eene onverhoopte winst nog zoeter zijn. Doch ik
bemerk date. k , fchoon onwillig , nieuwe bewijsrei,
denen tegen het . onbedachtzaam gebruik , des lots 1.
nieuwe gronden aanvoere tot aanprijzing der edelmoedigheid en. om liever het Rgefchil te deelen , dan
alles of niets begeeren. Want indien de ongunifige
uitkomst eener gewigtige loting zoo hard en moeije 7.
lijk vak voor ons, , zoo moet zij ook,, indien wij
winnende partij zijn even hard en -,mo4elijk vallen ,
vordenlizs.Zo-cangel&tijd
gebouwd op 'het ongeluk een& anderen en , wil Oen.
eene ftilzwijgende. inbreuk , op-, de wet der liefde : het-i
Been gij niet wilt dat u gefchiede doe. dat ook .
gerznad
'
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CCXVIIL

Een broeder is weerfpanniger dan eene flerke !lad ,,
En de gefchillen Rijn als een grendel van een paleis.
SP RE LIKEN XVIII VS. 19.

De ganfche Oosterfche Gefchiedenis, zoo oudere als
latere , is opgevuld met het verhaal van oorlogen
tusfchen broeders , die elkander het gebied betwiste.
den, of van den troon poogden te flooten oorlogen ,
fomtijds met de grootite hardnekkigheid en wreedfle
bloedftorting gevoerd , en die zelden eindigden , dan
in de volkomene nederlaag en den ondergang van 4en
der flrijdende broeders. SALOMO'S rijk zelf was op
het punt geweest , van door zulk een' broeder-oorlog
verfcheurd te worden. ADONIA'S eedgefpan was reeds
bereid , om hem voor Koning uit te roepen , toen
de aanflag ontdekt , en door SALOMO' S wijsheid en
ftandvastigheid verijdeld werd fchoon echter het
broeder-bloed ftroomde , en A.DONIA een' onbedachtzamen en vermetelen eisch met den dood moest bekoopen !
In zulk een land , onder zulk eene natie , moeten
de twisten tusfchen broeders , al 4n zij Beene Vorftenzonen , al is het geen troon , waarom zij kampen ,
nog-
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nogtans een ernilig aanzien hebben , en onder mike
beelden en gelijkenisfen worden voorgedragen , dat
de zinfpeling op eigenlijke broeder-oorlogen terifond
in het oog valt. Niemand zal deze zinfpeling miskennen in het eerfte lid der Spreuk, De kortheid
der uitdrukking verduistert den zin wel eeniger mate,
doch zoo , dat bij een weinig nadenken, apes helder
wordt ; en dit is eene der eigenfchappen en fraaiheden van den Spreuk-itijl: Door een' broeder , verthan wij dan natuurlijk een' vergramden broeder ,
bij wien , door tusfchenkomende oneenigheid , de
broederlijke liefde in haat - en afkeer is veranderd.
Zulk een broeder is wederfpanniger dan eerie Berke
flad. Het punt van vergelijking is niet moeijelijk te
vinden. - Eene verfterkte Rad • geeft zich niet ligt
over zij biedt tot het uiterile. weerfland na langdurig beleg , na • hardnekkig ftrijden , , verovert men
haar nog te naauwernood , en dikwij1 niet anders dan
door hare vernieling en ondergang. Om de kracht
der vergelijking wel te verflaan , moet men zich in de
oude tijden verplaatfen, v66r de uitvinding der vuurwapenen , toen men flechts de muren en torens kon
rammen , maar het binnenfte der fteden niet befchadigen kon , noch haar door verwoesting en vernieling
tot de overgave dwingen. Toen weeritond zulk eene
clad niet flechts maanden , maar fomtijds jaren lang :
en zoo men haar door de ellende des hongernoods ,
met deszelfs- vreesfelijke medgezellinnen , pest en
innerlijke beroering , niet tot het uiterfte brengen
kon, was zij dikwerf onverwinnelijk , en dwong Karen
vijand vruchteloos of te trekken. Zoodanig is de
harde zin van een' vergramden broeder ! Elken anderen
Y 4.
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deren vijand kunt gij ligter bewegen tot vrede en
vernieuwing der vriendfchap , dan hem. Hoe gij
hem aantast , hij weeritaat u ; hij is onverwinnelijk ,
onverbiddelijk , en zoo gij wreede daden van onverzoenbare wraak wilt opgehaald zien , gij kunt ze ,
helaas ! nergens in grooter menigte aantreffen dan in
de gefchiedenis der broeder-twisten!
Het tweede lid der Spreuk heeft dezelfde kortheid,
en daardoor ook denzelfden zweem van duisterheid ;
ook is de aard der vergelijking daarin moeijelijker to
verftaan. De gefchillen, alhier bedoeld , kunnen
naauwelijks anders zijn , dan gefchillen tusfchen
broeders ; althans , 't geen men in het algemeen van
alle gefchillen en oneenigheden zeggen kan , worth
bier bijzonderlijk , en in grooter' nadruk, op broederyerdeeldheden toegepast. Zij zijn als een grendet
yan een paleis. Door grendel moeten wij een' iperen
fluitboom verflaan , zwaar , ftevig en onverwrikbaar ,
waardoor eene deur of poort zoo vast gefloten wordt,
dat het grootile geweld wordt vereischt , om haar
open te breken. Een paleis is bier , volgens Cominigen , een flot of kasteel ; doch beter , volgens
anderen , dat gedeelte van een koninklijk paleis ,
waar de vrouwen en bijwijven van den Vorst , met
den floet van hare flavinnen , en de wacht der gefnedenen , zijn opgefloten. De Oosterlingen noemen
dit den Harem , en bet Hebreeuwfche woord , dat
wij te dezer plaatfe aantreffen , heeft hiermede groote
overeenkomst. MUNTINGHE vertaalt het daarom te
Dit vrouwentimmer was
refit , het vrouw-vertrek.
van de overige woning niet alleen zorgvuldig afgezonderd , maar met koperen deuren , en grenclels , en
fluit-
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fluitboomen , zoo ondoordringbaar afgelloten , en
daarenboven van .binnen en van buiten zoo digt bewaakt , zoo dapper verdedigd , dat de roekelooste
floutmoedigheid nimmer waagde daar door te dringen,
en het ontembaarst geweld voor deze ondememing
bezwijken moest. Vraagt , men nu , welke het 'punt
van vergelijking zij tusfchem broeder gefchillen, en
de grendels of fluitboomen van den Harem ; zoo
moet men eerst aannemen , dat de grendels en boomen .
poorten en deuren , de bierjvangokd
geheele ondoordringbare en onverwinnelijke fluiting
der vrouwen-woning beteekenen : en men zal terilond
zien , dat de onmogelijkheid , om zulk eene fterkte
te vermeesteren en te overweldigen , het punt is ,
waarop hier alles aankomt ; zoo dat de vergelijking
gdijkfoortig is met die van het eerile lid der Spreuk,
en de vrije vertaling van MUNTINGHg hier voor de
beste uitlegging kan gehouden worden:
Men overweldigt eer de grendels van havrouw-ver(trek,
Dan dat men broedertwisten heelt 1
Hetgeen SALOMO in deze Spreuk van broeders
zegts, moet men niet , bij uitfluiting , van ejgenlijk
gezegde broeders verilaan , maar ook van bloedversvanten en vrienden , die menigmaal in den Hebreeuwfchen itij1 broeders genaamd worden ; ja wij moeten
nog verder gaan , en ook beroeps- of andere maatfchappeljle en yolks -betrekkingen daaronder mede
begrijpen. Naarmate nu die betrekkingen riaauwer
zijn , en heiliger wezen moesten , naar die mate zijn
Y
ver-

3i6

S ALOMO'S

verdeeldheden en vijandfchappen , onder dezelve ontftaan , doorgaans onverzoenlijker , en wreeder , ja
zelfs bloeddorfliger dan de twisten , die tusfchen
vreemden ontbranden. Van waar dit verfchijnfel , dat
de wetten onzer natuur fchijnt te verwoesten, en onzen zedelijken aanleg voorwaar weinig eer aandoet ?
MICHAELIS zegt dat een broeder de beleediging
eens broeders hooger dan die van een' ander opneemt ,
omdat hij reden had , het tegendeel hiervan, bewijzen
van trouw en liefde van hem te verwachten daar
dus de misdaad zwaarder is , is zij ook natuurlijk
zwaarder om te vergeven. Deze oplosfing heeft
eenigen fchijn , maar zij verliest hare klem , wanneer
men daartegen zet , dat broederlijke betrekkingen ook
broederlijke toegevendheid net zich behoorde te voeren , en dat deze aan bet gevoel der beleediging wel
zoo veel gewigt behoorde te ontnemen , aIs de
meerdere zwaarte derzelve daaraan toevoegt. Men
kan echter niet ontkennen , dat er in de aanmerking
van mIcHAELis eenige waarheid ligt , en , zoo zij
het verfchijnfel niet geheel verklaart , dat zij het nogtans eenigermate opheldert. Men voege dan hierbij o
de gemeenzaamheid , welke tusfchen broeders en dat
=dere betrekkingen plaats heeft , aan de verzoenlijkheld ook natuurlijk • eenigen hinder moet doen , en te
weeg brengen , dat derzelver gefchillen met minder
zachtzinnigheid gevoerd worden. Want deze gemeenzaamheid verbant de weerhouding en matiging , die
gewoonlijk ten opzigte van vreemden plaats heeft : zij
veroorzaakt , dat de eerfte uitbarfting der oneenigheid
heftiger is , dan omtrent hen , voor wie wij gewoon
zijn ons sneer in te houden ; en deze eerfte uitbarfting
doet
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doet dikwijls den twist terftond tot die hoogte klimmen , dat hlj moeijelijker te verzoenen is , en de driften
in heftiger woede doet ontvlammen. Ook is er niet
zelden tusfchen broeders en betrekkingen mender
grond tot achterdocht, dan tusfchen vreemden : de
gelijkheid of gemeenfchap van belangen doet in het
verwijderd gemoed allerlei verdenkingen oprijzen ; en
bet is deze jammerlijke achterdocht , het zijn deze
rampzalige verdenkingen , die het voorname voedfel
zijn van twist en vijandfchap , zonder welke zij gemakkelijk zijn bij te leggen , en zelden de menfchelijkheid ter dood toe grieved !
Iic moet bier , tot flot, nog eene andere opmerking bijvoegen, welker juistheid mijne Lezers mogen
toetfen. Zoo ras de mensch zich zoo ver van de
natuur verwijdert , dat hfj haar , als het ware, geweld moet aandoen , om . eene drift of neiging in te
volgen , dan kent shij geene perken meer , en that
tot uiterften over, wier hoogte of ..diepte fchrikbarend
is. Oneenigheid en vijandfchap zijn , bij .den onderlingen ftrijd der belangen , in den tegenwoordigen itaat
der menfchelijke zamenwoning , helaas ! niet geheel
onnatuurlijk. Maar tusfchen broeders , tusfchen hen,
die door naauwe betrekkingen aan elkander verknocht
zijn ; die gelijke belangen -hebben; bij wie men de
eer, het welzijn des eenen niet kan aanranden, of
de eer en het welzijn des anderen zijn daarin mede
begrepen ; die door onderlinge dienstbetooningen ,
door bloed , door vriendfchap of dagelijkfchen omgang, 'de banden hunner genegenheid gedurig naauwer
hebben •astgeknoopt ;• wanner tusfchen dezen de
fakkel der tweedragt wordt ontftoken , hoe vele
nei-
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eigingen des barten moeten dan eerst met gewekt
onderdrukt , natuur en menfchelijkheid tot zwijgenf
gebragt worden ! Maar als men nu eens tot deze
hoogte is opgewonden ,. zou het dan niet moeijelijker
vallen daarvan af te dalen ? Zou men dan den trap der
vijandfchap , en haren aanleg om diep in te wortelen ,
ook niet berekenen moeten naar den tegenftand, dien
zij heeft moeten overwinnen ? Gelijk het vuur
wanneer het eene ligt ontvlambare ftof heeft aangegrepen , gemakkelijk gebluscht wordt ; maar heeft
het pens een' harden fteen doorgloeid , dan zijn er
ftroomen waters noodig , om het te dooven ! En
wanneer nu deze broeder-vijandfchap wederkeerig is ,
en door heftigheid meer en meer verbittert , wordt
het dan niet , helaas! begrijpelijk , dat men eer eene
vesting veroveren, de poorten van een vrouwentimmer
overweldigen kan dan dien broedertwist verzoenen
Doch genoeg gezegd tot verklaring van het ongelukkig verfchijnfel ! Ware het flechts zoo moeijelijk ,
deszelfs aanwezen te bewijzen , als deszelfs aard begrijpelijk te maken! Doch welke gefchiedenis is niet
vol van droevige bewijzen voor de waarheid dezer.
Spreuk ? Welke maatfchappij was niet menigwerf
het tooneel derzelve? In hoe vele huisgezinnen vindt
men er de jammerljjke fporen van ! 1k zal die voor.
beelden niet ophalen noch bevestigen wat geene
bevestiging behoeft ; maar liever met een gemoedelijk
woord tot waarfchuwing en herinnering dit Vertoog
befluiten.
Wij zijn alien leden van een huisgezin , echtgenooten , of broeders en zusters , of huisgenooten..
Wij hebben alien in de maatfchappij betrekkingen van
en,
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eager of ruimer natuur. Wij zijn 'bloedveiwanten
vrienden , beroepsgenooten , leden van een gezelligen
kring , medeburgers. In - al deze betrekkingen kunnen
wij den naam van broeders dragen -en de inhoud
der Spreuk kan op ons toepasfelijk zijn. Misfchien
zijn er onder mijne . Lezers als broeders , als bloedverwanten , als - voormalige vrienden , in vijandfchap-'
pen ingewikkeid , die , zoo zij niet onverzoenlijk
kunnen heeten , nogtans onverzoend , en moeijelijk te
verzoenen zijn. Van geen' derzelven vertrouwe ik ,
dat zij SALOMOIS uitfpraak zullen befchouwen als
eene verfchooning, of geheele verontfchuldiging van.
de ingewortelde bitterheid hunnes gemoeds. Het is
tot hunne befchaming en vernedering , dat dit gezegde is opgeteekend : want het is niet vereeraid ; bij
eene rebellerende iiad 'vergeleken te worden. 1k , vermeet mij ook niet, floor een woord toefpraak te weeg
te kunnen brengen , wat $ALOMO voor zoo moeijelijk
verklaart ;. hen te kunnen bewegen tot verzoenlijk-heid , en broedeilijke bevrediging. Maar dit kan ik •
hun intusfchen verzekeren , zoo zij zich daartoe
mogten laten bewegen , dat zij Zich :dit hun befluit
niet zullen beklagen. Er is geen zoeter, geen itree
lender gewaarwording , dan verzoening na twist : ems
Goddelijk gevoel dooritroomt den boezem , waaraan
men eenen bevredigden vijand ‘gefloten houdt. Hoe
grooter de verwijdering is geweest, des te verrukken-der is de toenadering, en hij , die het meest beleedigd
was heeft ook 'het grootfte aandeel aan de onuitfprekelijke zaligheid der bevrediging ! Wanneer gevoelde EZAU zich gelukkig ? Toen hij den broeder ,
die hem bedrogen en verongelijkt had , vervolging en
moord
-
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moord in zijn binnenfte had gezworen ? Of toen
hij , na twintig jaren afwezen , al zijn broederlijk
gevoel op denmaal ontwaakt zag voor de infpraak
des bloeds alle vorige vijandfchap vergat , en JAKon
in de armen vloog ?
Doch misfchien zijn wij zoo gelukkig , dat Beene
zoodanige vijandfchap ons leven vergiftigt ; en dan
zij deze Spreuk ons ter heilzame waarfchuwing. Eer
zulke onheelbare vijandfchappen uitbarilen, heeft er
doorgaans gisting en bitterheid in het gemoed plaats.
Als wij dit in ons befpeuren , o zijn wij dan toch
op onze hoede Vereffenen wij Bever een klein
ongelijk , dan de fcheuring door bitschheid en beleediging to vergrooten ! Valt ons dit moeijelijk , wapenen wij ons dan met alle gronden I die het ons ligter
kunnen maken. Stellen we ons de verfchrikkelijke
hoogte voor waartoe dergelijke verfchillen rijzen
kunnen , en waarvoor wij nu nog beven ! Maar
vooral , zeggen wij het ons honderd en duizendmaal
elken dag : hij , door wien we ons beleedigd achten,
En een prediker der liefde heeft
is onze broeder
ons verklaard : Ezra iegelj*k , die **nen broeder

=

haat , is een doodflager ; en py vat , dat geen
doodfiager het eeuwige leven heeft (*)
(4) 1 Joh. III. vs. 15.

CCXIX.
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C C X.
Van ieders month vrucht zal zijn bulk verzadigd
(worden;
Hif zal verzadigd' worden van de inkomfle zifner
(lippen.
Dood en /even zijn in het geweld der tonge ;
een kola-, die ze lief heeff, zal hare vrucht eten.
SPREUKEN XVIII vs. 20 en 21.

Over de eerfle deter Spreuken behoeft niet afzonderlijk gehandeld te worden. Bij de ontvouwing van
Hoofd/1. Xil vs. 14. heb ik haar aangehaald , en
fchoon niet aan het hoofd diens Vertoogs geplaatst
heb ik echter verzocht , dat men dezelve als afgehandeld wilde befchouwen CP). Ik zou ze dus geheel
hebben kunnen voorbijgaan , zoo zij niet met de
tweede van zoo gelijkflachtigen inhoud was dat
beiden tot elkander fchijnen te behooren, en de eene
de andere te verklaren. In beiden zijn mond , tong
en lippen van ddne beduidenis , en geven het fpraakvermogen te kennen. In beiden wordt van de vrucht
des
144 LXIX. Zie Ude Deel, bl. 204
.
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des monds of der tonge , dat is , van de vrucht , die
zij voortbrengt , gefproken hetwelk in het tweede
lid der eerfle geheeten wordt, de inkomfle der lippen.
In beiden wordt gezegd , dat ieder eet , en zelfs
verzadigd wordt van de vrucht , die mond en tong
voortbrengen , van de inkomften , die hij trekt van
zijne lippen
In het aangehaald Vertoog heb ik de eerfte Spreuk
uit een bijzorider gezigtspunt befchouwd , en de betamelijkheid aangetoond dat elk , die door wetenfchap
en geleerdheid , net mond en pen , het nut der maatfchappij bevordert ook in een eerlijk , en aan zijne
verdienften geevenredigd beftaan , van de vrucht zfjns
monds en de inkomfien zijner lippen verzadigd worde.
1k heb de Israelitifche inrigtingen to dien aanzien ,
in het licht gefteld , en het verval derzelve , waarvan
het gevolg was , dat de eer niet zoo zeer aan de
belooning werd toegevoegd , gelijk het oorfpronkelijk
bogmerk was , maar , gelijk doorgaans , in derzelver
plaats werd gefteld. Ik heb echter , toen reeds , ook
een' ruimer zin aan het gezegde gegeven , en het
verklaard, deels van de goede en heilzame, deels van
de fchadelijke en jammerlijke gevolgen , die ieder van
het loffelijk , of fchadelijk gebruik des edelen fpraakvermogens , natuurlijk moet inoogsten.
Dat deze de bepaalde zin der tweede Spreuk is ,
heeft geen bewijs van noode. Doch krachtiger en
dichterlijker wordt het daar uitgedru.kt : dood en leven
zijn in het geweld , in de magt , er that eigenlijk
in de hand der tonge I Van moeijelijker verklaring
is , in het tweede lid , de uitdrukking : ieder die ze
lief beef:. Men kan dit uitleggen : naarmate men
flood
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dood en leven lief heeft , en zijne tong or tot het
een , of tot het ander einde gebruikt , zal men hare
vrucht eten : niet flechts anderen zal men daarmede
of zegen of jammer veroorzaken , maar ook zich
zeiven : het heil , door onze redenen gefticht , is ook
heil voor ons , die fpreken de ellende , door onze
lippen aangerigt , daalt eindelijk op ons eigen hoofd
neder ! Deze opvatting is aannemelijk genoeg , om
ons aan dezelve te houden. Men kan echter ook
andere verklaringen dier fpreekwijs , op zich zelve
niet onwaarfchijnlijk , in het midden brengen , doch
waarvan ik , om den min geleerden Lezer te fparen ,
Ian den voet dezer bladzijde zal gewagen (*).
De woorden dood en 'even hebben in het Hebreeuwsch , en -ook in het fpraakgebruik van andere
talen zeer verfchillende beduidenisfen. Behalve hunne
eigenlijke beteekenis , hebben zij ook die van geluk
en ongeluk , en men bezigt ze daarenboven in een'
overdragtigen zin , om deugd of ondeugd aan te duiden , als het leveti of den dood onzer zedelijke natuur.
In al die verfchillende betrekkingen kan men , naar
waarheid , en met nadruk zeggen, dat dood en levee
in de magt der tong zilt
Er
('o) Men kan namelijk vertalen : die Naar, de tong
in waarde houden , en dug ten nutte gebruiken, sullen
hare goede vrucht eten. In de Griekfche Overzetting
vinden wij, die Naar wedrhouden; waarbij eene andere
lezing ten grondilage fchijnt te leggen. (Ochezdha , in
de plaats van Ohebe'ha.) Ik moet ook van de vernuftige
gisfing van zucnAelas melding maken : hij leest (Oheb
.fah) die den
tonge eten..

V.

=ER

lief heeft, zal de goede vrucht den
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Er is geen onfchadelijker lid onzes ligchaams , dan
de tong , zoo wij het ligchamelijk phyfisch , vermogen van befchadigen en vernielen in aanmerking
nemen. Klein , binnen eene enge plaats befloten
zacht en week van oppervlakte , heeft zij te naauwer nood het vermogen , om tot het kleinmaken der fpijs
het hare toe te brengen , en is dus wat het uiterlijke
betreft , het goedwilligfte onfchadelijkfte van al onze
ligchaamsdeelen. Maar zij is het voorname werktuig
des fpraakvermogens. De kianken , uit keel en borst.
holte voortgebragt , leidt , en buigt , en kneedt zij
zoo dat uit dezelve , door medehulp van mond en
lippen eene veritaanbare , gearticuleerde , fpraak
geboren wordt. Befchouwt men haar nu al s zoodanig ; zou zonder haar de fpraak onmogelijk wezen ;
dan mag men haar ook al het nut en al de nadeelen
toefchrijven die uit het gebruik of misbruik dezer
edele gave voortvloeijen , dan mag men zeggen dat
dood en leven in hare tnagt heeft
Als de gedaagde voor de vierfchaar zijns Regters
verfchenen is ; als het geding van zijne fchuld of
onfchuld bepleit en voldongen is ; als het vonnis
ftaat uitgefproken 'te worden hetwelk hem nit de
maatfchappij zal uitroeijen , of aan de maatfchappij
hem wedergeven zou wel iemand fterker dan hij
kunnen gevoelen , dat dood en leven in de magi der
tonge zijn? En ftellen wij den Vorst in de plaats
des Regters , den Oosterfchen Monarch vooral , aan
Keene wetten gebonden , dan die zijne willekeur hem
voorfchrijft : die geen grooter , noch ftrafbaarder misdaad kept , dan hem mishaagd te hebben , geen grooter
noch edeler deugd dan zich in zijne gunst te hebben
in'
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114. bevageeft,
ingedrongen ; eeneu A.f1A811tROZ s
rn eene ganfehe made. door de uitgeftrekte flaxen
van zijn rijk verfpreid , op 4dneu (lag to verdelgen.!
Ja .denken wij Oechts aan bet woord hetwelk over
vred4 of oorlog beflist , en wie is .er , die niet , in
.xlen eigenlijkiten , kraghtigiten zin , de waarheid dezer
Spreuk gevoelt •
Doch bepalen we ovs liever tot den gewonen kring
des levens, Een onbeciacht woord , in drift en overijling uitgefproken, en daarna niet weder te herroepeti,
zou er nieuaand zijn , aan wien dit zijne rust , zijn
genoegen , en eindelijk gun levee gekost heat ? En
wat fpreken wij van een enkel woord cies onbeclubtheid zijn immers. menfchen , die /limner weten
bunne tong in toom te houden , en dageUjk duizende
Bingen uititooten., die Piet beboorden over hunne
lippen te komen ; wie aogst de fchtuide en bet onheil
daarvan per in* den zij =Wen! -blur ook and.eren
tunnel zij door hunne rookelooze taai , bederven
of dooden. Bier dog 'hunne dwaze fnapachtigheid
.ondernerninget, miolukken,•waaraan bet geheele wet
zijn van veien verbonden was ; clan doodt zij de
rust der huisgezinnen , door derzelver geheimen aan
bet Rat te brengen ! en welke wooden zijn pijuliper
yen moorde;nder , dan' die .de bitrche , beleedigende tong
lean toebrengen ? Hoe_ clikwijis ging een enkel woord
-dieper dan een dolicitoek in het hart , en liet een
vergiftigden angel pa , die zelfs ,den wortel des levens
afkuaagde.!
De tong is het gedienitig .werktuig van alle alle
daden. Door haar braakt de Godslasteriug hare.
vloeken uit en fpuwt den hetnel aan. Door hoar
fp eelt
Z2
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fpeelt de verrader zijne helfche • rol , en zij is het ,
die het masker weeft voor de huichelarij. Door haar
fluipt de achterdocht als eene clang in het hart , en
fcheidt onfcheidbare vrienden. Zij bereidt voor den
vleijer den bedwelmenden wierook , die hoofden duizelen doet , die harten verpest , en edele ftervelingen
in moniters misvormt. Zij wet de pijlen der kwaadfprekendheid , en rooft de eer der braven , hun
dierbaarder dan het leven. Door haar betoovert de
verleiding het argeloos gemoed der onfchuld , en
itrooit voor haar rozen op den weg des verderfs.
Door haar wordt het rijk der dwaling uitgebreid , de
waarheid met een' ondoordringbaren fluijer bedekt
en de leugen met de fchoonfte verwen kunflig opgefierd. Door haar wordt het regt tot in zijne laatfte
fchuilplaats vervolgd , in het heiligdom der geregtigheld zelf aangetast en ten val gebragt. Er is geene
misdaad zoo ,afgrijsfelijk , tot welker verrigting de
tong niet haren bijftand leent ; er is geen afgrond
van ellende zoo diep , , waarin zij niet (torten kan ;
zij is de wortel van alle kwaad ; zij is , gelijk JAKoBUS in zijnen zonderling verbloemden ftiji zegt : z#
is eene wereld der ongeregtigheid /
Het zou echter to bejamrneren zijn , zoo de tong
alleen onheil en verderf kon ftichten , en niet zoo
veel goeds kon voortbrengen , als het tegenovergeftelde kwaad kan opwegen. Niet flechts de dood, maar
ook het ?even is in de magi der tonge! Want gelijk
men haar tot lastering , tot verraad , tot opftoking ,
tot vleijerij , tot giftige kwaadfprekendheid , tot verleiding , tot dwaling en verdraaijing des regts kan
inisbruiken ; zoo kan men ook door haar het regt
ver-
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verdedigen , de waarheid voortplanten , waarfchuwen
tegen de verleiding , eer en deugd in het onfchuldig
gemoed doen zegepralen , bet flangengefchuifel van
oorblazerij en laster doen vlieden , den vleijer ten
toon alien , den huichelaar ontmaskeren , den verrader doen beven zij doet den balfem der vertroosting vloeijen zij verfterkt de wankelende gezindheid
ten goede ; zij vuurt den ijver aan , om te doen wat
eerlijk en loffelijk is ; zij geeft voedfel aan geloof en
heiligheid ; zij verheft het hart in Godsdienftige verrukkingen , en doet den lof des Almagtigen , als een
liefelijk offer , opflijgen voor zijnen troon !
Hoe gelukkig zijn wij , zulk een edel ligchaams
deel , zulk een onwaardeerbaar vermogen ontvangen
te hebben om onze gedachten door hoorbare en
verftaanbare klanken aan anderen mede te deelen. Zoo
wij misbruik makers van deze voortreffelijke gave ,
wij hebben het aan ons zelven te wijten. Er is niets
zoo goed , of het kan, tot flechte einden aangewend,
fchadelijk en verderfelijk worden : ja ! naarmate bet
in zijnen aard edeler en fchooner is , naar die mate
wordt bet , door misbruik rampzaliger en doodelijker. Verftand en fchoonheid , magt en rijkdom ,
of wat men begeerlijks noemen kan , alleen van het
gebruik dier goederen bangt het of , of zij tot een'
zegen , dan of zij tot een' vloek zullen ftrekken.
Tot een' zegen of vloek , niet flechts voor anderen ,
maar in de eerfte plaats voor ons zelven. Door eene
wijze fchikking der natuur is het alzoo verordend
dat ieder kwaad zijnen meester ftraft. Het zij eerloosheid , het zij geweld , bet zij wellust , het zij
gierigheid , bet zij trotschheid ; zij mogen verdriet
Z3
,
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aandoen , en kwellen , en verwoesten , en tranen do en
vloeijen van duizenden, die hare flagtoffers zijn, het
eerfte en groat& flagtoffer der ondeugd is altijd de
ondeugd zelve. Niet flechts door innerlijke onrust
en wroeging , maar ook door fchade , door fchande,
door rampzaligheid , zoo wel bier beneden als in
den tijd der toekomftige wedervergelding. En aldus
is het ook met de verwoestingen der tong : als een
die het huis van zijnen gebuur in brand wilde fteken,
en allereerst de vlam uit zijn eigen dak zag rijzen.
Ja de misdiden der tong hebben dit nog meer dan
alle anderen eigen dat hare gevolgen fpoedig en
zeker op het hoofd des onheilftichters tiederdalen
Maar zoo dan ook hare goede vruchten. Elk, die
zijne tong in waarde houdt geluk en leven door
haar poogt te verfpreiden , zal die verkwikkelijke
inkomst zffner lippen genieten , en er van verzadt:gd
worden. Bedwingen wij haar dan; . waken wij haar
dienstbaar aan goedhartigheid , aan eerbaarheid , aan
deugd en adel des gemoeds. Ziet daar eene loopbane
voor ons alien geopend , waarin wij , ieder in onzen
kring nuttig en weldadig zijn kunnen. Klinkt bet
wonderbaar, dat de op zich zelf zoo zachte en onfchadelijke tong , als werktuig der fpraak , .zoo veel
2uchten en bloed kan kosten; het klinkt niet minder
wonderbaar dat •een woord , een enkel geluid , dat
met den adem in de lucht vervliegt , en geen fpoor
van zich chterlaat , zoo veel verkwikking , zoo veel
vreugde zoo veel vrede , .zoo veel ware gelukzaligheid kan voortbrengen ! Wat hebben wij niet aan
ons fpraakvermogen te danken I Zonder dit , zou et
geene maatfehappij• beftaan , en al het genoegen der
ge-
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gezelligheid zou voor ons verloren ziin. Zwervende

in bosfchen en wildernisfn zou zelfs de band des
huwelijks ons- onbekend wezen. Wie zou lien zegen
voor zich in eenen vloek- willen veranderen ? en niet
'lever de les opvolgen van den jeugdigen dichter :
hebt 61* lust ten levee ; hebt gly dagen• lief, waarin
men het goede aanfthouwt; bewaart dan uwe tong:
van bet kwatle ,. en. we , lippen van bedrog
fpreken.! (*).

cc X K

„..

"Vie eene vrouw gevontlen heeft , heeft eerie goede
(zaak gevonden ;
hje heeft welgevalkn getrokken van den HEER.,
SPREIMEN XVIII vs. 22.

Door eene vrouw veritaan velen , in deze Spreuk ,
eene goede , voortrefelVee vrouw ; en waarlijk het
zou ongerijmd wezen , er eene flechte door to ver.
ftaan , want van alle aardfche rampzaligheden is er
Been rampzaliger , dan de liuwelijksverbindtenis met
een veritandeloos, ondeugend wijf._ Men heeft echter
riaar waarheid opgemerkt, dat het bijvoegelijk woord
god
Z4
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goed of voortrefelijk in den tekst niet gevonden ,
en dat daarin wordt gefproken van eene vrouw in het
gemeen. Dat wij derhalve hier eene algemeene aanprijzing vinden van het huwelijk , in tegenoveritelling
deels van het ongehuwde leven , deels van onkuisch
bejag : eene aanprijzing zoo onbepaald als krachtig
waarbij een iegelijk , zoo veel prijs hij er op &it ,
om het goede, dat is , het geluk te vinden, zoo
dierbaar hem de gunst en het welgevallen van God
is , vermaand wordt den zachten band der echtvereeniging niet te fchuwen , maar aan de neiging , die hem
daartoe dringt , als aan eene hoogere infpraak zijner
beftemming op aarde gehoor te geven.
Met deze uitlegging kunnen wij , in ons land en
bij onze zeden , ons volkomen vergenoegen ; doch
wanner ik de Spreuk met een Oostersch oog bezie,
en in den zin van SALOMO en van zijne oorfpronke.
lijke lezers mij verplaatfe dan is er nog lets, hetwelk
niijne aandacht trekt. De Zedemeester fpreekt tot
een yolk , bij hetwelk de veelwijverij geoorloofd en in
zwang was , en hij zegt nogtans niet , die vrouwen,
maar in het enkelvoud , die eene Trouw gevonden
heft. Zien wij hier niet een bewijs , dat ook de oude
Israeliten deze veelwijverij meer voor eene vergunming , dan voor eene infrelling der natuur hielden ?
Waarom ook de besten , en men mag er bijvoegen ,
de meesten ander hen , van deze vrijheid geen gebruik
maakten. Ten aanzien van Vorften , en van de eerlte
Grooten des rijks , maakte men eene uitzondering.
Een groote ftoet van vrouwen behoorde bij hen tot
de pracht en luister van hunnen that , terwiji men
ander die groote menigte dikwijls cleats eene derzelve
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ve berninde , om net Naar als echtgenoot te leven ; en
men althans zich een verkeerd denkbeeld van Oosterfche zeden vormt , wanneer men zich den Harem
vooritelt , als het fchouwtooneel van ongetoomden
wellust. Wanneer intusfchen bijzondere perfonen gebruik maakten van de vergunning , om meer dan eene
vrouw te nemen , gefchiedde dit doorgaans , of uit
kwalijk beftuurde zinnelijkheid , of uit goedbartig
onverfland , of fomtijds om redenen van belang , van
overeenkomst of betrekkingen , die op menigvuldige
wijzen konden ontaan. Slechts weinige voorbeelden
van zulk eene bijzondere veelwijverij vinden wij in
de Bijbelfche Schriften opgeteekend ; en fommigen
derzelven , als van ABRAHAM en JAKOB , {die men
nogtans als Voriten zou kunnen aanmerken) en naderhand dat van den braven ELIANA , met zijne beide
vrouwen HANNA en PENINNA fchijnen ieder waarfchuwend toe te roepen : zoo gij huisfelijke rust en
geluk bemint , verbindt u dan 'niet aan' meer dan eene
vrouw ! Ook sALomo verbant , als het ware , door
deze Spreuk , de veelwijverij uit het gebied der huwelijks - gelukzaligheid ; hij denkt er bijkans niet
aan , dat men met meer dan ,dene vrouw te gelijk
het zoet des echts zou kunnen fmaken , en fchijnt
het zijnen landgenooten in te prenten : wat MOZES u
ook hebbe toegeflaan , van den beginne is het alzoo
niet geweest ! God gaf aan den eeriten mensch ,
naar zijn beeld gevormd , niet meer dan eene vrouw!
Dit weinige was misfchien van eenig belang voor de
kennis der Israelitifche zeden : thans gaan wij den
eigenlijken inhoud der Spreuk , de aanprijzing van
den gehuwden that , overdenken.
De
Z5
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De initeIling des huwelijks behoort tot den adel
onzer menfchelijke natuur. wij vinden ze niet flechts
daarin , dat God oorfpronkelijk flechts den paar menfchen fchiep ; ook van de dieren werd , zoo veel wij
weten , niet meer dan edn paar gefchapen ; maar
daarin , dat hij deze twee menfchen zoo naauw aan
een verknocht heeft dat zij flechts dene ziel en den
Iigchaam moesten uitmaken dat de man , bij het aanfchouwen zijner huisvrouw , terftbnd uitriep deze
is vleesch van fnfinvleesch en been van milne beende.
ren 1 dat het eene grondwet werd der eerite menfche
lijke inaatfchappij : een man sal vader en moeder
verlaten en zilne yrouw aankleven, want beiden
zijn an ykesch (*) Niet daarin alleen Iigt de
acrd en waardij der huwelijksvereeniging , dat ieder
man flechts dene moeder heeft van zijne kinderen ;
nmar daarin vooral dat de moeder van zijne kinderen
ook de onaffcheidelijke gezellin van zijn Leven is ,
dat hij met haar zijri ganfche lot op aarde zijne
vreugde en zijne zorgen deelt , dat beider belangen
flechts den zijn en dat alleen de dood hen fcheiden
kan ! Hieruit ontftaat niet flechts de refine deugd
van knischheid en ingetogenheid het beteugelen eener woeste natuurdrift ; maar hiermede alleen is het
echte denkbeeld van liefde verbonden ; die ware toegenegenheid des harten , die flechts leeft in en voor
het berninde voorwerp ; hieraan zijn alle pligten des
huisfelijken levens , en dus ook hieraan alleen het
geluk eener eenitemmige zamenwoning verknocht.
Vruchteloos dan poogt ons zeker flag van wijsgeeren
diets
(1 Gen. IL vs, 23 en 24.
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diets te maken dat het huwelijk eene willekeurige
beperking is van onze natuurlijke vrijheid , een. ftaat
van dwang ei vrijwillige flavernij ; dat indien deszelfs
band noodzakelijk geworden is , men dien niet los
genoeg kan zamenvlechten , noch deszelfs ontknooping gemakkelijk genoeg - maken ; 'dat onbelemmerde
involging der geflachts - drift onze eigenlijke beftemming is . doch ik fchaam mij voort te gaan.
Gelukkig heeft dit flag van wijsgeeren thans weinig
meer in te brengen s zij noemen zich vatuurlfyke
filozofen niemand zal hun den naam van dierhpe ,
ontzeggen
filozen
Van de inftelling des huwelijks hangt de opvoeding der kinderen geheel af. Het redelocis dier heeft
geene opvoeding van noode , ties meet dan de moederlijke melk ; zoo ras het deze niet Meer behopft ,
zorgt het voor zich zelve , ontwikkelt zich zelve „
en - bereikt zonder verdere hulli de volkomenheid zijns
geflachts moeder en kind ketinen elkan.der niet meet-,
er beftaat geen band. der betrekking , er fpreekt geen
item des bipeds. Geheel anders is het met den
mensch : jaren lang is hij het bulpelooste van alle
fchepfelen langzaam ontwikkkelen zich zijn ligthaamskrachten , langzaam ontluikt zijn veritand , en
een root deel van zijn leven verloopt er, meet- dan
een der& van den .gemiddelden menfchelificen. leeftijd
eer hij voor zijn voedfel zorgen„ of tegen gelivone
gevaren zich beveiligen kan. Deem den band des
latwelijks weg., die de band is des buisfelijken heVeils waardoor Vader en Moeder beiden aan het
jeugxlige *richt hunne zorgen verfpillen , het met
liefde 'Itoesteren in deszelfs nooddruft vOorzien, het
• on-
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onderrigten , raden Leiden , door opmerking en ondervinding bet van lieverlede tot een mensch vormen;
neem deze huisfelijke huwelijksbetrekking weg , en
bet menschdom is vernietigd , eer het derde geflacht
aanwezig is ; het is weggekwijnd , gelijk de plant
op uitheemfchen grond , waaraan de hovenier zijn
dagelijksch toezigt onttrekt !
Indien het waar is , dat het huwelijk tot den adel
van ons geflacht behoort, en dat het noodzakelijk is
tot de inflandhouding van het menschdom , dan zou
de natuur zich zelf weerfpreken, indien het ook niet
behoorde tot ons menfchelijk geluk. Want pligt en
volmaking, volmaking en geluk, moeten wel met een
onverbreekbaar fnoer aan een zijn gehecht , of onze
beftemming wordt een onoplosbaar raadfel. Doch
zoo zij ergens de overeenflemming van hare eifchen
en hare gaven heerlijk ten toon fpreidt, het is in de
initelling des huwelijks : want er is geen grooter bron
van aardfche gelukzaligheid dan deze. Een huisgezin
to hebben, waarvan men het geeerbiedigd Hoofd is;
eene vrouw , die men bemint; kinderen , waarin men
herleeft ; welk genot is er , dat hierbij halen kan ?
en het huwelijk met al deszelfs zorgen , met al deszelfs mogelijke verliezen en verdrietelijkheden , is het
beste , dat wij uit het Paradijs hebben overgehouden!
Die eene vrouw gevonden heeft heeft het goede
gevonden, en welgevallen getrokken van den HEER
Ik heb over dit onderwerp , en de waarde der
vrouwen , reeds in vroegere Vertoogen uitvoerig
gehandeld , en daarna bij de behandeling van het
14de vers des volgenden Hoofdfluks, zal ik er gaarne
toe ivederkeeren. Ik heb ook elders reeds den vrijwil,
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willigen huwelijkshater ten toon gefteld ; gelijk hij
den oorfprong van zijn eigen beftaan met blaam en
fchande bezoedelt , en het zijnen Ouderen als eene
dwaasheid te last legs , dat zij hem hebben voortgebragt ! „ ken jaar ," dus fchreef ik te dier plaatfe, en
ik zal het hier. herhalen , om ten minfte de moeite
van het naflaan aan, vele Lezers te befparen , „ edn
jaar , in .middelmatig huwelijksgeluk doorgebragt ,
„ heeft meer wezenlijk zoet in zich, dan het ganfche
eenzaam , vreugdeloos en troosteloos leven des ongelukkigen huwelijkshaters ; die zonder deelneming,
gr, zonder belang-inboezeming in zijne jeugd ; zonder
„ opbeuring en verlevendiging in zijne meer gevorderde
„ jaren ; zonder hulp of toefpraak in zijnen ouder„ dom , een voor de maatfchappij onbeduidend beflaan
„ voortfleept ; en veelligt , om met geene edelaardige
vrouw zijne regten te deelen , de flaaf is geweest
, van een verachtelijk fchepfel , van wier vernederen„.de boeijen hij de ftriemen met zich in het graf
draagt (*) !”
Doch ik noem met opzet den vrijwilligen huwelijkshater ; want men kan , ook tegen zijnen wil , in
het ongehuwde leven volharden : het zij, wanneer te
leur geftelde liefde eene nieuwe keuze onmogelijk
fchijnt te . maken ; het zij , wanneer men door zijnen
Rand van het genot des huisfelijken levens.is uitgefloten ; het zij , wanneer bijzondere omitandigheden
het aangaan der huwelijken belemmeren, of zelfs gelijk in de eerite dagen des Christendoms het huwelijk den verftandigen ontraden. Leder is , ten dezen
aanINT°. TAX, Ilde Deel, bladz. 113.
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aanzien , de beste beoordeelaar zijnex eigene aangelegenheden , doch wachte zich , dat hij it door
vooroordeelen , of bekrompen redeneringen zich late
wegilepen , oin zijne beftemming zonder noodzake
uit het oog te verliezen , en te leven zonder geleefd
te hebben
Die zich in den echt begeeft rigt eene huishouding op , en is verpligt die te verzorgen. Maar
ongelukkig hij , die tot mannelijke jaren gekomen ,
niet in Nat is, om door de vruchten van zijne vlijt
en infpanning, het huisgezin , waarvan hij het hoof('
is , overeenkomftig zijnen ftaat , met matigheid van
deszelfs nooddruft te voorzien. 1k onderftel in den
man arbeidzaarnheid ; ik ftem toe , dat hij in de
inrigting van zijn volgend leven acht behoort te flaan
op den flaat waarin hij geplaatst is; doch met het
matige mag en moet hij zich vergenoegen. Er zijn
ier , die , bij het aangaan eener huwelijkskeuze zich,
vooral bepalen laten door het vooruitzigt van een
gemakkelijk ledig rijkelijk leven ; die verlangen in
weelde en overvloed te zwemmen , en bij wie dus de
beste gave der aanftaande huisvrouw is , de grootheid
van haar huwelijksgoed. Zoo er geene andere dan
zulke huwelijken wierden aangegaan , zoude ik verpligt zijn alles , wat ik te voren van huwelijksgeluk
gezegd heb , weder terug te nemen. Dat geluk fteunt
voor een groot gedeelte op arbeidzaamheid , op matigheid , en op de flreelende bewustheid , van het
brood, dat men eet dagelijks vetdiend te hebben !
Ja ! er zijn omftandigheden waarin het moeijelijk ,
waarin bet voor een tijd onmogelijk fchijnt te worden , door willige vlijt in de eerlijke nooddruft eens

huis-
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huisgezins te voorzien ; en wie kan de oprigting
eener huishouding aanraden , waar knagende "kommer
en behoefte het genoegen , ook van welgepaarde
echtelingen , zou moeten vergiftigen ? Doch wie
weet , wat dubbele infpanning van krachten , verdubbeld overleg der fpaarzaamheid kan uitwerken ,
om zelfs het ongeluk der tijden te ontwapenen , en
als het ware fchepper van huisfelijken voorfpoed te
worden ? Men denke althans niet , dat rampfpoedige
en donkere tijden , op zich zelf befchouwd , het fluiten
van huwelijks-verbindtenisfen behooren te belemmeren : want wanneer heeft men meer den troostvollen
aanblik , de opbeurende toefpraak eener trouwe echtgenoote noodig, dan wanneer men elders vruchteloos
troost en opbeuring zoekt ? In welke haven zal men
de flormen en gevaren des openbaren levees beter
en veiliger ontvlieden , dan in de itille haven van het
huisfelijk huwelijksgeluk ?

CCXXI.
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C C XXI.
De arme fpreekt fmeekingen,
De rule antwoordt harde dingen.
SPREUREN XVIII vs. 23.

De

twee deelen dezer Spreuk komen daarin met
elkander overeen , dat in beiden wordt voorgefteld ,
hetgeen men gewoonlijk ziet gebeuren : doch daarin
verfchillen zij van elkander , dat het eerfte deel behelst
wat goed en betamelijk is , het tweede daarentegen ,
wat onbehoorlijk is en berispenswaardig. In deze bedekte tegenftelling van twee zaken , die in gelijken
rang fchijnen gefteld te worden ; in deze zamenvoeging
van ongelijkfoortige dingen , als waren zij beiden even
natuurlijk en even pligtmatig , ligt de kracht en het
vernuft der Spreuk opgelloten ; en zonder deze te
hebben opgemerkt , zou men ook de zedelijke bedoeling van het gezegde geheel miskennen.
De ftaat der armoede
De arme fpreekt fmeekingen.
is een ftaat van afhankelijkheid. Als men het ongeluk heeft , van tot denzelven vervallen te zijn , heeft
men de hulp en gunst van anderen , fomtijds zelfs de
giften hunner milddadigheid noodig, om niet in de
ellende der behoeftigheid te verfmachten. Wil men
die

SPREUKEN, IfooFDs.r. XVIII vs. 23. 369
die help , die gunst , die giften deelachtig worden ,
zoo moet men zijnen toeftand aan den rijken of verrnogenden bekend maken , en zijne begeerte om bijftand , om voorfpraak of onderfteuning , op eene
gepaste wijze openleggen. Maar welke is nu die
gepaste wijze ? Zekerlijk komt hier niets minder te
pas , dan een barfche toon van trotschheid of aanmatiging. Al wie iets van eenen ander verlangt ,
waarbij het voordeel alleen aan zijne zijde is , en aan
die des anderen enkel opoffering, zij moge dan groot
wezen of gering; al wie de liefdadigheid eens anderen
inroept , moet deszelfs mededoogen en deelneming
wezen op te wekken. Doch de natuur zelve leert
den mensch , door welken toon , door welke uitdrukking hij deze gevoelige belangftelling kan inboezemen; door een' zachten, zedigen, nederigen toon,
en door eene uitdrukking , die de innerlijk gevoelde
ellende naar buiten openbaart. Die eischt en vordert
wordt met verachting afgewezen ; die vraagt melt zich
aan eene koele weigering bloot; die verzoekt en bidt,
en , naar mate der diepte van zijn eigen ongeluk , of
der grootheid van de opoffering, die hij van anderen
verlangt , zelfs met tranen fmeekt; hij flaat clan natuurlijken weg in tot bewilliging en verhooring.
Men houdt het fomtijds voor laagheid , dezen
klagelijken toon der ellende aan te nemen, en zich tot
fmeekingen , gelijk men zegt , te vernederen. Dit
ileunt vooral op het denkbeeld, dat hoogmoed grootheld is , en dat des menfchen innerlijke waarde naar
eene uiterlijke vertooning van fierheid moet afgemeten
worden. De ware grootheid beitaat daarin , dat men
zich weet te fchikken naar zijnen that , net nit
VP DE M..
A a
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moedeloosheid of kleingeestigheid , maar uit onderwerping aan den wil van den grooten Befchikker
onus lots , die ons daar geplaatst heeft waar wij
best zijne Wijsheid konden ten dienite ftaan. Hieruit
ontflaat , dat men zich zijner behoeftigheid niet
fchaamt , maar , waar het pas geeft , die met openhartigheid durft bloot . leggen ; dat men , afbankelijk
zijnde , geene houding noch aanmatiging van onafhankelijkheid wil aannemen ; dat men , eens anders
hulp en onderftand behoevende , ook de middelen wil
aanwenden , om zich in zijne guest in te dringen ,
en zijn hart te roeren ; dat men eindelijk , door God
vernederd zijnde ook zich zelf vernederen wil voor
hen , in wier handen God do middelen tot onze opbeuring gefteld heeft.
Ilc ontken echter niet , dat men zulke fmeekingen
ook op eene lage en onwaardige wijze kan inrigien ;
zich dieper buigen , dan een mensch voor een mensch
zich behoort of behoeft te buigen ; en aldus , zich
zelf wegwerpende , verachting in plaats van mededoogen verdienen. De mensch , van wien wij hulp
begeeren , is flechts het werktuig der Voorzienigheid
tot onze redding; die meer in hem eerbiedigt, maakt
zich fchuldig aan kruipende afgoderij. De mensch
die hulp verlangt en behoeft , vraagt hetgeen hij
nooclig heeft , als van Gods wege , en in naam des
Opperften Bezitters ; die flechts menfchenhanden , en
niet de hand der Algenoegzaamheid voor zich geopend ziet , vergeet zijne wettige aanfpraken , en
verlaagt zich beneden het peil zijner ellende. Van
hier vleijerij en flaafsch of bedelend gunstbejag. Maar
die net bet gevoel van zijnen uiterlijk ongelukkigen
toe-
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toeftand , de gedachte aan Gods Opperbeftuur vereenigt , • en de waarde der dingen befchouwt in het
licht der toekomitige eeuwigheid ; hij zal • zijnen adel
niet vergeten , al fpreekt hij de taal en den toon der
hulpeloosheid. De natuurlijke, nederige , weemoedige
uitdrukking , waarmede • hij zijnen flood en zijn verlangen ontvouwt ; de aandrang zijner bede zijne
fmeeking en zijn geween zelfs , inilien zijn hart hem
het weenen en fmeeken gebiedt ; zij zullen in het
oog van den regtfchapenen hem niet vernederen : zij
zullen hem voor zich zelven niet verachtelijk makers;
maar veeleer bij de weigering zijner bede , hem
grooter vrijheid geven , om zijnen nood aan God te
klagen ; zij zullen de • kroon zijn van zijn geloof, en
van zijne onderwerping aan die Voorzienigheid , die
zoo dikwerf vernedert opdat zij daarna luisterrijk
verhooge
Gelijk het den armen betaamt fmeekende woorden
te fpreken , past het alzoo ook den rilken , harde
Ylingen se antwoorden, gelijk wij in het ander deel
der Spreuk gezegd vinden ? 1k twijfel , of wel iemand
dit oordeel zal vellen ; of wel iemand het punt van
overeenkomst , tusfchen de beide uitfpraken , zoeken
zal in hetgeen past en betaamt , en niet veeleer in
hetgeen gewoonlijk plaats heeft. Ja gelijk de arme
doorgaans , met een bedeesd gelaat en demoedigen
toon , de vervulling zijner begeerten vraagt ; zoo is
het daarentegen een dagelijksch verfchijnfel , dat de rijke
op den fmeekenden uit de hoogte nederziet , en net
verachting , met trotsch en beleedigend onbefcheid
zijnen behoeftigen evenmensch bejegent. Hij doet dit
meestal , wanneer hij deszelfs bede afwijst , maar
CornAa2
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fomtijds ook , wanneer hij zijne begeerte geheel of
gedeeltelijk inwilligt.
Wanneer iemand eene gunst van ons vraagt , that
bet aan ons , het gevraagde aan hem te weigeren ;
aan ons ant ook de beoordeeling der redenen , waarotn
wij het weigeren ; en fchoon wij aan ons geweten
deswegens de verantwoording fchuldig zijn , wij zijn
die niet fchuldig aan hem , die , verre van ons een
regt of te vorderen , eene weldaad van ons verzoekt.
Het is onmogelijk , aan al de aanfpraken te voldoen,
die ieder ellendige op onze goedhartigheid maken kan;
dit is vooral onmogelijk voor dien , die gaarne geeft
en wiens welwillendheid voor den hulpbehoevende
niet verborgen blijft. weigeren is dus een regt , dat
wij ons voorbehouden , en hetwelk ons door onre.
delijkheicl alleen betwist kan worden. Maar wie geeft
ons bet regt , om dit te doen op een bitfen toon ,
gepaard met verwijt en beleediging ? Voorzeker
niet de noodlijdende , wien onze weigering alleen
genoeg ter neder flaat , zonder dat wij hem daarenboven kwetfen en wonden. Ook vinden wij dat regt
niet in de voorwaarde , waarop wij ons goed en
onzen overvloed ontvangen hebben ; niet in Goddelijke
vergunning , noch in menfchelijke betrekking. Wat
is het dan , dat den rijken zoo gereedelijk tot de.
ze wreedheid en mishandeling doet vervallen ? Ten
deele trotschheid , die de gemakkelijke gelegenheid
aangrijpt , om ftraffeloos te beleedigen ; een edel beginfel voorwaar ! Maar vooral het innerlijk zelfsverwilt van het befchuldigend geweten. Men gevoelt
zijne verpligting om wel te doen om te helpen en
te redden maar wen gevoelt sevens zijnen wawa

orn
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om aan die verpligting te voldoen. Men moet kiezen om de infpraak van zijn hart geweld aan te
doen , of te geven , hetgeen men ongaarne misfen wil.
Door het fmeeken der armoede is men in dien tweeitrijd gebragt , waarin men gereed is , de -flechtile
zijde te kiezen. Daarom is de fineekende armoede
een voorwerp van haat , die zich openbaart in beleedi ,
gendrsto;wahij(bderustazchig
zie1 , en dwingt haar, om de item harer eigen veroordeeling te hooren.
Hierom hoort men ook fomtijds dien barfchen en
hoogmoedigen toon bij hen , . die het verlangen des
hulpbehoevenden- vervulien.' Zij doen het; maar noode
en onwillig. De infpraak van het geweten is hun
te magtig ; of het - gevoel des mededoogens: onweer- .
flanbr;o•hetvgnfkalthusig;
en zij haasten zich , om het beeld der ellende van
zich te verwijderen. Zij geven dus , doch als in
weerwil van zich zelf, en aver behielden zij , wat
zij geven: Kan het dan anders , of zij geven met
verdriet en wrevel 2 en zelfs daar zij weldoen , mis4
handelen zij. Zonderlinge flrijdigheid der raadfelachtige
menfchelijke natuur De weigerenden en de gevenden
beiden haten het fmeeken der armoede ; de eerften ,
omdat zij hen noodzaakt hun geweten te verkrachten ; de laatflen , omdat zij hen noodzaakt aan de
Rem van dat geweten , ondanks zich zelven , te ge,
hoorzamen !
De tylke antwoordt harde dingen: hoe wenfchelijk
ware het voor de eer onzer menfchelijke natuur dat
dit gezegde niet door de ondervinding zoo zeer
bevestigd wierd ! Konden wij hier den wijsgeer
warAa3
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weerfpreken ! Konden tivlj zeggen : zoo was bet in
ruwere en onbefchaafde tijden , maar de tegenwoordige
verlichting heeft dat kwaad doen ophouden : zoo
was het in Palestina , maar zoo is het niet onder
ons ! Want waarlijk , er is naauwelijks iets flechter
en onverantwoordelijker tit te denken , dan het graauwend onbefcheid , waarme zoo vele rijken den noodkreet der hulpelooze behoefte beantwoorden. Wie
is die rijke, die aldus zijnen broeder veracht ? Heeft
hij geene behoefte , wier vervulling hij verlangt , en
waarin hij zelve niet voorzien kan ? Neen zegt hij
veelligt : niemand heb ik noodig van niemand behoeve ik lets te vragen ! die niets van een ander
begeert , mag ook .het zijne voor zich houden mag
eifchen , dat men hem ongemoeid late ! Wie zijt gij,
rijke , die dus fpreekt en denkt ? ten minite handelt,
alsof gij dus fpreken en denken kondt ? Zoo ontneme
u dan God het licht des levees ! Zoo klinke u die
flem in de ooren gij dwaas dezen nacht wordt
uwe ziel van u genomen ! Zoo beroove u God van
de gave der gezondheid , en werpe u op een bcnaauwd
en pijnlijk ziekbed neder ! Zoo verwijdere Hij van u
de toefpraak der vriendfchap en deelneming ! Zoo
doe Hij iedere bete u fmakeloos worden , en elke teug
walgen ! Zoo beroove Hij u van de dierbare panden uwer liefde ! Gij .beeft ? maar wie zijt gij
dan , arm , behoeftig fchepfel , die uwen broeder
flechts weinig , zeer weinig armer en behoeftiger dan
gij , beleedigt , vernedert , voor het hoofd Root ?
Wie zijt gij , die hem horde dingen antwoordt
Nog eens , gij rijke, wat ftelt ge u aan, alsof gij
nimmer arm kondt worden noch de verachting
waar,
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waarmet gij anderen onverdiend bejegent , wel verdiend op u zelven laden Zijn de voorbeelden zoo
zeldzaam van hen , die door de wisfelvalligheden
der fortuin , door • het lot des oorlogs , door vuur en
watersnood , langs duizend onvoorziene wegen , van
hunnen overvloed beroofd , in gebrek en ellende
gedompeld werden ? Gij behandelt den armen met
trotschheid , en gij weet niet , of gij niet misfchien
na weinig tljds , zelf eene bete broods zult moeten
vragen ! Armoede kan ons alien voor de deur than ,
en daarom moest de that der armoede , in plaats van
verachtelijk , eerwaardig voor ons zijn ! Armoede ,
berooving van tijdelijke goederen , ftaat ons alien voor
de deur , want wij zullen alien arm fterven.. Maar armer
dan arm iterven zij , die in hun Leven den armen verachteden , en geene order dezeive kunnen aanwijzen ,
die hen zullen ontvangen in de eeuwige tabemakelen !
Eindelijk wie zijt gij , o rijke , die • den armen ,
tie hij u vraagt om onderfland , fmadelijk bejegent -?Weet gij niet , op welke voorwaarden gij uw goed
bezit '1 Weet gij niet , dat een deel van uw goed
het goed der armen is , waarover gij niet moogt naar
willekeur befchikken ? Uw goed is wettig bezwaard
door den Opperilen Eigenaar , die het u onder dit
beding heeft ter leen gegeven , en naar dig rigtfnoer
u ter verantwoording roepen zal ! Zult gij dan bet
goed der annen opeten , en wanneer zij u , in den
naam van God , het hunne vragen , zult gij hen
trotsch en uit de hoogte antwoorden , en zenden hen
ledig been ? 6 Welk eene treurige ongerijmdbeid is
bet , wat MOM° ons als een verfchijnfel der dage.
lijkfche ondervinding mededeelt : als de artne fmeekin
Aa4
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kingen fpreekt , antwoordt de rayke harde_ dingen:
Wachten we ons voor dit kwaad en trachten wij
den goeden God gelijk te zijn , die naildelijk geeft
en niet verwfit. Kunnen wij. niet de behoefte van
elken armen vervullen , dat wij ten minite weigeren
met befcheidenheid , en geene fmarte der verfmading
voegen bij de fmart der teleurftelling ! En kunnen
wij geven en weldoen , dat wij met blijdfcb.ap , net
goedwillige deelneming geven en weldoen ^,, opdat
hij , die fmeekende tot ons kwam , vertroost , en
juichende , en 'God verheerlijkende van ons ga

C CX X I I.
Ben man, die vrienden heeft, heeft zich vriendelifk
(te houden ;
Want daar is een liefhebber , die mar aankleeft
,(dan een broeder.
SPRE UK E N XVIII vs. 24.

et eerfte lid deter Spreuk wordt door al de nieuwere Uitleggers , met groote eenitemmigheid , in een
geheel anderen zin vertaald , dan die in onze oude
overzetting is uitgedrukt. Het gezag van A. SCHULTENS de aard der taal , en de aard der zaak hebben
hen gelijkelijk hiertoe bewogen ; en men mag` het
ge,
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gerustelijk daarvoor houden , dat de vertaling van
MUNTINGHE

Feel vrienden haft men tot zyjne fchade:
aan de meening van het oorfpronkelijke - volkomen be&
antwoordt. Naar de letter luiden de woorden aldus:
een man • van vrienden foot en kneust zich gedurig
tot brekens • toe.
Een vernuftig gezegde , hetwelk
in het Hebreeuwsch door eene woordfpeling, die in
het overzetten noodwendig verloren moet gaan , nog
aardiger .en treffender is gemaakt. .Hetgeen hier een
man van vrienden .genoemd words , zouden wlj met
een gemeenzaam woord kunnen heeten , een. allemans •
vriend ; er door verflaande , den , uit dat flag van
lieden , die met elk , in wien zij flechts eezi oppervlakkig behagen fcheppen , zich terflond gemeenzaam
maken, hem toelaten tot hunnen bljzonderen omgang .,
zijn vertrouwen uitlo'kken en wederkeerig vertrouwelijk
met hem fpreken , en door het . beloven of bewijzen
van allerlei dienften , zich vaster aan hem fluiten.
Niet veel vah dezen verfchilt eene andere foort , die
wel uit zich zelven zulke talrijke vriendfchapsverbin&
tenisfen niet zouden aangian; maar die, wanneer zij
er door anderen toe aangezocht worden , uit zwakheld , dat aanzoek niet kunnen of durven weigeren ,
uit ver gedreven goedhartigheid zich siTiendfchappelijker aanilellen , dan zij gaarne deden , en zich aldus
op gelijke wijze door een aantal vrienden omringd
zien; waarvan elk zich op hunne boezemvriendfchap
verlaat of verheft!
Op deze wijze vele vrienden to hebben , moet
A. a 5
thans
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trans voor gee geluk gehouden worden. Want men
mist daarbij al de voordeelen der ware vriendfchap.
Welken nuttigen omgang kan men zich beloven van
menfchen , die men niet om de hoedanigbeden van
hun verfland of hart heeft uitgekozen , maar bijkans
opgeraapt , en genomen gelijk zij zich aanboden
Welke hartelijkheid van eene verbindtenis , die het
toeval zoo los mogelijk beefs zamengeknoopt? Welken tr000 of raad van hen, die door llgtzinnigheid
en onbedachtheid ons werden te gemoet gevoerd '1
Welke iroww in nooden an hen , die wij simmer
beproefden , wier verfland en karakter wij geene gelegenheid hadden te doorgronden. Zoo bezitten wij
dan vrknden zonder vriendfchap I Den bast eener
fchoone soot , doch zonder kern van binnen
En bleef bet nog hierbij , men mogt bet zich getroosten voor de eer, van zoo diep in de gunst van
velen te than ! Doch SALOMO zegt te regt , dat
men in plaats van voordeel , fchade er van heeft.
En kan dit anders ? Nu eens ziet men door een'
onvoorzigtigen en onbedachtzamen vriend de geheimen
verraden , die flechts onder het zegel der diepife
vertrouwelijkheid werden. medegedeeld. Dan weder
vindt men zich ingewikkeld in de verdrietelijke omftandigheden eens anderen , die hulp of voorfpraak
behoeft , die moeite en opoffering eischt , en zich
daarom alleen in onze gunst had ingedrongen , omdat
hij voorzag , ons dezen dienst te kunnen opleggen. Op
een anderen tijd moet men deelen in de fchande , die
zulk een vriend zich roekeloos op den hals haalde.
Dikwerf wordt men fmartelijk te leur geileld , als
men op deze 'vrienden heeft gerekend , en elk zich
on-
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order duizende voorwendfels ziet onttrekken, - zoo
ras het er op aankomt , om hunne vriendfchap door
daden aan den dag te leggen. Al die vrienden
fchikken over onzen tijd, over onzen arbeid; nemen
uren weg , die wij niet voor hen beftemd hadden ;
vorderen , dat . wij voor elk van ben alles zullen
wezen ; makep ons tot haven van hunne aangelegenbeden; mengen ons in hunne twisten en gefchillen.;
waken ons deelgenooten van hunne huisfeiljke onaan•
genaamheden ; dragen onzen naam te koop bij vreem•
den en bekenden ; betwisten elkander den voorrang in
ons hart, en doch waartoe verder al de onheilen
en lasten , tie flootingen en kneuzingen opgeteld ,
waaraan het gemakkelijk flaiten van vele vriendfchapsverbindtenisfen ons ter prooije geeft , zonder dat wij
in ware genegenheid en verkleefdheid des harten bij
ons zelven het genoegzaam tegenwigt vinden tegen
het drukken dier kwalen ; zonder dat wij verzekerd
zijn , in opregte vriendfchapstrouw , wederkeerig de
vergelding te zullen vinden , van hetgeen wij gaarne
voor onze vrienden ten beste hadden I
Doch dit alles is op ware vriendfchap niet toepas.
felijk ; die niet weer eischt dan zij geven wil, vervreemd van baatzucht , van ijdele aanmatiging ; geboren
uit rein, overeenftemming der harten , op deugd
gegrond , in nood en dood getrouw ! Maar zulk
eene vriendfchap fluit men niet gemakkelijk ; en fchoon
zij niet zoo uitiluitend is als huwelijksliefde , zij is
echter zulk een zeldziuBe fchat , dat men zich bilk*
verbeugen mag , dien ddnmaal in zijn leven gevonden
te hebben ; als had men het hoogfle lot der levens ,
loteijgrkn,hwlectsobfidnh
an-
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anderthaal wenfchen , of het buitenfporigfte geluk to
derdenmaal verkrijgen kan.
Zulk een vriend befchrijft SALOMO met korte err
krachtige woorden , in het tweede lid der Spreuk ,
daar hij , bij tegenftelling van dien' man met vele
Vnenaen , zegt : maar: er is een vriend ; • een, lief:
hebber , hebben de Onzen vertaald , omdat hier , in
het oorfpronkelijke een ander en veel fterker woord
is gebezigd dani in het eerfte deel , om dageliikfche
vrienden aan te cluiden - er is een vriend 9 . bij uitnemendheid-, - die' meer aankleeft dan een broeder
Ceder woord is bier zinrijk. Broeders kleven , also
bet ware , • aan elkander : gelijk hunne harten door
de natuur aan een verknocht zijn , zoo zijn ook hun
lot , hunne eer , hunne belangen zamen verbonden
het is heiligfchennis , en , zoo zij regtfchapen broeders zijn , is het onmogelijk , hen van elkander te
fcheiden ! Maar nog onfcheidbaarder zijn ware vrienden nog iterker nog onverbreekbaarder is de band,
die hunne zielen , en hun lot aanddn ftrengelt. Broeders kunnen hunne eigen belangen boven die van
hunne broeders ftellen , maar vrienden nimmer : broeders. kunnen de item des bloeds verzaken , en ontrouw
worden aan elkander , maar waar vriendfchap bezwijkt,
al is het in :de zwaarite bepioeving , daar heeft .nimtrier haar vuUr den boezem ontgloeid ! Hetzelfde
denkbeeld , de vergelijking van vriendfchapsliefde en
vriendfchapstrouw , met broederliefde en broedertrouw vinden wij ook bij andere Schrijvers :
is een man , door zeden en , inborst aan ons verhonden , al is hfi een vreernde ; wat is het bezit 'an
ten' vriend beter dem ticnduizenden nit hetzelfde
bloed
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eked gefproten I Deze woorden legt EURIPIDES aan
olut S TES in den mond , aan het einde eener zamen.
fpraak met PYLADES vol van groote gevoelens der
heldhaftigfle vriendfchap (*). Het gezegde van den
Spreukfchrijver is niet zoo weelderig , noch breedfprakig , als dat van den.Griekfchen Treurfpeldichter ;
maar in eenvoudigheid , in waarheid en kracht der
uitdrukking , kan men het vrij daar nevens., ja daar
boven plaatfen : een vriend kleeft fierker aan dan
een broeder !
Ik heb in twee vorige Vertoogen , (N°. CXCIII
en CXCIV) over den aard en de kracht der ware
vriendfchap opzettelijk gehandeld ; en . het zou niet
moeijelijk zijn , dit onderwerp andermaal op te vatten,
of het aldaar gezegde nog met eene menigte van nieuwe
aanmerkingen te verrijken. Doch liever wil ik deze ftof
nu van eene andere zijde befchouwen , als . verdediger
der vriendfchap optreden , en haar zuiveren van den
blaam , dien te ver gedreven gevoelens eener nieuwere
wijsbegeerte haar zouden kunnen aandichten.
, Is niet ," dus fpreekt men , „ die hoogere trap
der vriendfchap , die zich tot ddn voorwerp uitiluitend bepaalt , en naauwelijks een tweeden of derden
met gelijke genegenheid. omvatten • kan ; is zij niet
ftrijdig tegen de algemeene menfchenliefde , die. het
fieraad onzes geflachts , en bet toppunt onzer deugd
moet uitmaken Is haar beginfel niet te baatzuchtig,
to egoistisch , om onbepaalden lof en aanprijzing .te
verdienen ? Het bijzonder behagen , hetwelk men mij
hieft in geboezemd , al fteunt het ook op gelijkheid
. van
Euareum in Oreste vs. 803 en WC
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van karakter en gevoelens , kan dit inuter dde bron
zijn van ftallige pligten ? en wat is vriendrehap zonder hoogen vriendenpligt ? Waarom moet 1k in den
nood liever hem bijftaan , voor wien 1k deze genegenheid heb opgevat , dan eenen anderen , die misfchien
miine hulp meer behoeft , en meer verdient ? Worms
niet langs dezen weg ons hart te bekrompen , om de
pligten van het wereldburgerfchap te volbrengen I
Is daarom de zoo hooggeroemde vriendfchap der oude
helden , niet menigmaal in een eedgenootfchap van
gruwelen ontaard ? En moet zij niet deze gevaarlijke
ftrekking hebben , zoo ras het de perfoon is , dien
wij bedoelen , en niet de heiligheid der pligtbetrachting '1 Neen ! heb alle menfchen lief ! Maak uwe
hulpvaardigheid evenredig aan de behoefte , die gij .
ziet,andglhomuteficn•Mar
trimmer zij behagen , genegenheid , de grillige voorkeur uws harten , de fchaal waarop gij haar weegt !
Zie daar de infpraak der wijsheid en de les der
deugd !"
Men kan niet ontkennen , dat er eenige waarheid
Iigt in deze redenering ; maar die niet bepaald genoeg
is voorgedragen , en waarbij de wijziging der algemeene voorftelling op onzen bijzonderen menfchelijken
land en onze behoeften vergeten is , of uit het oog
verloren. Wie gevoelt toch niet terflond , dat al het
aangevoerde ook op ouderliefde , kinderliefde , huwelijksliefde vaderlandsliefde , en alle pligten , die
uit betrekking of dankbaarheid voortvloeijelli , eveneens toepasfelijk is ? Wil men die ook met de
namen van baatzucht , eigenliefde , egoisterfj belterapelen , men make dan te gelijk Ville banden der algemec-
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meene of huisfelijke maatfchappij los , en beproeve
het tot zijne fchade , of men de beginfelen der
denkbeeldige wereld in de wereld der wezenlijkheid
kan overbrengen.
Het is onnaauwkeurig en valsch , dat de pligten
die door bijzondere betrekkingen worden opgelegd ,
ilrijdig zouden zijn met die der algemeene menschlievendheid. Integendeel , zij zijn ten naauwile aan
malkaar verbonden , en vloeijen nit elkander voort.
Het is de menfchenvriend alleen , die in zijn huisgezin , onder zijne broeders , of in den kring zijner
vrienden , de bewijzen eener onbepaalde goedhartigheid
zal aan den dag leggen. En de ftuurfche huisvader,
de koelzinnige broeder , de vriend zonder vertrouwen
of verkleefdheid ; zij mogen zwetfen van algemeene
menfchenliefde en wereldburgerfchap , het zijn ijdele
voorgevens , flikkeringen zonder vuur , of, gelijk de
Oosterlingen zeggen , donderwolken zonder regen.
Wij kunnen niet aan alien weldoen , wij kunnen niet
aller behoeften kennen. Ons vermogen is beperkt ,
en ons verfland is misleidbaar. Hierom hebben wij
elk eenen engeren kring rondom ons , die door onze
betrekkingen gevormd en befchreven wordt. Daar
moet dus de bron onzer weldadigheid allereerst , en
met de mildfle golven ftroomen. IVIaar van that
vloeit zij al verder en verder , en verfpreidt vruchtbaarheid op de boorden , waar langs zij vliet ; en
zelfs , waar zij zich verre van haren oorfprong verliest , wordt nog het kruid der velden door hare
droppelen gelaafd. Zoo blaakt het vuur der algemeene
menfchenliefde nog flerker , als het binnen de wanden van onze teederfle betrekkingen is opgefloten ;
maar
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maar dan weder verbreekt het die beperkingen , en
flrekt zich zoo verre uit, als zijne vlammen reiken
kunnen!
En zou, onder deze teedere en dierbare betrekkingen , de vriendfchap niet mede hare plaats mogen
innemen ? Die broeder- of zusterfchap der zielen ,
die dikwerf luider , verftaanbaarder , verrukkender
fpreekt in ons hart , dan de item van maagfchap
en bloed. De pligten , die zij zoo ge,willig , zoo
belangeloos , met zoo veel edele zelfsopoffering vervult , zouden uit baatzucht ontfpruiten ? En de
uitgebreidfte genegenheid , waarvoor de menfchelijke
boezem vatbaar is , zou bekrompenheid van geest
moeten heeten ? Slaan wij geen geloof. aan zulke
voorgevens Befchouwexf wij needs de vriendfchap
als de heerlijkfle gave des hemels ! Houden wij on.
ze vrienden in waarde , die door opregte en reine
toegenegenheid aan ons verbonden zijn , en verflerken wij de banden , die ons aan hen verbinden ,
door belangelooze dienstbewijzing ! Zoo zullen wij
oogenblikken en uren van het zuiverfte levensgenot
fmaken ; en , zonder door buitenfporige idealen van
heldhaftige vriendfchap ons hoofd en hart to bedwelmen , zullen wij nogtans zekerlijk SALOMO'S gezegde
bevestigd zien : dat er vrienden zfin , die Jierker
aankleven dan broeders

