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Toen de Uitgever mijner vertaling van VINE'r'S lfomiletiek mij uitnoodigde de bewerking van een' tweeden druk
op mij te nemen, meende ik om verschillende redenen best
te doen die taak aan een' ander overtelaten , althans mij
te mogen verontschuldigen. Ik had daarbij het oog niet alleen
op mijn' ver gevorderden leeftijd, maar ook op de ontwikkeling mijner denkbeelden op theologisch gebied. Bovendien ging
ik van de onderstelling uit dat van lieverlede alle onze jOllgere Broeders dermate der Fransche taal machtig werden,
dat VINET'S werk in het oorspronkelijk voor hun gebruik
alleszins voldoende geacht kon worden.
Daar intusschen de geachte Uitgever het eigenaanlig
rekende dat ik den tweeden druk in herziening nam, en,
zoo noodig, hier en dáár voor onze langgenooten omwerkte,
'bleef hij bij mij aandringen op zijn verzoek.
Ik begon nu de vertaling van het jaar 1854 met aandacht te herlezen, en bespeurde aldra - waarom zou ik hct
ontveinzen, - tot mijn' schrik en tot mijne beschaming, dat
ik destijds, door drukke bezigheden bezet, vrij lichtvaardig,
oppervlakkig, haastig, ja hier en dáár met onbegrijpelijke
slordigheid VINET'S werk had vertolkt. Bovendien werd het
mij duidelijk dat men iederen anderen Franschen schrijver
met vrucht en gemak kan lezen, zonder nog den eigenaardigen stijl van VINET en zijne diepzinnige redeneeringen geheel
te kunnen volgen.
Rekende ik het dus aan mijn' eigen' goeden naam
en aan mijne broeders verplicht te zijn een betere vertaling

te geven, en kan ik in alle oprechtheid verzekeren dat deze
tweede druk metterdaad een "veel verbeterde" is, - ik ben,
eindelijk, ook tot de overtuiging gekomen dat VINET, tot de konfessioneele drijvers noch tot de onkerkelijke slopers behoorende , en door mannen van de meest tegenovergestelde richtingen, als b.v. de Hoogleeraren PIERSON en LA.MERS, op 't hoogst gewaardeerd, als profeet van den
nieuweren tijd ons een stap nader kan brengen tot den vrede
die ons lief is.
Met verwijzing naar de gunstige beoordeelingen van
het Werk in den l'ijdspief/el, in de Godf/el. Bijdrr. 1855,
5 Sk., in Waar/wiel in Liefde, 1855, 4 Sk., en in de J(lfl1·bb.
XIII. 4 Sk. 1856, ondersch.-ïjf ik de stelling, door Dr. W.
VA.N LINGEN ten vorigen jare te Leiden verdedigd: "De preek
of godsdienstige toespraak, zal zij in onzen tijd niet ontaarden in eene sociale verhandeling, moet nog altijd hoofdzakelijk zich ten doel stellen het behoud van den enkelen mensch."
GOES,

7 Juli 1875.

E. MOLL.
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INLEI D IN G.
Het werk van den Evangeliedienaar. bestaat uit onderscheidene deelen, waaronder voorzeker het woo1'd een eerste
en heerschende plaats bekleedt. Immers de Christelijke godsdienst, een godsdienst van vrijheid en zedelijke overtuiging,
is zelf een woord. JEZUS CHRISTUS, die de stichter en te
gelijk het voorwerp is van het Christendom, wordt ket woord
genoemd 1). Ook vóórdat Hij in het vleesch was gekomen,
sprak Hij reeds van binnen tot ieders geweten; want het
woord is niet slechts de reeks van geärticuleerde klanken
die denkbeelden overbrengt tot den geest, maar het is veelmeer
de gedachte zelf.
De gedachte is een woord, gelijkerwijs het woord eene
gedachte is. Maar dit woord, dat buiten den tijd en inwendig
sprak, heeft in den tijd naar buiten gesproken. JEZUS CHRISTUS
toch heeft gesproken door Zijne werken, gesproken door Zijn
leven en door Zijnen dood; maar daarenboven ook in den
gewonen zin des woords heeft Hij gesproken, - gepredikt 2).
Wij zijn geroepen om Zijne woorden terug te geven; Hij heeft
ons gezonden, gelijk Hij gezonden was; dat is te zeggen,
gelijk Hij zich vereenzelvigde met Zijns Vaders gedachte,
zóó wil Hij dat wij met Hem eensdenkend, dat wij met
Hem één mogen wezen, gelijk Hij één is met Zijnen Vader.
Hij slaat op onzen geest als op een schelle koperen plaat,
die niet zonder trillen het. geluid wedergeeft. Hij wil dat,
gelijk wij de zonen zijn Zijner gedachte, desgelijks onze
broeders de zonen del' onze worden. God heeft trouwens
gewild dat de mensch voor den mensch het kanaal del' waar1) Joh. I. 1-4, 14.
2) "Summns ecclesiastes Dei filius, qui est imago Patris absoIIlutissima, qui virtus et sapientia genitoris est aeterna, per ql1em Putri
"visum est humanae genti largiri quidquid honorum mortalium generi
"dare decreverat, nullo alio cogno'mine magnificentius significantiusve
"denotatur in sacris litteris, quam qUl1m dicitur verbum, sive sermo
"Dei", ERASMUS Eeel. lib, 1. cap 11.
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heid zou wel\en. Het natuurlijk vaderschap is het symbool
den invloed dien wij naar den geest op elkaêr uitoefenen j - - ~:i.i baren wedèrkeerig elkander 1). Het is niet maal'
te doen om woorden over te zetten en te herhalen, maar om
leven mede te deelen. De 'waarheden immers waaruit het
Evangelie is samengesteld, behooren levend te worden en
in levende personen zich te verwezenlijken. Het woord (zoo
men ten minste de letter niet neemt vuor het woord) heeft
niet ééns voor al gesproken, maal' het spreekt zonder ophouden, en de letter des Evangelies is slechts 't noodzakelijk
voertuig door welks tusschenkomst dit woord allen toespreekt.
Daaruit alleen laat zich de instelling van het leeraarambt.
verklaren. De Evangeliedienaar is trouwens bedienaar van
Gods woord. Het Christendom, als godsdienst des geestes en
der gedachte, moet worden uitgesproken 2).
Men is wel gerechtigd om ook menschen, die de bediening des woords niet uitoefenen, nogtans Evangeliedienaren
of herders te noemen; want men volgt dan slechts het voorbeeld
del' Apostelen en der eerste Christengemeente. Maal' zeker
handelt men ook in hun' geest, wanneer men onder al de
werkzaamheden der heilige bediening de eerste plaats toekent
aan het onderwijs, dat is te zeggen aan het woord. Althans
wij lezen (1 Tim. V. 17 j - Verg. 1 Cor. XIV. 1-4): dat de
Opzieners, die wel regeren, dubbele eer waardig geacht moeten
worrlen; voornamel~ik (er waren dus ook presbyters, wiel'
werk niet in predi.ken bestond) ,'die aróeiden in woord en leer."
En, waarlijk, het woord i~ de groote macht \'an den Evangeli.edienaar. Het drukt zidl uit op onderscheidene wijze, oYereenkomstig de verschillende behoeften waarin het voorzien
moet. Het breekt het levensbrood , dan eens in kleinere, dan
weder in grootere stukken; - ja, het kruimelt dit, wanneer
zulks noodig is.
De Evangeliedienaar spreekt vanwege de menschen tot God, dat
is het gebed j en vanwege God tot de menschen, dat is de predikatie. De laatste woordvoering moet hier alleen ons bezig
houden.
Hij predikt aan de individuën, aan de Gemeente, zooals
zij in het maatschappelijk leven verspreid is j en aan de GeViltl

1)

Zie

VINET'S

Esasi sur la manifestation des convictions I'digicuses,

pag IJ 1-112.
2) Zie

VIl'IET'S

I'heot. Pastorale, pag. 5-6. v Y.
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meente te zelfder plaatse vergaderd. Wij willen thans alleen
van deze laatste wijze van prediking spreken.
Men moei> prediken tot de vergaderde Gemeente, om hen te
bereiken die men anders niet zou treffen; - om in het
kerkgebouw de onzichtbare Kerk, die geen tempel bevatten
kan en in haren staat van volkomene zuiverheid in geen
bedehuis aanwezig is, voor te bereiden; - en, eindelijk, om
aan het woord al de eigenaardige wendingen en al den invloed
te geven waarvoor het vatbaar is. Men zou zich ook bij gcschrift tot de Gemeente kunnen wenden; maal' het geschreven
woord zou _de plaats van het andere niet kunnen innemen
noch overtollig maken.
Deze voorrang van het woord in den Christelijken eeredienst
geeft het een afzonderlijk karakter en brengt het begrip van
Kerk tot werkelijkheid. El' is geen Mahomedaansche noch
Brahminische Kerk, en zeker was el' geen Kerk in den
godsdienst van HOMERus. Bij de Joden was het onderwijs afgescheiden van den eeredienst (men zegt het Jood8clte volk,
liever dan de Jood8che Kerk); en, als el' een Joodsche Kerk
bestond, dan werd zij dool' het onderwijs, niet door den eeredienst, gevormd en had deze Kerk geen middenpunt. Het is
alleen bij de Christenen dat de eeredienst en de onderwijzing,
zooals zij onderling aan elkander verbonden zijn en wederkeerig
elkaêr verklaren, een geheel uitmaken 1).
2) *Bij de Roomschgezinden neemt de predikatie weinig plaats
in; bij ons daarentegen is zij bijna alles. De kerk is, eenige
deelen uitgezonderd, een gehoorzaal. Oogenschijnlijk hebben
onze samenkomsten geen ander doel dan om eenige hoorders
te vereenigen rondom een persoon die het woord voert. Men
zegt daarom ook van den Roomsche dat hij naar de mi8,
maar van den Protestant dat hij naar de kerk hooren gaat 3).
1) Elders zegt VINET: In plaats van te zeggen dat de prediking een
deel uitmaakt van den eerediellst, zouden wij knnnen zeggen dat de
cnltus een deel nitmaakt van de prediking, en de ritus een vurm van
onderwijzing is
(Vert. )
2) Wanneer de Lezer dit teek en '" ziet aangehaald, neme hij in aanmerking dat de dáárin aangeduidde zinsneden oorspronkelijk slechts
korte lcanUeelceningen hij hct handschrift van den schrijver zijn, die
stof aanbieden om bij het onderwijs breed er uitgewerkt te worden .
. (Vert)
8) Immers de Geest Jpreekt tot de Gemeente. Immers het geloof is
uit het gehoor. Eigenaardig is intnsschen de uitdrukking Wie leert er?
als men bedoelt: Wie predikt p,r.f
l Vert I
1'
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Onwillekeurig drukt men dus den misschien al te zeel'
praedomineerenden 1) invloed uit van de prediking bij de
protestantsche godsdienstoefening.* Behalve andere nadeelen
heeft dit stelsel ook dit gebrek, dat het te veel toekent aan
het individu.
*Zulks neemt niet weg wat wij zeiden nopens het overbrengen der waarheid van den eenen menseh tot den andere.
Maar is het toeh niet mogelijk dat de gewoonte om ter kerke
te gaan, enkel en alleen met het oogmerk om de preek te
hOO1'en, en de geringschatting van al het overige, ten gevolge
heeft dat men slechts een persoon ziet en alleen op een
gedeelte van den eeredienst, den prediker en de predikatie,
acht geeft? Zou bet niet nuttig zijn dat de uitwerking
van den eeredienst meel' onafhankelijk ware van den persoon
des predikers 2)? *
Hoe het zij, in be.ide Eerediensten die ons tot deze opmerkingen aanleiding geven, is het woord van hoog belang.
Een Evangeliedienaar is, in den eene zoowel als in den andere,
wezenlijk een menseh die het woord van God uitspreekt. En
kan het woord del' prediking, dat een woord is van verzoening en van heiligmaking, /I als woord Gods" (1 Pek IV.
11) wel het voorwerp zijn eener kun8t?
Het is aan geen twijfel onderhevig dat de welsprekendheid éénig en ondeelbaar is; dat .men op den kansel op geen
andere voorwaarden welsprekend is als op de trib1lne of voor
de balie; en dat el' evenmin twee Rhetorica's als twee Logica's
z~jn. De aard nogtans del' kerkelijke rede brengt verscheidenheden meê en geeft regels aan, die, onder den naam van
Homiletiek, een bijzondere kunst llitmaken.
Laat 011S eerst zien wat de rhetorica en de homiletiek
gemeens hebben. Wij :.lullen daarna zien wat de homiletiek
bij zonders heeft.
De rhetorica is het genu8, de homiletiek is de species.
De stof der rhetorica komt overeen met het voorwerp del"
openóa1'e welspl·ekendheid.
Wat is de welsprekendheid in het algemeen? LA BRUYÈRE
l) De wenschelbkheid om bij den eel'edienst der Protestau(en aan liet
liturgisch element meer plaats in te ruimen, is meermalen aangewezen.
Men zorge' slechts niet te vervallen noch tot het ritualisme van Rome,
noch tot het doctrinair formalismus van den Anglikaanschen eeredienst.
(Vert)
2) Zie VINET'S Theol. Pastor., pag. 7·-10.
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antwoordt ons: I! Het is eene gave des gemoeds, die ons meester maakt van des naasten verstand en hart, zoodat wij hun inboezemen of dat wij hen doen gelooven alles wat ons belieft 1)."
Ik zou zeggen: ]let is de gave om zich door de taal
meester te maken; want ook een geste en een blik kunnen
welsprekend zijn. Ook wordt hiel' nog een doorloopende rede
bedoeld, en niet sleehts een woord. LA BRUYÈRE wijst ons
meer de bron en de uitwerking del' welsprekendheid aan dan
haal' wezen; en evenwel blijft el' van zijne bepaling iets belangrijks over: de welsprekendheid is eene gave, en wel eene
gave del' ziel. *Het is de gave om te denken en te gevoelen
met anderen wat zij denken en gevoelen, en daartoe de rechte
woorden en de wending del' redé te kiezen dat men eens.
anders gedachte uitspreekt. De welsprekendheid rust dus op
de sympathie. Nooit is men welsprekend tenzij men spreekt
of schrijft onder den invloed van hen tot wie men zich
wendt, als gaven zij ons de woorden in den mond of in de
pen. Het zijn de Hoorders die ons in8pireeren, en als el' niet
aan deze voorwaarde voldaan is, kan men diep en welgevallig
zijn, maar wel8prekend is men niet. Om welsprekend te zijn
moet men behoefte gevoelen om zijn leven aan anderen mede
te deelen, en grondig verstaan welke de snaren Zijn die
men in hen moet aal1l'oeren. *
PASCAL, meer rechtstreeks (dan LA BRUYÈRE) in het geheim
der welsprekendheid indringend, zegt: 11 De welsprekendheid
bestaat in een wederkeerige verstandhouding (correspondance),
die men L'acht te weeg te brengen tusschen den geest en het
hart van hen tot wie men spreekt, aan den eencn kant,
en de gedachten en uitdrukkingen waarvan men zich bedient,
aan de andere zijde; - iets waarbij ondersteld wordt dat
men 's menschen hart goed bestudeerd heeft, om er al de
drijfveren van te kennen, en om vervolgens de juiste verhoudingen
te vinden van de rede, die men wil dat el' een weerklank in vindt.
Men moet zich in de plaats stellen van hen die ons hooren
moeten, en op zijn eigen hart de proef nemen van de wending die men aan zijne rede geeft, om te zien of die wending doel treft, en of men zich dus verzekerd kan houden
dat de hoorder schier genoodzaakt zal zijn zich over te geven 2).
1) Les Caractèrel, Chap. I
2) Pensées. Part. IJ. Art. XVII § 105.
Zeer te recht merkt A Coq,ulmEL (Oburvationl pratiques

811r
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Wat bij LA BRUY}:RE voorkwam als een gave schijnt bij
een metltode te zijn. Maar het is eene gave en eene
methode tevens. En onder beide gezichtspunten ontmoet men
hetzelfde denkheeld: een levend en innig doordringen van
de ziel des hoorders door die des sprekers. Wij vinden intusschen nog een ander bestanddeel: dat del' overreding,
welke de wending is van de ziel en van den wil in een' bepaalden zin. De welsprekendheid, in den zin van LA BRUYÈRE
en van PASCAL, is eene handeling van het rene leven, een
streven tegen een' wederstand, eene compulsie 1); men zou kunllen zeggen een drama waarin een enkel persoon optreedt, maar
waarbij er twee z~jn betrokken, en dat zijn' knoop, zijne
üntknoopingen en z\ine oplossing heeft. De oplossing kan,
naar gelang der omstandigheden, een besluit, een vrijwillige
daad zijn van hem tot wien men spreekt; of anders eene
gewaarwording, die eigenlijk ook eene daad is, en wèl, uit
het oogpunt van wijsbegeerte en godsdienst, de handeling bij
uitnemendheid.
Zonder dUR den naam van welsprekend te ontzeggen aan
elke taal, die tot verlichting en overreding van 's menschen
geest geschikt is, geven wij echter meel' in het bijzonder dien
naam aan datgene wat de wending van den wil naar een'
zekeren kant of tot een zekere onmiddellijke of eventl/ele
daad, bedoelt en te weeg brengt.
Maar zou In het begrip van welsprekendheid alleen het
subjectieve, en niets objectief'szijn gelegen? Het is, volgens
PASCAL en LA BRUYÈRE, een onverschillige macht, die zoowel
tot het kwade als tot het goede, zoowel tot de dwaling als
tot de waarheid zich leent. Is dit zoo, moet men dan de
welsprekendheid en de rhetorica, die er de tllCorie of de
methode van is, niet zeer verre afwijzen?
Ik stem het beginsel toe, doch ontken de gevolgtrekking.
Het zij zoo, dat er een overredend vermogen zoowel ten
kwade als ten goede is. Dat in beide gevallen dit vermogen
berust op de gave om in het hart zekere snaren te vinden
en te doen trillen, - dit lijdt geen twijfel. Of men nu voor
beide daadzaken het woord welsprekendheid al of niet wil
PASCAL

predication, PariG, 1860, Pag. 101) op: dat de prediker geen recht
heert den zondaar te beschuldigen, maar dat hij dezen z66ver brengen
moet dat hij zich zelven in het binnenste van zijn geweten beschuldigt.
Vert.
1) Compelle intrIlre.
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gebruiken, staat elk vrij; maar wat heeft men er mêe gewonnen? Eeu woord, - anders niet.
Mijns erachtells is het beter om, toestemmend dat
goddelooze menschen welsprekend kunnen zijn, en zelfs dat
men het kwade aanradend welsprekend kan wezen, - er
van een' anderen kant bij te voegen:
1. Dat, hoedanig ook de overhelling des menschen ten
kwade zij, nogtans het kwaad in z~jn geweten noch getuige
noch vertegenwoordiger heeft; dat daarentegen de waarheid er
een' heeft in het binnenste van zijne ziel, dat hij de waarheid
herkent als zij zich aan hem vertoont; en dat, zoo het
vleesch zwak is, de geest evenwel gewillig is 1). Hieruit volgt
dat de welsprekendheid naauwer aan de waarheid dan aan de
dwaling, naauwer aan het goede dan aan het kwade verbonden is. De waarheid is welsprekend in zich zelve; wij voegen
haar de welsprekendheid niet toe, maar geven haar slechts
hare vrijheid terug 2). De waarheid, in welken zin men dit.
woord ook opvatte, is de voorwaarde en de stof zelve der
welsprekendheid. Maar om van het kwade te overreden
moet men het den schijn van het goede geven.
2. Wat misschien niet de bepaling der welsprekendheid
is, strekt haar tot regel; of, wil men anders, de regel
der welsprekendheid zal voor ons hare bepaling zijn. Wij
zullen zeggen dat de welsprekendheid een reddende engel
is, die aan het goede beginsel tegen het booze, aan de waarheid tegen de dwaling te hulp komt. Wat meer zegt, alhoewel de daad of het leven, die de welsprekendheid altijd op
het oog heeft, steeds rechtstreeks voortvloeit uit de gemoed8aandoèning, en bij gevolg de redenaar zulk eene aandoening
tracht te verwekken of te verlevendigen, - zoo kan hij dit
echter niet doen dan in overeenstemming met de eeuwige en
goddelijke ideën, en is derhalve alleen in dezen zin de welsprekendheid een vermogen van vrijheid en geen macht van
dwingelandij.
3. De gevolgtrekking van het feit dat wij moesten toe3temmen, is deze: dat men zooveel te meer de welsprekendheid aan de waarheid dienstbaar moet maken, hoe meer zij
1) Matth. XXVI. 41.
2) Het Grieksche woord fH~&f.a beteekent (Jnvel'holenheid, wat niut,
langer verholen. maar uit den schuilhoek te voorschiju gebracht is.
Vert.

R

,mll rte dwaling dienstbaar gemaakt is, en dat men dl, waarbeid met de wapenen der waarheid verdedigen moet.
*Haar beste verdedigers veinzen maar al te dikwijls; en
zulks omdat het geloof in de waarheid~, dat alleen dén moed
geeft, zeldzaam is. Men is ontrouw aan, een heilige zaak,
wanneer men om haar te verdedigen middelen bezigt die met
haar in strijd zijn. Metterdaad* welsprekend te zijn dat is
waarachtig te wezen; welsprekend te zijn is - niet iets toevoegen aan de waarheid, - maar de sluijeJ's die haar bedekken den een na den ander oplichten; en dezë taak is
niet negatief, want de waarheid bestaat uit feiten. In dezen
zin is PASCAL de redenaar bij uitnemendheid, want hij is zóó
zuiver waar als mogelijk is. Doch de waarheid is niet alleen
in de feiten, zij is ook in het besef der waarheid. Zich aan
haar aan te sluiten, zich met haar te vereenzelvigen, hartstochtelijk met haar, te zijn ingenomen, dat is een tweede wijze
van waarachtig te zijn. Of zou de wa(trheid, met liefde uitgesproken, minder waarheid zijn? Geenszins; maar hoewel
waarheid in ons, is zij daarom buiten ons nog geene waarheid.
Deze vereischten der welsprekendheid in het algemeen loop en
in, één met die welke aan een openbare rede eigen zijn, en
maken te zamen de oratorische kunst uit.
Een oratorische rede is eene rede die voor eene vergadering wordt uitgesproken, met het doel om haar zekere denkbeelden in te prenten, om haar zekere gevoelens in te boezemen,
àf om zekere besluiten uit te lokken, àf om al deze drie
dingen te gelijk te weeg te brengen. Het laatste nogtans is
het einddoel, en de beide anderen zijn, in betrekking daartoe,
slechts de middelen, de wegen. *De redenaar moet zoowel tot
het hart als tot het verstand spreken, vermits hij den wil
zoekt te buigen, en onze wil door onze aandoeningen beheerscht
wordt 1). *
De oratorische rede vertoont zich dus aan ons als eene worsteling, als een strijd. Dit denkbeeld behoort tot haar wezen.
Dan eens bestrijdt de redenaar eene dwaling met eene waarheid, dan weder stelt bij tegen een gevoelen een ander gevoelen over. Het is, zoo het naar behooren gevoerd wordt, een
strijd die met het wapen des woords geleverd wordt tegen de
dwalingen van den geest en tegen de verkeerdheden des harten.
/! De redenaar tracht
zich van onzen wil meester te maken.
1) Zie beneden I. Hoofddeel, 2de Afd., 3de Hoofdstuk, § 2.
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Zijne taak is een hardnekkige aanval; onze ziel is eene vesting
die hij belegert, maar die hij nooit zou innemen, zoo hij de
verstandelijke machten in de plaats' niet ontzag. De welsprekendheid is slechts een beroep op de sympathie; haar geheim
bestaat daarin, om in de ziel van een ander de deelen
af te zonderen en aan te grijpen ilie overeenstemmen met
onze en met elke ziel. Haar doel is zieh meester te maken
van de hand die wij zelven , zonder er bewust van te zijn,
haar onophoudelijk toereiken. Het is van ons dat zij wapenen
tegen ons erlangt; zij versterkt zich met onze eigene concessiën; met hetgene wij zelven haar geven oefent zij haar gezag
op ons uit, en overstelpt ons met onze eigene bekentenis.
Anders uitgedrukt: - de redenaar beroept zich op verstan(lelijke en zedelijke beginselen 'ilie wij met hem gemeen hebben, en hij vordert slechts met nadruk de gevolgtrekkingen
dezer praemi.!sen terug; hij bewijst ons dat wij het met hem
eens zijn, en doet ons die overeenstemming gevoelen en liefhebben; in één woord, - gelijk dit krachtig gezegd is men ontvouwt den lieden slechts wat zij reeds geloofden 1)."
Men moet de oratorische rede onderscheiden van de didactiscne, die met een begrip besluit; gelijk ook van poëzij, die
geen besluit trekt en waarvan het doel niet buiten haar,
maar in haar zelve ligt. *De oratorische rede besluit met een
beroep op den wil. '*
Al wat wij pas gezegd hebben vinden wij in het wezen
der zaak terug in de homiletiek, die aan den prediker de
regelen en de lessen geven moet, ontleend aan het doel van
alle welsprekendheid en aan het bijzonder doel van de Christelijke rede, gelijk ook aan de omstandigheden waaronder
die rede wordt uitgesproken.
Wat is de godsdienstige oratorische rede, die gemeenlijk de
preek wordt geheeten?
,Wij hebben eene zaak te bepalen die wezenl~ik nict buiten
ons begrip bestaat, en die ni.et onàfhankelijk is van het begrip dat wij er' ons van maken; aangezien ons 'begrip zelf
haal' vormt. Als trouwens het voorwerp niet gegeven is, wordt
aanstonds de bepaling een regel of eene verklaring van beginselen.
Wat echter gegeven is, is het doel, de behoefte, het alge1) Vg. VINI1,T'S Chrestomathie Françaisè, Tom. lIl. Réflexions Bur
l'éloquence, à la suite du Discours de ROYEIt COLLARD, etc.
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meen en onveranderlijk voorwerp van de prediking en van
den eeredienst. Onze bepaling mag derhalve noch meer noch
minder dan dit voorwerp bevatten, en behoort aan den prediker te veroorloven (lat hij zich, binnen de grenzen der
Christelijke waarheid, al de ruimte geeft, die de verscheidenheid van plaats, tijd en omstandigheden gebiedt en waarop
zijne eigene persoonlijkheid aanspraak heeft.
Desovereenkomstig zullen wij de pr('ek of leerrede 1) bepalen
als: eene rede als bestanrldeel van den opcnbaren eeredienst,
bestemd om, hetzij gezamenlijk hetzij beurtelings, dengene tot
de Christelijke waarheid te brengen die el' nog niet in gelooft,
en om haar te verklaren eu toe te passen voor hen die haar
aannemen 2).
De Apostelen PAULUS en PETRUS geven van de prediking
hetzelfde begrip. De eerste wil, dat de Opziener machtiq ziJ:
beide om te vermanen door de gezonde Zeel', en om de tegen8Jlreker,y te wederleggen (Tit. 1. 9). De ander zegt: "ik zal
niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen. hoewel !Jij ket
weet en in de tegPnwoordige waarheid vf1r8terkt zijt" (2 Petr.
1. 12).

*Wij hebben twee soorten van hoorders onderscheiden, die
wij zullen aanduiden met den naam van geloovi!Jen en van
niet-geloovigen, (deze laatste benaming stellen wij in de plaats
voor dien van ongeloovigen, die te dikwijls gebezigd wordt
en een' geheel anderen zin heeft).* Onder welke van deze twee
kategoriën moet de prediker het gehoor rangschikken dat hij
in de kerk aantreft? Men moet het, volgens de gegeven bepaling, verdeelen tusschen de twee kategoriën. In zóóverre
vervalt de wettige onderstelling. *Men denkt zich, namelijk, de
kerk als vervuld met geloovigen , die tot gemeenschappelijke godsdienstoefening zich hebben vereenigd.* Maar de werkelijkheid,
de klaarblijkelijkheid is sterker, *en in den tegenwoOl'digen
staat van zaken is het redelijk het bestaan der twee klassen
1) Men twiste niet over woorden Naar de étymolo~ie zou preek best
voegen voor de verkondiging der heilmare aan de heidenen (praeconium
salutis) ; maar ook het woord leerrede schUnt eenzijdig slechts het didacVert.
tiscne élement uit te drukken.
2) Treffend zegt PALMER (Evang Homilet Stuttg 1842, S 8)' • Der
Gedanke und sein adäquater Ausdrück, seine Incarnation - das freie,
abel von Gedankeu erfültte. die gedachte, durchdaobte Wahrbeit darstellende. \lnd de~ mit-nnd naob·denkenden Gemeinde darbietendes Wort,das ist die Predigt"
Vert.
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te onderstellen.* Overigens behoeft de Evangeliedienaar niet
beurtelings zich tot die twee klassen te wenden, noch zijne
gansche rede en zijne bijzondere toespraken daartusschen te
verdeelen. De beide doeleinden toch van de prediking zijn
niet zóó scherp gescheiden; wat tot de niet-geloovigen gericht
is, kan ook den geloovigen nuttig zijn; en, omgekeerd, wat
tot de geloovigen gericht is, kan den niet-geloovigen winst
geven. Wat deze laatsten betreft, zeggen wij, dat bij de
Christelijke prediking alles tot bekeeren geëigend is; en, wat
de geloovigen aangaat, hebben zij het in zekeren zin niet
bestendig noodig om bekeerd te worden? *Dit sluit de 8peciale
predikatien niet uit; maar elk deel der evangelische waarheid
is niettemin voor allen geschikt. Ofschoon men trouwens met
onderscheidene benamingen de momenten van het geestelijk
leven moest onderscheiden, zijn deze toch altijd slechts onderdeelen van één en hetzelfde werk, en het werk Gods in de
bekeering, g'elijk voorts in de- heiligmaking, is voortdurend en
ondeelbaar. Zoowel de zoogenaamde 8tiokteliJke of opbouwende,
als de zoogenaamde ontdekkende predikatien 1) zullen dus
voegen voor beide de klassen. * Het zijn de IIgoede kooijen ,
de vette weiden" van den Profeet, welker kruid niet alleen
(Ie gezonde schapen voedt, maar ook de zieke schapen geneest. (Ezech. XXXIV. 13-16). Niet zelden worden wij nog
wel het meest getroffen door eene preek, die tot eene soort
\'au mensehen gericht is waaronder wij ongaarne ons zelven
rekenen 2). *De ondervinding leert dat mensehen tot het
Evangelie gebracht zijn door predikatien die, den hoorder op
de hoogste trappen v,m het geestelijk leven plaatsende, niet
tot hen waren gericht; terwijl, omgekeerd, preken die enkel
tot het geloof uitnoodigden, woals men tot Heidenen wu
kunnen houden, bij vergevorderde Christenen het meeste berouw te weeg brachten. IIAlle schrift, van God ingegeven,
is nuttig tot leering , tot wederleggillg, tot verhetering , tot
onderwijzing in g'erechtigheid" (2 Timoth. lIl. Hl). Waarom
zou cellC e.wtériscne preek hen die buiten zijn niet kunnën
belwercll? aangezien het toch bewezen is dat het gezicht alleen
valt het Christelijk leven vele zielen voor het l';vangelie gewint? Eerst is men verbaasd en schijnen vele dingen onbe1) De :FranscheB zeggen: 8-.rmons de 8 anctification et d appèl.
2) Men vrage zich wel rekenschap af b v. van de geaffecteerde onoplettendheid en onvenchilligheid van <ekàe lil'deu in zekere oogenbJikken.
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grijpclijk; maar men is tevens getrotfen door de schoonheid
der uitkomsten, door hare éénheid, en er toe geleid om naar
de oorzaak daarvan meer naauwgezet te ondeTZoeken. Eene
prediking oefent in zoo verre een onwederstaanb:ue aantrekkelijkheid uit. *
Men ziet dat het doel der kanselwelsprekenllheid, ge:ijk
dat van alle welsprekendheid, wel degelijk is om den wiL te
bepalen. Maar dit doel vereenigt lIÏch bij haar met dat val)
onderwijzen. De welsprekendheid is slechts de vorm, en,
zoo te zeggen, de voorsnijder van het onderwijs. De prediker
is een leeraar in de gestalte eens redenaars. Deze beide zaken
worden wèl, als men wil, in elke welsprekendheid vereenigd
gevonden: maar hier springt toch het onderwijs meel' in het
oog, en staat het meer op zich zelf dan in andere soorten
van welsprekendheid. "Ik zeide dikwijls tot mij zelven " (zegt
REINHARD ) "dat toch eigentlijk een Christelijk prediker meer
leeraar dan redmaal' is" 1).
Twee dingen zijn er die de andere soorten van oratol'ie,
met uitsluiting van den kansel, kenmel'ken :
1. Een bijzondere omstandigheid, een belang aan een
zeker oogenblik verbonden, geeft aanleiding tot de rede in
de volksvergadering of voor de balie.
2. De politieke redenaar of pleitbezorger wijst eelle bijWlldere handeling aan, die aanstonds bij het he&ngaall uit de
vergadering moet volbracht zijn; terwijl, daarentegen, de prediker geen dadelijke en zichtbare uitkomst zich voorstelt;
maar over het algemeen slechts wenscht de ziel, ten opzichte
van dit of dat voorwerp, in een zekere stemming te brengen.
Dit inwendig werk, die onzichtbare uitkomst is hem voldoende.
In beginsel onderwijst de prediker. Dat is de grondslag van
zijn werk. De vermaning' en de berisping scherpen zijn onderricht, maar het is toch altijd een onderwijs. Het onderwijs kan
welsprekend zijn; en voornamelijk de vermaning, - zelfs als
zij geen bijzondere daad betreft die voor de hand ligt en
tastbaar is; maar er komen nogtans punten van verschil uit
voort, die oogenschijnlijk in het voordeel der andere soorten
kunnen zijn; men kan ze niet afzonderen zonder min of meer

om

1) REINHAJW'S Geständnisse. uitgegeven
(Leipzig 18ll). pag. 84. Vertaald door J.
HARD (Paria, J 816); en
VON BAVlIGARTEN. (Gron.,

door
MONOD,

1I

G.

in bet Nederduitsch door G. J.

1812). Blz. 90.
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aan de natuur van de kanselrede geweld aan te doen. *De
redenaar der tribune of der balie is meer natuurlijkerwijs welsprekend; hij heeft de werkelijkheid voor zich; zijn gehoor is
te voren reeds geroerd, sterk ingenomen, voor of tegen den
redenaar, dat is om lIet even. Zulk een gespannen verwachting nu is in elk geval nog beter dan de traagheid die de
prediker aantreft (plumóea moZes). Door afgetrokkene waarheden moet hij haar verheffen. Hij beware deze zijne stelling;
hij vrage aan de waarheid, aan God, de welsprekendheid
die hij in de omstandigheden niet aantreft. Hij 8c1teppe zich
geen p08itie als die van een' advocaat of politieken redenaar.*
Het onderwijs onderstelt eene kalmte, die men niet in hevigheid kan doen overgaan, zonder op te houden in waarheid
te onderwij7.cn.
Er is een kalme welsprekendheid, gelijk er een hevige
welsprokendheid is; en zoo wij over welsprekendheid van de
eerste soort spraken, hebben wij daardoor niet een enkel middel verstaan, maar al de middelen te zamen, die geschikt
7.ijn om licht in den geest aan te brengen eu tot een beslissende keuze de ziel te bewegen. *Dat is niet te zeggen
<lat de prediking niet levend en dringend zou moeten zijn.
Immers men mag niet vergeten, dat misschien menigeen voor
het eerst of voor de laatste maal de boodschap des vredes
verneemt. Maar ook deze gedachte moet het onderwiJ8 niet
doen verwaarloozen. Onze gang van verklaring is langzaam,
en soms komt men daarbij in verzoeking zich te bekorten en
liever tot de zenuwen der hoorders te prediken. God, daarentegen, gebiedt ons tot de harten, tot het geweten te spreken. Laat ons omtrent de nitkomst niet vermetel zijn in onze
eischen; laat ons niet haastiger wezen dan God, die alleen
het geheim der tijden in Zijne hand heeft. Niets belet ons
met kalmte te onderwij>len en tegelijk met liefdevollen drang.*
Bovendien heeft de kanselredenaar de kens, en in zekeren
zin de vinding van zijne onderwerpen. Zelden slechts schrijven hem de omstandigheden deze keuze voor; en, hoewel in het
algemeen zijne bediening een hoogst aangelegene zaak is, is
echter elk zijner. preken geen afzonderlijke aangelegenheid,
geen daarmede aftoopende zaak (affaire).
Behalve dat, het onderwijs in de kanselwelsprekendheid
heerscht, laat ons opmerken dat de prediker een document
ten grondslag zijner welsprekendheid heeft. Wij hebben het
reeds,t'gezegd: hij spreekt Gods woord. Dan eens gaat hij naar
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dit document lteén, dan weder gaat hij er van uit. Beurtelings is hij advokaat en magistraat: advokaat, als hij bij de
geweten& pleit voor de aanneming van het document; en overheid, als hij 's menschen gehoorzaamheid vordert aan het aangenomene. De redenaar voor de balie heeft ongetwijfeld ook zulk
een document, namelijk, de wet; maar hij pleit niet, als de
prediker, ten gunste der wet; en in de toepassing staat geenszins zulk een ruim veld voor hem ter uitweiding open als voor
den prediker.
Eindelijk, als de handeling der Oratorie altijd een strijd is ,
in de prediking wordt deze strijd geleverd met een idée, niet
met een' persoonlijken vijand; weshalve dit soort, dat alleen
onder ons is, nooit het voorkomen eener di8cussie of beraadslaging heeft. En evenwel vindt er eelle discus8ie plaats: maar
dezelfde redenaar belast I'IÏch, om zoo te spreken, met twee
rollen, waarvan slechts ééne zijne eigene is; maar hij brengt
de bewijsgronden van de tegenpartij, den onbekeerden mensch ,
telkens bij, om die te wederleggen. - Elk hoorder besluit,
min of meer, de twee strijdende partijen in zich.
Voegen wij hierbij dat een groot deel der taak dáárin bestaat, om het terrein van den strijd te veroveren. De prediker
toch is een advokaat, die de zaak Gods bepleit voor eenc
rechtbank van omgekochte rechters, die eerst eerlijk moeten
gemaakt worden.
.
Besluiten wij met wederlegging van twee dwaalbegrippen:
het een, dat te weinig, het ander, dat te veel van de homiletiek verwacht. Of liever, - want, hoe ook schijnbaar
gewijzigd, zijn het toch absolute mecningen die wij aantreffen; - sommigen zien alles in de kunst, anderen zien er
niets in. In elk geval kunnen wij slechts de absolute meening
ter sprake brengen. De graad, de schakering der andere is
buiten ons bereik. - Laat ons met de laatstgenoemden beginnen.
Deze dan wijzen ons van de kunst naar de natuur terug.
Hunne meening is in deze twee woorden begrepen: de natuur
is een genoegzaam, de natuur is een veiliger gids.
Wat in deze redenering allereerst de aandacht trekt, is eene
tegenstelling tusschen de natuur en de kunst, die denkbeeldig
is. Want wèl. verre dat er hier tegenstrijdigheid bestaat, is
het niet eens gemakkelijk ze van elkaêr te onderscheiden.
Menigmaal is de taal genoodzaakt, - en de zedekundige
wetenschappen leveren ons daarvan proeven in menigte, -
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om twee qnderdeelen, twee graden, of twee betrekkingen van
één en dezelfde zaak, als twee verschillende zaken onder
juiste benamingen te brengen. Zoo stelt men in een andere
sfeer de natuur tegen de beschaving of tegen de maatschappelijke
levenswijsheid over, als ware de beschaving niet natuurlijk,
als ware de ongedwongene ontwikkeling eener kiem minder
natuurlijk dan de kiem zelve, de eik minder natuurlijk dan
de eikel! Evenmin bestaat er reden om de natuur tegen de
kunst over te stellen, want wat is de kunst inderdaad anders
dan wederom de natuur? De kunst biedt reeds hare hulp in
het eerste tijdstip van elke schepping. Waar zal dus, als g\i
de natuur uitsluiten wilt, deze uitsluiting beginnen? Gij zult
zien dat z~j nooit hoog genoeg opklimmen zal. Wat men de
natuur of het talent noemt, is niets anders dan een meer
gemakkelijke, meer vrijwillige kunst, zonder bewustheid van
zich zelve. Wat men dus kun8t noemt, is slechts onderhouding
of volmaking van het in8tinct, dat, in alle dingen, op zich
zelf niets anders is dan een meer élementaire en sneller
redenering. Indien het instinct de eerste moeijelijkheden overwint, zal lIet ook insgelijks de tweede te boven komen? Dit
is juist de vraag, en men zou haar ook zóó kunnen formuleerell: verhindert het opmerken het ûell? helpt het opmerken
niet aan het zien?
Inderdaad is de kun8t - die men echter met het kun8tgewrocht niet verwarren moet, - in alle zaken niets anders
dan 't ernstig onf[erzoek naar de voor het doel meest geschikte
middelen; zoodat , om de kunst te loochenen, men eerst zou
moeten bewijzen dat men met den eersten slag alles reeds
vindt, en zoo goed mogelijk. In afwachting van dit bewijs
zullen wij vragen: waarin de kunst 8ckaden kan, en waarin
vooral - om de grenzen der tegenwerping niet te overschrijden de kunst vijandig is aan de natuur? Behalve
eenige bevoorrechte geniën, die de Voorzienigheid bestemde
om het ijs te breken, of b\j wie de kunst al de spontaneïteit heeft van het instinct, - houd ik mij verzekerd,
dat, bij de onderstelling der inspiratie - want deze is
in elk geval het eerste vereischte, - de arbeid der kunst
altijd in de richting del' waarheid en der natuur is. Ik verlang dat men mij aantoone in welk opzicht de werken
waarbij men stelselmatig de kunst verwaarloosde, wat het natuurlijke aangaat, diegenen overtreffen waarbij men de beginselen en de hulpmiddelen der kunst aangewend lleeft. Wat
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meer is, men kan staande houden dat in 't algemeen en op
elk gebied de kunst tot de natuur terug voert. Wij zijn van
zelf zóó natuurlijk niet als men denkt. De barbaarschheid is
niet eenvoudig. De beschaving tracht er naar en slaagt er
meer of minder in, om ons leven en onze zeden weder vast
te hechten ààn de aanwijzingen der natuur, die zij met haar
bekwame stift onophoudelijk weder inscherpt. De zegepraal des
Christendoms is de hernieuwing der natuur; want niets is
minder overeenkomstig de natuur en niets verwijdert ons
meer van de natuur dan de zonde. In godsdienst, in be,schaving, heeft dus de gang der menschheid de beteekenis
eener herstelling (restauratie). Wij gaan eigenlijk nict, maar
wij komen teru] , omdat wij moeten terug keeren. Het zou
wel vreemd zijn, dat het werk van den schrijver op deze
algemeene wet een uitzondering maakte. Metterdaad beheerscht
hem zijns ondanks deze wet en de verachters der kunst, op
het stuk van welsprekendheid, passen zelven op hunne voortbrengselen, zonder daarover in twijfel te staan, de kunst van
allen toe, bij gemis hunner eigene. Zij zijn.. tot op zekere
hoogte, in weerwil van zich zelven k,unstoefenaren.
Men zij voorzichtig in de gevolgtrî!kkingen. De kunst, dat
is te zeggen, de gezette overweging uit één der gewichtigste
sferen van de menschelijke werkzaamheid uit te sluiten, dat
is hetzelfde als de redenering, de opmerking en de methode
uit. alle sferen te bannen, -- dat is - de volmaking niet te
willen. Al wat men zeggen kan van de noodzakelijkheid en
van de kracht der bekeenng, verhindert niet te gelooven, dat
er voor den bekeerde eene kunst en eene methode is van wèl
te Leven; men stemt dit gereedelijk toe; en ik weet niet
waarom er dan ook geen kunst en methode van wèl te 8preken zou zijn. De bekeering zelve is niets anders dan een talent, dat de kunst verpleegt en vruchtbaar maakt.
Maar, zal men zeggen, kan het génie er niet van ontslaan?
Indien het ontslag bestaat, wij zien niet in dat het génie
zeer geneigd is om er zich van te bedienen. Het génie toch
heeft zijn eigene methode, maar het is ook nog eene methode,
en, zoo de armen licht vervallen tot overdaad, volgt daaruit
nog niet dat men rijk moet zijn om spaarzaam te wezen.
Dat groote woord genie maakt zóóveel indruk, dat men er
ik weet niet wat tooverachtigs van zou willen maken; maar
vermits het slechts de gelukkigste aanleg, het' gunstigste punt
van uitgang is, zal het wel geen inbreuk kunnen maken op
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de wet die alles in de wereld naar gewicht, naar getal en
naar maat gemaakt heeft, en die niet gedoogde dat op eenig
gebied de wijsheid overtollig zou zijn. Bovendien - hebt eerst
genie, en wij zullen dan zien; zoekt een knods te krijgen,
maar bindt voorshands, zoo goed gij kunt, uwen bundel met
roeden samen; hebt vleugels en vliegt; maar leert, in afwachting daarvan, al vast loopen.
Dit alleen stemmen wij gaarne toe: dat, evenals het instinct
door eigene ontwikkeling kunst, zoo ook de kunst door eigene
oefening instinct wordt. Het is slechts een geleerd instinct.
Onwillekeurig volgt men de voorschriften daarvan op; het
wordt op dit gebied wat de gewoonte is in het zedelijk
leven: een tweede natuur. Het is zoo natuurlijk als gemakkelijk voor hen die hun instinct van wèl te schrijven en
wèl te handelen geoefel~d hebben, als het slecht schrijven
en slecht handelen 7.nlks is voor hen die het verwaarloosden.
Zij kunnen zelfs zich er niet meer van onthouden. De natuur
heeft zoowel een' uitersten grens: als zij een punt van uitgang
heeft.
Anderen nog zouden den godsdienst in de plaats der studie
en der kunst willen stellen.
Zij gronden zich op den algemeenen geest van het Christendom, die is, zeggen zij, om in de zwakheid de kracht te doen
uitblinken, en om, bij afwezigheid en met uitsluiting van bloot
menschclijke middelcn, dc macht der waarheid te openbaren.
VI' cl verre van dezen algemeenen geest des Chl'istendoms te
ontkennen, spreken wij hem gaarne luide uit. Maar hoe zullen wij Cl' getrouw aan blijven-? Zeker niet door aan den geest
het vleesch tot 11elper te geven, want zoo zou men hem zijn'
doodelijken vijand tot helper toevoegen, en zulks zou niet anders zijn dan den dood ter hulpe des levens te roepen, en als
hulpmiddel te nemen wat een hinderpaal is. Nu ~s het maar
de vraag om te weten, of de kunst, op de prediking toegepast, een vleeschelijke hulp is, en een middel dat lijnrecht
in strijd is met het ons voorgestelde doel. Maar hoe lllen deze
kunst ook noeme, zij is niets anders dan de waarneming, de
overweging, de ervaring, toegepast op de voordracht der
waarheid. Zult gij dat alles in den ban doen? Zijn het niet,
integendeel, de natuurlijke hulpmiddelen der waarheid? En
deze haar ten dienste te stellen, wat is het anders, dan eenvoudig haar te geven wat haar toekomt? Eilieve! het is door
hunne tusschenkomst dat wij de waarheid geleerd en erkend
2
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hebben; wij hebben ze onder een goddelijke leiding aangewend, om ons zelven te overreden; en het zon ons verboden
zijn ze te gebruiken ter overreding van anderen! Dan zou
men beter doen met te zeggen - mits men het bewees, dat in het werk der evangeliebediening de menseh voor niets
moet gelden; dat hij zich bepalen moet bij het opzeggen der
geïnspireerde woorden; of, anders uitgedrukt, dat het raadzaam is de prediking af te schaffen. Maar zoo men toestemt,
dat de prediker een mensch is, moet men het ook goed vinden dat hij zich toelegt op, en zich geheel en al toewijdt
aan zijn werk; dat hij, in al de kracht dier uitdrukking,
Gods woord spreekt. Reeds dáárdoor zal men de studie en de
uitoefening eener kunst gewettigd hebben, die niets anders
is dan het verstandig en opmerkzaam gebruik van al de natuurlijke middelen waarover de prediker beschikt.
Zonder twijfel is het God die bekeert: zietdaar het beginsel; maal' hij bekeert den mensch doOl' middellijke tusschenkomst van den menseh: zietdaar het feit. Ik bedoel de tusschenkomst van den persoonlijken , levenden, zedelijken menseh.
Zoodra gij dit feit toestemt, laat gij de kunst bij de prediking
toe; want wat zon die mensch zijn van de gedachte verstoken?
Of hoe zoudt gij hem het denken laten, als gij hem verhinderdet te beredeneeren wat h~j doet? En, als h\j de rede
gebruikt, hoe zou hij het maar ten halve mogen doen? terwijl
de Heilige Geest de pen niet voert, moet Mj' het wel doen;
is hij niet geïnspireerd, zoo moet hij nadenken. De ingeving
daargelaten, kan ik niet zien, waarom hij zich liever zou
toevertrouwen aan de eerste impul8ie dan aan de overdenking,
liever aan het toeval dan aan de kunst. Of komt de eerste
gedachte van den H. Geest, en de tweede van den menseh?
Is niet deze eerste gedachte evenzeer van den mensch als de
tweede? En neemt in beide gevallen de mensch niet de toevlucht
tot zich zelven ? Is er meer getrouwheid in het eerste stelsel
dan in het tweede? Integendeel; als men ééns toestemde
dat de mensch tot zich zelven moet inkeeren, dan blijft men
zich meest gelijk wanneer men van zich zelven zooveel en zoo
goed mogelijk gebruik maakt; wanneer men bij de eerste beweging, die misschien onwillekeurig is, de tweede voegt die
het niet is; in ,één woord, wanneer men bij de natuurlijke
kracht de verkregene voegt, die er waarschijnlijk niet de
tegenovergestelde van is. Zal men vergeten, dat onze ware
deugden verkregene dengelen en kunstwerken zijn? Daar wij
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ons aan onze eerste gedachten niet kunnen toevertrouwen,
moeten wij immers de eerste door de tweede verbeteren. Het
is dáárin, nict in de zorgeloosheid, dat de getrouwheid bestaat en de zegen gelegen is. Het gaat met het talent en met
de kunst als met rijkdommen, waarvan gezegd is: IImaakt u
vrienden uit den onrechtvaardigen Mammon" (Luc. XVI. 9).
Het is gemakkelijk de middelen te versmaden; maar, terwijl
wij ze versmaden, maken wij er zelven gebruik van. Wat wij
in onze bediening van ons zelven bijbrengen, hoe weinig het
ook zij, behoort tot de kategorie der middelen; ~ het eerste
der middelen zijn wij zelven ; weshalve men dit middel gebruiken mort, zij het maar geheel ongeschonden en in de
meest mogelijke volkomenheid: /lal wat in ons is, de geest,
"de ?iel en het lichaam wordé onberispelijk bewaard voor
/lde toekomst van onzen Heer J. C." (1 '1'hess. V. 23).
De mensch is als het mediu1n, waardoor heên God gewild
heeft dat de waarheid den mensch genaakt; de waarheid
alleen is lichtend, het medium is slechts doorsch~jnend; zij
het maar in waarheid doorschijnend, en laten, zooveel het
van ons af hangt, de stralen cl.er waarheid niet verduisterd
worden noch breken in dit ontrouw medium.
Walmeer men, met BossuET, zegt dat God het niet beneden
zich acht Zich van middelen te beQ.ienen, en dat tusschen
Hem en den mensch de mensch het eerste dier middelen
is, - gevoelt men al het gewicht dezer belijdenis niet. Wanneer God zich van middelen bedient, kunnen wij er ons ook
van bedienen; onze vermogens zijn niet meer onwaardig dan
wij lJet Godes zijn; en als het doorgaat dat God van den
menseh Zijn middel wil maken, laat ons dan geheel het middel, dat is den gansehen menseh, Gode ten dienste stellen.
Bovendien, de' mensch begrijpt de kunst; de mensch is wezenlijk arti8t,. neemt ue kunst weg, en de mellsch is geen
menseh meer.
Overigens, -- waartoe begeeren wij het middel der kunst?
is het om iets aan de waarheid toe te voegen? Wij hebben
het reeds gezegd, dat men der waarheid niets toevoegt. Al
wat _ men doen kan is: de sluijers, die haar voor de
oogen del' menschcn bedekken, de een na de andere weg te
nemen. Dit is het doel en het gevolg uer welsprekendheid.
En juist dit dient om ue valsche kunst van de ware te onderscheiden. Want om te zeggen dat zij de ware is, die het
détait versmaadt, - niets zou willekeuriger en min del' wijs2'
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geerig zijn, omdat de kunst in het dJtail niets is (hu de
waarheid in bijzonderheden uitgewerkt. Deze is dc ware kunst,
die de waarheid ten voorwerp heeft; de valsche kunst is die,
welke het bedrog en den leugen kweekt. Men moet bovendien, als men kan, volkomen zijn in alles en ten einde toe.
Maar het is waar dat elk genre zijne welvoegelijkheden heeft,
die de kunst leert onderscheiden, en het schoone het mooije
buitensluit 1).
Wij stellen dus tegen het beginsel dat men ons aanhaalt,
het feit over, namelijk, het eigen onder"'ijs van God. Als
er tegenspraak is tusschen het beginsel en het feit, dan is het
niet aan ons, maar aan God dat wij rekenschap moeten
vragen. Doch neen! men behoeft noch ons noch Gode rekenschap te vragen van een tegenspraak dic niet bestaat. Wanneer men trouwens zegt dat de waarheid zich zelve genoeg
moet zijn, verstaat men dan daarmede dat de waarheid niet
moet gezegd zijn, of dat zij die haar uitspreken, haar niet
uitspreken moeten als menschen die haar begrijpen en die
haar gevoelen? Verstaac men daardoor dat zij zich niet met
haar vereenigen moeten? Is de waarheid, met liefde uitgesproken, iets meer dan de waarheid? Waarom zou dan de waarheid, met ver8tand uitgesproken, iets meer dan de waarheid
zijn? Is niet de toesteinmillg van ons verstand aan de waarheid, evenzeer als die van ons hart, 't natuurlijk erfdeel dcr
waarheid? En al wat van deze adltaesie getuigt, al wat geschikt
is om haar in andere geesten cn in andere harten in het leven
te roepen, heeft daarop de waarheid niet met het volste recht
aanspraak? Zij die gelooven dat er in het woord van den
prediker iets onstuimigs en iets toevalligs is, dat het bést voor
zijn oogmerk voegt, of dat het gemis van alle kunst de kunst
bij uitnemendheid is, - op welk beginsel, op welke ervaring
gronden zij zich? Wij weten het volstrekt niet.
Men zal zich misschien verwonderen over de moeite die
wij ons geven, om eene meening te bestrijden die zóó weinig
grond heeft. Maar elk onzer argumenten geeft het antwoord
op eenig heerschend vooroordeel, en op deze of gene vaak
herhaalde meening. Om dezelfde reden zullen w\i, zonder vrees

1) Wat de schrijver met .te Joli" bedoelt, wordt misschien duidelijker
als wij zeggen: dat er bij ware schoonheid van lief, fraai en aardig
!leen spraak kan ziju
Vert.
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voor herhaling, !In hijhelplaatsen orenregen die men gewoon
is ons tegen te werpen 1).
IIZijt niet bcwrgcl hoe of wat gij spreken znlt, want het
I/zal n in die ure gegev0n worden" (Matth. X. 19). Deze vermaning schijnt verbonden met de belofte van een buitengewone hulp 2). Wanneer zulk· eene hulp niet beloofd is, moet
men el' dan niets voor in de plaats stellen? Voorts twijfelen wij
niet of de belofte dezer hulp bestaat voor alle gevallen waar
de arbeid onmogelijk geweest en de bijstand gevraagd is.
Deze beide gevallen uitgezonderd, en als er slechts spraak
is van een' bijstand, in zijn beginsel en wezen gelijk aan
al de ondersteuningen die de H. Geest den geloovige verleent, - zoo durven wij beweren dat de belofte van dezen
bijstaud het gebruik del' menschelijke middelen niet verbiedt,
of dat, als in dit geval het gebruik del' mensehelijke middelen tegen ons geloof pleit, dezelfde beschuldiging voor alle
gevallen geldt. Men moest zich dan ook van kleederen noch
van voedsel voorzien, omdat el' geschreven staat: "Zijt
"niet bewrgd wat gij eten zult, noch wat gij drinken zult,
Illloch waarmede gij u kleeelen zult; want uw hemelsche Vader
"weet dat gij dit àlles valt nooele hebt" (Matth. VI. 25, 32).
Ook ditmaal zouden wij het verwijt van tegenstrijdigheid
nog veel verder van ons werpen; maar het verwijt gaat volstrekt niet op; immers het gebruik del' menschelijke middelen
sluit noch de noodzakelijkheid der hulp van boven, noch het
besef dooer noodzakelijkheid buiten. Het is met den hamer en
met den troffel in de hand dat de arbeider tot God zegt:
I/te vergeefs werken de bouwlieden , als de Heer het huis niet
I/bouwt" (Psalm CXXVII. 1). Die hamer en die troffel zijn de
eerste gaven van God, de eerste blijken Zijner goedheid, de
eerste stof onzer dankzegging. De kracht en de wil om te
handelen zijn een eerste voorschot van den goddelijken leenheer. Wij zeggen niet: "werkt, ofschoon God het willen en
"het werken in u te weeg brengt;" máár, met den Apostel:
//werkt, omdat God het willen en het werken in u werkt"
(Filipp. 11. 12, 13).
ij Zie mijne verhandeling over de mi8~l'ui{çte bijbelplaatsen (Leiden
18ö4).
Vert.
2) Mijns bednnkens is de beteekenis der uitdrukking deze: "Als gij
aan de recbtbanken zijt overgeleverd - in die ure - behoeft gij u Riet
over uwe verantwoording angstig te bekommeren i want uw innerlijke
overtuiging zal U welsprekend maken."
Vert.
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Men heeft gezegd dat het Pluist.elij ke wüshcid is stille te
zijn alsof God alles deed, en te werken alsof H\i niets deed.
Laat het ons beter uitdrukken; laat ons I\eggen dat God alles
doet. Hij heeft ons, die maken, gemaakt: Hij doet in ons
den wil ontstaan om iets te doen; al wat wij doen, doet Hij
door ons; op andere wijze wil Hij niets doen. Ook als wij
veel hebben gearbeid, zijn wij niet minder verplicht met
PAULUS te zeggen: tmiet dat wij van ons zelven bekwaam
zijn iets te denken, als uit ons zelven" (2 Kor. HL 5). Wààr
is de tegenstrijdigheid?
Nog brengt men bij: "CHRISTUS heeft mij niet gezonden
timet wijsheid van woorden, opdat het kruis niet verijdeld
,,,varde" (1 Kor. 1. 17). De redenen of betoogen der menscltelijke wijsheid, door PAULUS afgewezen, moeten ook afgewezen
worden door eIken prediker, als het er om te doen is JEzus
CHRISTUS te verkondigen; want de menschelijke wijsheid put-.
tend op haar eigen grondgebied vindt JEZUS CHRISTUS niet.
Uit te gaan van de menschelijke wijsheid, voor welke het
kruis eene dwaasheid is, dat is verwerping dier dwaashcirl
welke toch de leer der zaligheid is. Maar de overdenking, de
methode, in één woord, de kunst, hebben niets gemeens
met de menschelijkc w\isheid waarvan hier sprake is. De
bekwaamste prediker, de wij8ste voor zooveel de kunst aangaat, kan overvloedig z~jn in den zin van de "dwaasheid
Gods"; evenals hij rlie aan dcze goddelijke dwaasheid het
meest vreemd is, volstrekt zonder kunst kan zijn.
"Onze godsdienst," zegt PASCAL, "is dwaas ten opzichte
"der werkelijke oorzaak; en wijs ten opzichte der wijsheid
"die daarbij voorbereidt 1)." Onze godsdienst kan dus ook in
het deel der toebereidselen, dat ons is toevertrouwd, wijs r,ijn.
Zelfs is hij in geen opzicht dwaas, als alleen voor de dwazen,
welker getal, het is waar, groot is. Waarom noemen wij dan
de minste opwelling van liefde geene dwaasTtéÏd? Deze is toch
ook boven of buiten de rede, die met de meeste inspanning
er geen rekenschap van zou weten te geven.
PAULUS, die de menschelijke wijsheid afwijst, heeft echter
de kunst niet afgezworen; en alhoewel 7,ijn rhetorika niet
in alles noch voor alle tijden tot model kan worden
gesteld, in hoevele opzichten is zij toch voor alle tijden
voorbeeldig! Het z~j zoo dat de H. Geest. hem die kan heb1) Pensées. Tom. II p. :l54 Ed. Paugèré.
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ben geleerd; maar hij heeft hem flan toch haar geleerd. Wij
die denzelfden meester niet hebben, laat ons de kunst niet
verwaarloozen die hij aan PAULUS geleerd heeft.
Maar men werpt ons een andere plaats tegen. PAULUS zegt
aan de Korinthiers (1 Brief 11. 1-2): IIals ik tot u ben geIl komen,
ben ik niet gekomen met uitnemendheid van woor//(len of van wijsheid, u verkondigende de getuigenis van
"God; - want ik heb voorgenomen niets te weten onder u
" dan JEZUS CHRISTUS, en dien' gekruisigd. "
Elk prediker moet herhalen wat PAULUS hier zegt; en deze
woorden zijn de leuze van den Christelijken prediker 1). Hij
moet niets weten dan JEZUS CHRISTUS. Dat wil zeggen dat er,
voor hem, geen andere naam onder de menschen gegeven is
door wien zij moeten behouden woi'den (Hand. IV. 12). Zietdaar den zin van de uitdrukking; want overigens wist PAULUS
wel degelijk vele andere dingen 2). Wat de welsprekendheid
en de wijsgeerte betreft, hij beroemt er zich niet op daarin
uit te munten, maar heeft toch alle krachten, die te zijner
beschikking stonden, aangewend om helder, overtuigend en
bondig te zijn. Al de wezenlijke bestanddeelen van den Redenaar vindt men bij hem terug 3). Indien hij somwijlen onbeschaafd en nogtans krachtig is, zult gij dááruit gaan besluiten dat hij krachtig is omdat hij onbeschaafd is? Is het
u niet genoeg te zeggen dat het onbeschaafde in hem zijne kracht
zóóveel te meer openbaart? Weest als hij onbeschaafd, (- nogtans niet met voorbedachten rade, want geene praemeditatie
zou ongerijmder zijn, -) weest als hij onbeschaafd; maar
voert als hij een bewijs, en wij zullen tevreden zijn. Maar
als gij, om hem na te volgen, of liever, om hem te pal'odieel'en ,
u tot barbaren maakt, vergeet niet dat de ruwheid én de
kracht niets wezenlijks gemeen hebben. Het is u te doen om
krachtig te wezen; welaan, komt tot dit doel, langs welken
weg gij verkiest. Indien het instinct gansch alleen u welsprekend maakt, - wel te verstaan door een geregelde, bondige,
leerzame welsprekendheid, - dan schelden wij de kunst u
kwijt. Om de lengte zelve dringen wij op den langeren weg
niet aan. Wij zullen tevreden zijn, als gij er maar komt.
1) PALM ER zegt • Es giebt kein Wort Gottes
"Er selbst, der Sohn wäre." Bekend is ook het
IIENFELS: Si ChristllID nesds, nihil est qllod cetera
Si Christllffi noscis , nihil est quod cetera

das nicht wesentlich
distychon van WEnoscis.
nescis.
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Maar zult gij er komen? rlat is een vraag, of liever, dat is
er geen. Of zult gij even goed werken op goed geluk, met
verstrooide krachten, dan wanneer gij ze concentreert? Zal de
haard cven heet zijn als gij geen zorg hebt ge(lragell om
in een kolenvuur de verspreide kolen h~jeen te leggen, die
als zij afzonderlijk liggen, uitdooven en ?'wart worden? Zult
gij even goed werk leveren zonder te denken dan llenkende,
zonder te kiezen dan kiezende, zonder te verbinden dan verbindende ? Nu, dat alles is de kunst, en de kunst is niets
anders 1).
De waarheid, afgescheiden van de kunst, dat is te zeggen tot op een zeker punt van haar zelve gescheiden, beeft
groote kracht kunnen uitoefenen, - en eenige woorden, uit
het hart voortgekomen, kunnen, bij geval, opwegen tegen de
best gemaakte preek. Maar neemt gij de groote meerderheid
der gevallen, het geheel der prediking en haal' gron<lkarakter ,
dat de onderwijzing is, - zoo zult gij zien, dat zij doOl'
geestige invallen noch door in8piratie vooruit komen kan 2),
en dat zij de hulp der kun8t noodig hed't.
Men misleidt zich zelven in geheel deze zaak grooLclijks en op
zeel' gevaarlijke wijze. Men loochent de kunst in het belang
van den godsdienst; men beweert den prediker tot den godsdienst te verwijzen, maar wat doet men werkelijk? men w~jst
hem terug naar de natuur, als men hem naar zijn eersLe
ingevingen terug wijst. Wie toch verzekert hem daL ûjnc eerste ingevingen de meest godsdienstige, of zelfs dat zij godsdienstig zijn? Ik durf beweren dat de Christelijke anlllo.r;ie
hare stem tegen deze methode verheft, want de godsdienst
zelf js een werk der kunst, en zij heiligt in de hoogst.e
sfeer de rechten en de waardigheid der kunst. De godsdienst
vertrouwt zich niet aan onze eerste opwelling, aan onzen
eersten blik; hij beroept zich gestadig op het gezond verstand, op het nadenken; hij verwerpt het instinkt. Walm eer
wij derhalve de kunst· versmaden, zoo handelen wij nog meer
in den geest en in den zin der natuur, dan in den geest en
in den zin van den godsdienst.
1) Zie FÉNÉLON, Dialo[Jues 8ur I'Éloquen()e, Dialog. In.
maakt terecht onderscheid tusscben boutades en inspiration
Echte CHRISTus-prediking is inderdaad wat meer en wat anders dan bet
afsteken vaD een' vuurpijl, of een bloote expectoratie, DAarom geeft ook
COQ,UEREL aan het memoriseer en de voorkeur boveu het irnproviseeren.
Bij de prediking, zegt hij, mag men niets aan het toeval overlaten.
2) VINET
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Een edele geestdrift kon de stellingen dic wij bestreden
hebben, in omloop brengen; maar rle luiheid heeft ze overgenomen. Zij is het, die er htlar voordeel mede doet. Wie zou
het durven ontkennen? Ook de ijver, ik wil het mede wel
toestemmen, maakt zich dezelve ten nutte en brengt ze in
toepassing. Maar heeft de ijver daarin gelijk? heeft hij die
stellingen noodig? Wij zullen gelegenheid hebben zulks te
zijner plaatse te onderzoeken 1).
Nu wenden wij ons tot hen die geneigd zijn om te veel
van de homiletiek te verwachten; maar eerst tot hen die te
veel verwachten van een homiletisch onderwijs. Want, zoo al
de predikkunde of de theorie der kanselwelsprekendheid in
staat ware de welsprekendheid te scheppen, zou er nog niet
uit volgen dat een cursus over de homiletiek, al ware hij de
beste dien men hooren kon, en al ware hij zoo goed mogelijk
gehoord, op zich zelven een' prediker welsprekend kon maken.
Een cursus of een geregeld onderwijs in de homiletiek is
noodzakelijk, omdat het een menigte denkbeelden en zaken
~e samen en in geregelde volgorde onder de oogen van den
student brengt, die deze over 't algemeen niet verzamelen kan.
Deze cursus zal van het voorwerp der kunst, van de kunst
zelve, van haren omvang, een denkbeeld geven dat men
noodzakelijk vóóraf hebben moet, omdat de praktijk, waarvan
.wij later de noodzakelijkheid zullen inzien, geen begrip geeft
van het geheel en de overweging der beginselen niet vervangen kan. - Er zou een wel zonderlinge organisatie, en er
zouden ook zeldzaam voorkomende omstandigheden moeten
zijn, als de praktijk alleen ons de geheele kunst leeren zou.
Als de feiten veelvuldig terug werken op de denkbeelden, deze
helderen vóóraf reeds de feiten op: - die denkbeelden nu,
dat is de predikkunde.
Maar de hoogleeraar is niet één dier wegen, die loopen en
die brengen waar men wil gaan 2); het is geen stroom, maar
alleenlijk een weg.
Elke cursus, maar vooral een cursns van dezen aard, werd
niet in waarheid gegeven dai! wanneer men hem ontving. En
dit laatste is meer dan lijdelijk; het is een wilsdaad ; leeren
(appt'endl'e) is aannemen (p1'endre).
1) Vg. JIlde HoofddeeJ, lste Hoofdstuk. Ove1' de uitvoering in 't
algemeen.
2 ) PASCAL. Pensées. Part. I. Art. X. S. 38.
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Wat geeft eigenlijk de professor? Niet de wetenschap, maar
besturingen om haar voor zich zelven te maken. Het is hier
niet dat gij leert, g\i leert er leCl·en.
Neemt bovendien in aanmerking dat, zoo in zekeren zin
de kunst éénig en ondeelbaar is, zij het niet is in elk opzicht.
Zij vermenigvuldigt zich met de indi viclnen; zij individualiseert
:t,ich in eIken persoon. De vraag die zich te ceniger tijd aan
ons zal voordoen, zal niet zijn: wat moet 'IJZen doen? maar
wat moet ik doen? In dit tijdperk van voorbereiding kan u
de oratorische rede als een d?el toeschijnen; in de praHijk
der evangeliebediening zal :t,ij niets anders zijn dan een middel om een bepaald doel te treft'en in eene omstandigheid,
die met geen andere volkomen gelijk lIal staan. De leeraar
beantwoordt alleen de vraag: wat 'IJZen doen moet? maar hij
antwoordt niet op de vraag: wat moet ik doen? Hij zelf is
verplicht zijn eigene persoonlijkheid weg te denken: hij leert
de kunst van iedereen, - niet zijn eigene.
De professor dien g~j hoort, de rer1ekundige dien gij leest,
kan deze individuele rhetorica niet voor u maken; elk moet
die altijd vO'Or zich maken.
.
Maar evenmin als men zich te zeer neêrleggen moet
bij den cursus dien men hoort, evenmin mag men een te
groot vertrouwen stellen op de homiletiek zelve, dat is,
op de afgetrokken begrippen der kunst. Ik noem ze afge-.
trokken, omdat zij buiten het onderwerp, buiten de omstandigheid en de concrete denkbeelden, buiten de stof zelve der
rede omgaall.
Ik zou ditmaal het talent tegen de kun8t kunnen overstellen; namelijk, in zóó verre de kunst het verkregen of
ontwikkeld talent, en het talent de aangeborene , vrijwillige,
beschouwende, nog slechts in kiem aanwezige kunst is. Ik
WH dus kunnen zeggen
dat geene theorie het talent geven
noch aanvullen kan; maar dit is van minder belang, Van
meer belang voor mij is de theorie, of de afgetrokkene denkbeelden der kunst over te stellen tegen het wezen zelve dier
welsprekendheid, die r1e kunst beweert te beheerschen. Vergeten wij het niet: de welsprekendheid is van den beginne af
in de dingen aanwezig; in zekeren zin is zij in haar geheel
vervat in de dingen, waarvan wij haar slechts ontdoen. Immers de welsprekendheid heeft, onafhankel~jk van de zaken,
geen bestaan op zich zelve. Als gij trouwens de waarheid,
de schoonheid der voorwerpen, en de gewaarwordingen die
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in de ziel des redenaars daarmcuc overeenstemmen, ter zijde
gezet hebt, - ik vraag u, wat blijft u dan anders over dan
de logica en ue psychologie, waarvan de welsprekendheid slechts
een meer of min gelukkig gebruik is? Wat wezenlijk welsprekend is, dat is noch de zielkunde noch de logica; - het is
de waarheid, het is de ziel.
Zietdaar een eerste pnnt. De welsprekendheid is zelfstandig
(8uó8tantieel) , en juist dáárdoor is zij werkelijk (actueel), omdat, terwijl het afgetrokkene aan tijd noch plaats gebonden
is, de substantie tot den tijd en tot de ruimte behoort; zij
is werkelijk. Juist daardoor dat de zaken vóórop staan, komen
het tijdstip en de plaats mede in aanmerking; de redenaar
heeft iets van deze te leeren. Hij zou slecht geinspireerd zijn
bijaldien hij de kunst aanmerkte als een in zich zelf voldongene , aBsolute en van de omstandigheden onafhankelijke
zaak, of als een onveranderlijk programma; - bijaldien hij
niet bedacht dat telkens en voor ieder een nieuwe taak geboren wordt, en dat, gelijk el' een algemeene kunst is om
eene rede in het algemeen te maken, - hoedanige rede echter niet
bestaat, - er ook eene kunst is om de rede van heden en
eene kunst om die van morgen te maken. De homiletiek van
de studeerkamer moet aan die van de Kcrk en van de Gemeente eene plaats overlaten.
De welsprekendheid is cen bedrijf (f':fjail'e). Wat nu eene
affaire is kan men niet leercn dool' afgetrokkcne sLudie. Zoo
leert men ook den handel alleen in den handel; de politiek
bij de behandeling del' voorkomende zaken en het leven al
levende 1).
De regels zijn de slotsom, de algemeene bepaling van de
bijzondere ervaringen. Een regel stelt nog niet tot handelen
in staat; hij heeft geen actieve krach't, hij inspireert
niet, hij deelt werkelijk niets mede; - hij onderricht.
Maar de regels zijn daarom niet minder nuttig; zij helpen om
te zien, ûj voorkomen dat men niet verkeerd ziet, zij bekorten den tijd en de onzekerheid van het blindelings tasten;
zij zijn, als men wil, een geanticipeerde ervaring, bestaande
1) NC'lne rnim arte ct scientia, sed longe magis facultate eloqllmti am contineri, nec tn, pnto, abnues. TAClTUS, 'Dial de Orllt XXXIII.
Artis praecepta nOD lta muitllm juvant, nisi per fl'equentem nSllm
transiernnt in babitnm quasi in natllram ERASMUS , Bedes. Ed. J 539.
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deels uit de ervaring van anderen, deels uit redeneringen
Wij leven van die spaarpenningen, gelijk een
kind leeft van ûjn's va·dors goed, totdat wij zelf onzen kost
kunnen winnen, en zij stellen ons in staat om dien te winnen;
dat is te zeggen, dat de regels ons leeren om voor ons zelven
regels te maken.
Er vindt zelts terugwerking plaats; want helpen ons de
regels (of de alg'emeene bepalingen, afgetrokkene begrippen)
om de feiten te zien, deze geven ons op hunne beurt den
rechten zin der regels en doen er ons het gewicht van kennen.
net kan gevaarlijk zijn aan de regels een te volstrekte
waarde toe te kennen en den geest door dezelve gevangen
te laten nemen. Voor het minst moet men ze altijd in verband
brengen met de meer algemeene beginselen waaruit ze voortvloeijen. Altijd moet men die gemeenschap tusschen de beginselen en de regels, gel\jk ook tusschen de regels en de feiten,
open en vrij laten. De beginselen, de feiten - zietdaar ons
licht; de regels zijn het verbindingsmiddel tusschen de beginselen en de feiten. Maar die band moet levend zijn. Een regel,
die niet bestendig van weêrszijden zich aan de beginselen en
aan de feiten aansluit, is een ijdele formule 1).
In zooverre er modellen zijn, in welken geest moet men ze
bestudeel'en? 2). Het is met het schoone gelegen als met de
dellgd; geen van beiden zijn te copieeren; zij bevelen zicb
zelven aan; het eene aan den goeden smaak, de andere aan
het geweten; zij hebben zich slechts te vertoon en ; het is door
de beschouwing dezer typen dat men hun gelijkvormig wordt 3).
Dit sluit echter de overdenking noch de analyse uit; 't beschouwen verhindert niet om te zien. Maar de schoonheden
laten zich niet volledig gereed overbrengen; en men gelijkt te
minder op de modellen hoe meer men hUIl g'elijken wil. Dit is
a ,jJriori.

1) Vg. REINHARD, t. a. p. Blz. 54, "De echte welsprekendheid is
gehéel iets anders <lau schoonsprekerij ; geheel iets anders dau een spel
met tegegstellingen en geestige spitsvondigheên; gelleel iets anders, dan
dichterlijk, of, gelijk KANT dit met alle recht noemt, dol geworden
proza; geheel iets anders dau dat stormen en dringeu, dat bruischcn eu
schuimen, dat brommende eu gezwollene, 't welk den grooten hoop met
bewondering vervult, omdat hij het niet verstaat;" en Blz, 55; "De rede, op
het strengst geärdend, moet tevens voortvloeijen in de natuurlijkste
orde."
2) BARANTE, Mélanges. 'rom. 11. p. 375. HJmVER'S Bl'iefe XLI.
3) Vg. 1 Joh. lIL 2 N Wij zullen Hem gelijk wezen; want wij

zullen Hem zien gelijk Hij is."
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gansch eenvoudig, of illzoll([erheid, eene besmetting waaraan
men zich blootstellen moet. De bewondering is' vruchtbaar.
En welke moJellen? Niet alleen de preken, maal' alle wlevoeringen; niet alleen deze allen, maal' Je welsprekendheid
overal waar zij zich bevindt, ook de niet oratorische, zoowel
die van het verhaal als Jie van het betoog ; - Je welsprekendheid in de meest verschillende soorten, ten einJe van haar
het meest algemeene , het zuiverste, het minst conventionecle
begrip te hebben; - niet alleen de welsprekenJheid kant en
klaar, maar datgene waaruit de welsprekendheid ontstaat.
AnJers mocht eens Je gansch gereede welsprekendheid de uwe
buiten de deur zetten 1).
1) Sedert de eerste uitgave mijner vertaling van VIN I-T'S homiletiek
verscheen hier te lande J. HARTOG, Geschiedenis van de predikkunde

en de Evangelieprediking in de Protestantsche ktfrk van Nederland;
Atr,st. 1861; ~ gerecen~etrd door Prof, PRl=<"" in de Godgel. Bijd,..
1862, Blz. 1:l9-158. - Ouk kan men raadplegen over de geschiedenis
der homiletiek en de individnaliteit des !Jredikers, de homiletische paragraaf van B. W. J VAN EIJK in de Nieuwe Jaarbb. 1860, III n. 3
sk Bk 331-405; - I.et stuk van den Hoogleeraar J J. 'I' AN Oos-

Theorie en practiJk der Evangelieprediking, Nieuwe Ja cl1'bb.
IT n. Blz. ~63 v.v.; - en PLERSON, Elementen eener homiletiek voor
onzen tijd; in het Tijdschrift voor Godgel. en Wijsb. I J aarg. 5 st.
Blz. 395, v.v.
Vert.
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De verdeeling van een' cursus over de oratorische kunst is
van ouds en onvermijdelijk deze: vinding (inventio), verdeeling
(dispositio), en uitvoering (elocutio).
Om de waarheid te zeggen, de vinding strekt zich over het
gansehe gebied der rhetorica uit; men vindt zijn plan, men
vindt zijne taal: - dezelfde begaafdheid komt bij alles iu
toepassing; het is geheel het talent; het is geheel de kunst.
Maar als men hier ziet - niet op de begaafdheid, waarvan de werking geene grenzen heeft, maar op het voorwerp,
dat bijzonder is, - zoo zal men een verschil en een redelijke onderscheiding ontdekken tusschen: de 8tot of den grond
dien men moet vinden; de I)olgorde die men moet vinden; en
den 8tijl dien men vinden moet. Welke verdeeling met de oude
overeenkomt, en die men bij ons onderwerp misschien met
voordeel kon overnemen 1).
Wij behouden althans de uitdrukkingen, vóól'af opmerkende: dat wij onder den naam van inventie alleen verstaan
de vindilig der denkbeelden of der stof, waarvan men daarna
de rangschikking, en eindelijk de uitdrukking zal moeten
vinden.
Vinding wordt hier dus gebezigd in den betrekkelijken zin
(vinding van de stof der rede); want in den absolutcn zin
behoort zij tot al de bestanddeelen der kunst. Nogtans is het
waar dat de vinding van de eerste denkbeelden der rede de vinding bij uitnemendheid is.
Het is moeijelijk van de vinding, als actieve drijfveer, als
vermogen Van den geest, behoorlijk rekenschap te geven. Bij
welk deel der kunst men haar ook plaatse, in haren oorsprong is de vinding alt\jd eene verborgenheid. Het talent kan
zich wel Van zijne methoden, niet Van zich zelf rekenschap

1)

PASCAL.

Pensées. Ed.

FAUGÈRE.

Tom. I. p. 254. § 24.

!:I 1

geven. De ontwikkeling van de kiem is menschelijk , de kiem
is goddelijk. Te beweren dat de vinding geene zaak Slli generis
is, dat zou z\jn als zeide men, dat de verbeeldingskracht
geen afzonderlijk vermogen, geen oorspronkelijke kracht ware.
En als men er volstrekt niets anders dan eene methode in
zien wilde, dan zou men nog moeten erkennen, dat deze
methode aan sommige geesten aangeboren, dat deze methode
een talent is: ja, deze instinctieve methode, die als bij ingeving vóóruit kan zien 1), is misschien het talent zelf. De
vinding is een soort van tooverroede 2). Het is onmogelijk
haar in haar gehc~l ons te geven; en evenzeer onmogelijk is
het, om, als men in een bepaald soort vinding heeft, haar
in een ander ons te verschaft"en. Men kan yindingrijk zijn in
wijsgeerte, zonder in staat te zijn de eenvou<ligste geschiedenis
te vinden. De vinding is een élement van eIken geest; maar
de geesten zijn in dit opzicht zeer ongelijk en zeer verschillend. vVaar niets aanwezig is, verliest de kunst hare rechten;
maar zij verliest die nooit, want overal is iets. Niemand kan alles,
maar ook niemand doet alles wat hij kan. Om zijn kapitaal
te kennen, moet men het doen gelden. Een scheppende geest
kan het nog meer worden door het gebruik van zekere middelen, die het talent. niet zijn; en een geest, die zwak is in
de vinding, hoewel er niet geheel van ontbloot, kan door het
gebruik dierzelfde middelen deze kracht in zich ontwikkelen.
De middelen om de meerdere of mindere vinding, die wij beo
zitten, te doen gelden en te ontwikkelen, zijn de volgende:
1. De kennis. Hoe meer men llJéet, des te meer is men in
staat om te. vinden. Een oorspronkelijke geest verliest niet,
maar wint in oorspronkelijkheid door het weten 3). De wederkeerige omgang der geesten, de gedachten wisseling , is met
de 'individualiteit niet strijdig. Ook in delle sfeer is het den
1) Div inalrix.

2) .De groote hoop lier Schrijvers" - zegt MARlIONTEL - -gaat
lluizenc\werf langs de goudmijnen, zonder haar beslaan Ie vermoedeu. Alleen het genie heeft het instinct, dat niet alleen den
rijkdom der mijn open haart , maar ook alleen de kracht heert om
lot in haar binnenste Ie gr.lven en er schallen uit te Iwlen."
3) àlacl. DE STAEL zegt (Corinne, Liv. II. eb. 3) van PETRARCHA:
.hij ondervond dat kennen groolelUks helpt om te vinden, en z\in
genie was des te oorspronkel\ikcr, hoe meer hij, gelijk zulks lJlet
de eeuwige krachten het geval is, in alle tijden wist tegenwoordig
te zijn·"
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menseh niet goed alleen te zijn. Niet alle wetenschap is bevorderlijk aan de oorspronkelijkheid; maar een oorspronkelijke
geest heeft een oorspronkelijke kennis;. de wetenschap, schijnbaar een geheel objectief élement, wordt in hem een subjectief
élement.
Hoe het zij, niemand is in staat om uit niets iets te trekken, en de gelukkigste verbeelding moet voor 't minst eeu
punt van uitgang of een steunpunt hebben. Het t,llcllt is de
hefboom, maar ook uiet meer dan de hefuoom. ,i's ~lenschell
geest kan niets scheppen: h~j zal niet voortbrengen dan ua
door de ervaring (van ûeh of van anderen) en door de overdenking bevrucht te zijn. Zijne kundigheden zijn de kiem.en
zijner gewrochten."
2. Het tweede middel is de overdenking, een soort vuu
broeiing, die de kiem warm en vruchtbaar maakt. lIet is de
concentratie van de gedachte en zelfs van het leven, op étSn
punt, waarmede wij ons zoeken te vereenzelvigen. De meditatie
wordt door de analyse geholpen, maar is toch daarvan onderscheiden. Gelijk zulks de etymologie van het woord, als wij
ons niet bedriegen, te kennen geeft, brengt en zet ons de
meditatie in het middtn van het voorwerp. Men zoekt er niet
alleen het bloot begrip en de uitdrukking van, maar ook het
besef, de onmiddellijke bevatting. Ook daarbij komt weder
eene ontleding, eene redeneerkunde te pas, maar meer die
van het voorwerp dan die van het onderwerp, meer die van
het gevoel dan die der gedachte; het is een aanhoudende en
diepgaande indruk van de zaak; een soort van consubstantiatie.
Zulks onderstelt eene kracht, een eigenaardigc geschiktheid.
Maar vermits er veel van den wil af hangt, rangschikken wij
de overdenking onder het getal der middelen van de vinding;
ofschoon wij er het beginsel der vinding niet van makell. De meditatie is ten opzichte van hèt talent, wat het geweten
is met betrekking tot het zedelijk gevoel.
3. De ontleding, die wij van de meditatie onderscheiden,
tracht tot het gronddenkbeeld van het voorwerp op te klimmen
als tot een' bergtop, vanwaar men al de hellingen kan overzien, en vanwaar men, hoe hooger men stijgt, de grenzen
van den gezichtseinder ziet wijken. Zonder ophouden streeft
zij naar een eenvoudiger en hoogcr beginsel, terwijl zij, naarmate zij klimt, altijd minder toevallige of acciden.tele élementcn
ontmoet. Wordt zij daarbij bestnurd door een gezonde logica
en grondige metaphysica, zoo komt zij tot de resultaten die
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haar zelve verbazen; want telkens vindt zij nieuwe treffende
dingen. Met deze handelwijze moet men niet verwarren het
gebruik eener triviale logica, die altijd zeker is iets tc geven,
altijd zeker eenige plaats inneemt, maar nooit meer omspit
dan Je bovenste laag van het terrein.
4. De oefening. Naarmate men meer vraagt vail den
grond, te meer zal hij voortbrengen. Nooit is hij uitgeput.
Nihil feraciu8 illfJeniis,. hij geeft zóóveel te meer naarmate hij
reeds meer gegeven heeft. Hier kan men niet toepassen het:
lIstil zitten zal uwe sterkte zijn" (Jes. XXX. 7); want de rust
verzwakt ons en doodt ons. Het is de roest, en niet het gebruik, die den glans van het staal verdooft.
Overigens handelen de Rhetoren in het hoofdstuk van de
inventie noch over het talent der vinding, noch over Je middelen om het te ontwikkelen; - zij willen het liever zekere
voorwaarden voorschrijven, en trachten het te besturen. Bij
de Rhetoriei Jer OuJheid is de vinding minder het vermogen
om te vinJen dan de kunst om uit het gevondene te kiezen.
11 De Redenaar zal dus deze onderscheiding zich ten nutte
maken; het is hem niet genoeg denkbeelden te vinden om
uit te ti mldeen ; hij moet ze onderzoeken. Niets is vruchtbaarder dan de geest, vooral wanneer h~j door de studie geoefend
is. Maar gelijk een rijke en vruehtbare bodem niet alleen
koren voortbrengt, maar. alle soorten van kruiden die het
goede zaad benadeelen; zoo baart ook niet zelden de geest
ijdele gedaehten, of die aan het voorwerp, dat hij ûch voorstelt, vreemd en wnder nut zijn; en de redenaar moet dus
met zorg de denkbeelden kiezen die hij voor zijne rede bezigen
moet 1)."
Het is natuurlijk dat de oude Rhetoren , - slechts op de
rechterlijke welsprekendheid en de beraadslagende welsprekendheid het oog hebbende , ~ niets te zeggen hadden over de vinding
van het onderwerp, dat altijd den redenaar gegeven was. Maar
zoo is het niet met de kanselwelsprekendheid. Te vergeefs zot!
men beweren, dat de prediker alleen een' tekst te kiezen heeft ;
men kan hem niet beletten eerst zijn onderwerp te kiezen,
1) ClCllRO, De Oratore, Cap. XV.
Zie voorts over de Inventie. behalve VAN HENGEL. lnslitutio
Oratoris sacri (Lugd. Bat. 1829) pag. 72. de Akademischp Voorlezingen van B. H. LULOFS, ouer de Vinding (I~rollillf!en 1822).
Vert.
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en dan zijn' tekst voor zijn onderwerp. Voorts is ook in den
tekst zelven , - gesteld dat men dien eerst gekozen hebbe,dikwijls een onderwerp te vinden of te scheppen. En bovendien
geven wij niet toe, dat de keus van een' tekst essentieel en
onvermijdelijk behoort tot de kanselwelsprekendheid 1).
Men kan dus gerust zeggen, dat de prediker vaak geroepen
is om zijn onderwerp te kiezen. En als wij van kiezen spreken,
bedoelen wij daarmede niet het kant en klaar te nemen midden uit een register van onderwerpen, of uit eene lijst van
stoffen met hare onderverdeelingen.· Het getal der onderwerpen
is oneindig; elk vermenigvuldigt zich naar gelang van het
geziehtspunt, de combinatie die men zich voorstelt: - het
gaat daarmede als met de vijf brooden en de twee visschen
van het Evangelie. Niemand is te dezen aanzien genoodzaakt
de voetsporen zijner voorgangers te drukken. Zonder op nieuwigheden jacht te maken, kan men nieuw zijn. Soms is
daartoe een eigenaardige indruk, dien de tekst op ons maakt,
of een inzicht door het leven verschaft, voldoende 2). Hei.
zekerst middel echter, om, ten aanzien van rle onderwerpen
onzer preken, in de vinding wèl te shtgen, is een echt
wijsgeerige opleiding. Men kan in dit opzicht aau de toekomstige evangeliepredikers de beoefening der w~jsgeerte, die
hun de gezichtspunten van elke waarheid vermenigvnldigen
zal, niet genoeg aanbevelen.
Maar dit behoort eigenlijk niet tot de taak (lcr homiletiek;
het is het werk eenel' vroegere voorbereiding. Wij bepalen ons
tot het gezichtspunt van CICERO; wij zullen, onder den titel
van inventia, over de keuze der bouwstoffen handelen, en in
dien zin eerst over het anderlOel'v, (hlal'na over (ku inkolld
der kanselrede spreken.
.
1) COQUEREL keurl het af (Icn leksl sl('chts ;1\, mottü le nemrll.
maar wil toch het on(lerw\js hij de prediliing onder de sanctie
van hel schriftgezag lat.en.
Vert.
2) Bijv.: de uitroep "Wij kunnen" aan het slot van MaltI!. :
XX, 22, of het woordje "máár" in Luk.: IX. 61. ltan een onderwerp ;Ioen ,·inden.
Vrrt.

EERSTE AFDEELING.
HET ONDERWERP DER LEERItEDE.
Het onderwerp van eene pleitrede of van een politieke
retIevoering is eene zaak van feit, van recht of van belang,
tIie tIoor een actneel en toevallig feit is vóóraf gegaan. Deze
reJevoeringen handelen slechts zijdelings en b\j gelegenheid
over het genus of over Je species, om verder te gaan; - de
kanselredenaar bepaalt zich bij de kategorie van het geslacht
of van de soort. De persoonlijke, en zelfs ook de actueele
zaak onthreekt wel niet in deze welsprekendheid, maar zij
blijft gesluijerd. Dit gedeelte van het geding wordt in de schaduw gevoerd, in het heiligdom van ieders geweten. Wat voor
den dag komt, is slechts het generische en het bestendige.
Overigens, van welken aard de preek ook zijn moge, het
is alt~j d eene zaak die binnen de grenzen een er rede ligt.
En hiermede noemen wij reeds den eersten regel, of 't eerste
vereischte eener kanselrede; te weten, dat haar onderwerp
éénkeid moet hebben.

EER S TE
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IJe éénheirl van het onderwerp.
De éénheid is voor 's menschen geest een innerlijke behoefte. Wij kunnen niet zien wat waar, goed en gelukkig is,
dan waar wij de éénheid zien.
In de zedeknnde verlangen wij een bewegend en besturend
beginsel; in het leven de consequentie; in de stellingen de
karmonie; in de poëzij één idée; in de geschiedenis één
gezichtspunt; in het heelal één enkele redelijke oorzaak van
alle uitwerkselen.
Onder den naam van éénheid verstaan W\j echter niet de
identiteit; want r.elfs het denkbeeld van éénheid zou v8rdw\jncm
waar identiteit ware. Er moet menigvuldigheid zjjn om de
éénheid mogelijk te mal\en. De stelsels van identiteit komen
voort uit onze onmacht om de éénhcid te vinden, en Hit
onzen tegenzin om de dingen 7.Onder samenhang te zien.
De éénheid is eigen aan elk kunstgewrocht, aangezien de
kunst zelve in de eerste plaats het scheppen van een geheel,
door de vereeniging van verstrooide bestanddeelrn, zich ten
doel stelt 1). ·Wanneer men de kunst de gezamenlijke middelen tot het mak('n eenel' zaak wilde noemen, /\On men tot
hetzelfde begrip komen; want maken is Mj elkaiJ!· bfJngen,
gelijk losmaken, afbreken, scheiden is 2).
Elk kunstwerk is een werk van suóordinatie en van COÖ1··
dinatie. Het een sluit het ander in zich; want al de deelen,
die aan hetzelfde beginsel ondergeschikt zijn, zijn even aaardoor onderling verbonden.
1) Ars is van al'lus gemaakt. - '/11/11J beteekent aanvoegen,'b(j gevolg .. - al!' is het versterken,1 parlikel; - 'A(!lJ;. de
liod der kracht: - àf!{T~ cle deugd .. a(!HO; volkomen. - Ook

(i~a

hel woord harmonie beeft dezelfde etymologie.
2) PAUlEl\ 1.1. S. 443. merkt eveneens op, ,lat rrr(!s hel woonl
tekst. eene é,lnhei(l aantlni(ll. die dl' samf'l1!wftillg van hf'l meni!J/luldlgl'
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De éénheid in de werken der kunst bestaat 'niet alleen
dáárin , dat men in hetzelfde geheel, in eene vereeniging of
groep geen tegenstrijdige deelen opneemt, maar ook dat men
al de deelen tot één en hetzelfde middenpunt , tot één doel
in verband brengt. Dat zijn twee trappen der éénheic1, waarvan men den eerste negatieve, den batste positieve éénheid
zou kunnen noemen.
De oratorische rede vordert nog meel' gebiedcnd de éénheid.
Daal' zij niet gelezen, maal' gehoord wordt, zal zij spoedig de
aandacht vermoeijen , indien zij deze' noodzaakt zich telkens naar verschillende kanten te wenden. En, in vergelijking
van andere kunstproducten, slechts korten tijd durende, is
het haal' ook minder geoorloofd den hoorder over velerlei
onderwerpcn te onderhouden.
Geroepen om op den zoil te werken, wint zij, ook in dit
opûcht, dool' zich in één enkele gedachte te concentreeren.
El' is hetzelfde verschil tusschen een volle maar onsamenhangende rede, die onzeker van hare richting of zonder discipline is, als tusschen een hoop menschen en een leger.
De meest degelijke gedachten die geen' gemeenschappclijken band hebben, benadeelen elkander, en zulks te meer
hoe krachtiger zij zijn. El' zouden wel sterke geesten noodig
zijn om nut te kunnen trekken uit iets dat éénheid mist, of
uit 't geen niet van zelf in de éénheid zich oplost. Trouwens
als zij keer op keer worden aangedaan door eene menigte van
indrukken die elkaêr te niet doen, worden zij door geene geboeid en hechten zich aan niets.
Let eens, wanneer gij daartoe gelegenheid hebt, op den
indruk dien de hoorders hebben van zulk eene rede. Kies
daartoe uit de ernstige lieden wien gij maar wilt. Elk hoorder
van deze soort zal, zonder het te weten, éénheid zoeken te
brengen in de rede, waar [/lj haar veronachtzaamd hebt'; of
hij zal aan ÓlJn uwer denkbeelden zich hechten en daaraan
zich houden; of hij zal ze allen noodzaken de richting te
nemen die zijner gedachte belieft.
Zelfs de plechtigheid der handeling vordert de éénheid. Zij
zou minder plechtig zijn als de rede, in plaats van een optocht te zijn, slechts eene wandeling ware.
Het is dUldelijk dat dit alles zonder uitzondering' op de
lterrede toepasselijk is; en wij mochten wel zeggen, dat het
eerste vereischte voor het onderwerp van zulk eene rede is
([én te zijn, of, wat op hetzelfde neêrkomt, dat de eerste
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eigenschap, die zulk eene rede behoeft, de~e is: om een onderwerp te Izebben; want waar meer onderwerpen zijn, daar
is cr geen. Walmee!' gij iemand zegt dat gij eene preek hebt.
gehoord, is zijn eerste vraag: wat was het onderwerp? Nooit
zal hij zeggen: welke waren er de onderwerpen van? 1).
Ongetwijfeld brengt de éénheid van het onderwerp, zal zij
werkelijk bestaan en gevoeld worden, eene samenwerking of
aantrekkingskracht (con8piratie of gravitatie) mede van al
de deelen, zelf van de kleinsten, tot het midden punt.
Maar dit betreft de uitwerking, waarover wij later zul·
len spreken. Hier beschouwen wij alleen de keus zelf van het
onderwerp.
Om ons van de oratorische éénheid een juist denk beeld te
vormen, laat ons haar onderscheiden van de bloot historisclte
en van de louter didactische éénheid.
Zij verschilt dààrin van de hi8torische éénheid, dat zij te
gelijk het onderwerp en het attribuut, dat is te zeggen, de
twee termen der stelling omvat 2); terwijl de geschiedenis de
éénheid alleen in het onderwerp stelt. Rij voorbeeld:
r verbonden zich,
de Grieken
overwonnen '.
, verdeelden 7.1Oh,
werden overwonnen.
Men ziet het is waar - in ditzelfde voorbeeld, hoc
onderscheidene attributen tot één kunnen worden teruggebracht:
de Grieken warelZ des te sterker naamwte

;;1)

meer eensgezind

waren. Maar dit attribuut is nog maar één van die, wa~ruit
de geschiedenis van de Grieken bestaat, wier éénheid [uit een
7.uiver historisch gezichtspunt~ gansch en al in het onderwerp
(iudicande) ligt. Tusschen de geschiedenis en de didaktiek bOe·
staat het verschil van het toevallige tot het noodzakelijke, van
het persoonlijke tot het algemeene , van het feit tot de wet,
die wederom zelve een groot, oorspronkelijk en onveranderlijk
feit is. 1/ Eendracht maakt macht" is de algemeene waarheid,
die voortvloeit uit onderscheidene feiten, gelijk aan dat del'
Grieken dat wij zoo even opmerkten. En dan kan deze
1) Dat op de vraag: Waarove/' is er gepredikt? zoovele hoorders hel anl woord schuldig blÜven. daarvan ligl de schuld voor
een groot deel bij de predikers. die hun thema noch (Iuidel\ik np'
gaven noch gelrouw uitwerkten.
Verl.
2) Ik zeg dit omdat ellw rede, al ware hel een boek. in eene
stelling zich oplost.
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grondstelling nog twee beteekenissen hebben, de eelle a priori,
(te andere a poderiori.
De oratorische éénheid onderscheidt zich dáárill van de
didactlsclte, dat al de élementen, die zij vel'eenigt, eene toepassing of pmdisc:he gevolgtrekking tot uitersten term hebben. :Men laat de idée of de waarheid, die men verkregen heeft,
niet vrij loop en en in den geest :ówerven; maar uit alle kanalen
verbeelding, rede, gevoel, waarin zij verspreid is, spoort mcn haar op, en besluit haar in één kanaal waarin al
de overigen uitloopen, dàt van den wil,. en zóó doende leidt
men haar, met meel' of min snellen loop, naar de handeling
heên 1).
In één woord, het onderwerp van de oratorische rede is
een eenvoudig impératief voorstel: !I doet dat, en doet dat
niet." Het is volkomen hetzelfde voor de balie en op de
tribune: !I ontslaat dezen beklaagde; - geeft uwe stem aan
deze wet."
De kanselr~denaar is in een' cenigszins verschillenden toestand. De. oratorische éénheid, ten strengste opgevat, ligt
meer in het geheel zijner prediking dan in elk zijner leerredenen. De reden daarvan is, dat. hij niet alleen redenaar is,
gelijk de pleitbezorger en de staatsman; maar dat hij ook,
en wezenlijk, leemar, opvoeder is. Dikwijls kan en moet hij
zich dus voornamelijk bezig houden met onderwijzen en verklaren; waardoor zijn oratorische éénheid schijnbaar in eene
didactische overgaat. Maar laat ons vooreerst opmerken, dat
er in den godsdienst geen didactisch onderwerp is, dat niet,
rechtstreeks of zijdelings, een praktische strekking heeft. Wij
betreden hier geen vlak veld, maal' gaan steeds over heuvels.
Wij hebben hier geen stilstaand water, maal' alles is rivier
of bergstroom. Vergeten wij bovendien niet, dat men deze
onderwerpen, gelijk de beste predikers zulks gedaan hebben,
in een' Ol'atOl'ischen geest behandelen kan; en de liefde geeft
dezen geest. De waarheid gebiedt; het feit wordt wet.
Ik besluit met SCHOTT: "ofschoon het tot 't wezenlijk begrip del' oratorische rede behoort, om in de bepaling van des
menschen wil haar hoogste en laatste doel te stellen, zullen

1) Men kan wêl op een openbare plaats hoorders samenroepen
om hun eenige waarheid uit te leggen, zonder meer; dal is eene
les, maar geen oratorische rede; - ofschoon ook deze les sommige
oratorische trekken kan heuuen.

40
wij cchter den naam van oratorische rede niet ontzeggen aan
een opstel, waarin die practisehe strekking, zonder in de opgave der hoofdstelling uitgedrukt te worden, duidelijk en
onmiskenbaar zich openbaart in den geest en in het wezen
van geheel het werk. Maar een thema, dat niet tot 't een of
ander belangrijk practisck onderwerp iu wezenlijk verband
staat, of dat daarmede niet anders dan langs moe~jelijke omwegen in verband te brengen is, zal nooit geschikt zijn om
den grondslag uit te maken eener oratorische rede" 1).
De onderwerpen aan den Christelijken godsdienst ontleend,
zijn in dit opzicht, naar hunnen aard, allen meer of minder
voor den kansel geschikt; evenwel meen ik, dat zich de prediker over 't algemeen niet te vreden moet stellen met de
gevolgtrekking aan den hoorder over te laton, maar <lat hij
zelf haar maken moet, en dool' zijn gallsche rede haal', min
of meer, moet laten doorschemeren.
SAURIN heeft vele onderwerpen, die oogenschijnl~jk zeer
speculatief zijn, in een in het oog loopend en in vollen
nadruk praetisehe richting behandeld. n. v. zijne leerretle over
ket zaligmakend aansclIOuwen van God 2): 11 Wij zullen God
zien gelijk Hij is, en daardoor Hem gelijk zijn." Dit is het
plan van God, maar dit is ook het plan van den booze:
wien van beiden wilt gij nu volgen? - De onderwerpen v<tu
deze soort zijn te vergelijken met een pijl, die, zonder van
een punt voorzien te zijn, allecn door de kracht van den
worp, het doel treft. - In de preek over de bediening der
engelen 3) stelt hij de zalige geesten ten voorbeeld, die Gods
geboden volbrengen met de snelheid van deu wind en met de
kracht van het vuur. -- Tn die over der mertscken gelijkkeid 4)
zegt h~j, na de wellelllijlw gelijkheid der menschen te hebben
bewezen, dat hij daaruit geen besluit trekken wil ten vooreleele van de regeringloosheid noch van de geestdrijverij; wat hij er uit afleidt, is: gematigdheid; berusting in de wegen der Voorzienigheid; waakzaamheid (zoeken wat de goede
zijde van uwen staat is); ijver en geestdrift: al de kwellingen
der ongelijkheid gaan ophouden 5).

1)
2)
3)
4)
5)
209;

Entwürf einer Theorie der Beredsa11lkeit, S. 31.
Tom. lII. p. 95. Nouv. Ed.
Tom. VI. p. 447.
Tom. lil. p. 309.
Zie ook SAUntN'S preek over Gods eeutvigheid, Tom. VlIl, p.
vooral p. 229 der nieuwe Uitgaaf.
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Uit dit alles besluit ik, dat er in eene preek ééuheid 7.al.
zij u , wanneer men haar kan terugbrengen tot eèn stellig voorstel (proposition a8sertive) , dlJ,t gemakkelijk over te brengen
en metterdaad overgebracht is, in een gebiedend voorstel (proposition imperative).
Dit aangenomen, blijft ons nog overig eenige der voornaamste vormen voor te stellen waaronder deze éênheid bestaan kan.
Wij zwijgen van de gebiedende of vermanende éénheid, omdat men reeds begrepen zal hebben, dat dit karakter in alle
onderwerpen terug moet keeren, en, ten andere, dat de kansel wezenlijk een leerstoel is. Het ilnpul8ief karakter der rede
wordt dus ondersteld bij al de voorbeelden, die wij nu gaan
beschouwen.
1. Er is éénheid in een eenvoudig a88ertiPj of imperatief
voorstel: ik bedoel één enkel voorstel, samengèstcld uit slechts
één onderwerp en uit één attribuut. Bijv.
lJe goddeloozen hebben geen' vrede (Jes. LVII. 21) 1).
Al de gedachten van den goddelooze zijn dat er geen God is
(Ps. X. 4).
Ik ben altoos met u tot aan '8 werelds einde (Matth. XXVIII. 20).
Zfgent ze die u vr'rl'loeken (Matth. V. 44. Luc. VI. 28).
Beproeft lIlat den Heer zoelbehagelijk is (Efez. V. 10).
Wie weet goed te doen, en ltet niet doet, dien is het zonde
(Jac. IV. 17).
lJe goddelooze doet een bedriegelijk w'1rk (Spr. XI. 18).
Wat hoog is bij de menscItett, is een gruwel bij God (Luk.
XVI. 15).
lIet uJerk der gerechtigheid zal vrede zijn (Jes. XXXII. 17).
])ie niet met 1Wij i8, die is tegen .Wij (Matth. XII. 30).
Het spreekt van zelf, dat de outwikkeling der stelling, of
de exegetische uitwerking van den tekst waarin zij begrepen
is, met het betoog del' stelling geene tweevoudigheid daal'stelt.
Het onderwerp of het attribuut, of beiden, breedvoerig te om-

1) Verg. ROfl1. lIl. 17, en de schets vall IIAmis (aangehaald door
1.1. S. 171) naaf aanleiding van Luk. XIX. 42, Wij hebben
geen' vrede:
1. in ollze vreugde, - want zij is zinnelijk;
2. lil ollze liefde, - want zij is eigen batig;
3. in ons geloof, - want het IS twijfelend;
4. in onze hoop, - want zij is wankelend.
Vert.
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'lehrij ven, -- dat doet tliets te kort aan de éénheid. Dan kon
men de bepaling even goed verbieden. "*Het is dikwijls jllist
Ilit deze, tot in bijzonderheden afdalende kennis, dat èn het
betoog èn de impulsie op den wil voortvloeijen : zoo als 1 Tim.
I. 5. IdIet einde des gebods is de liefde, uit eelt rein nart,
lIit eeH goed ge/'ceten en uit een ongeveinsd geloof." Men moet
hepalen wat deze liefde is. In sommige gevallen vordert het
onderwerp noch het attribuut eellige bepaling, maar deze gevallen zijn ~eldzaam, eu 't is goed te geloovcn dat ze zelel~aam
zijn, en het voorwerp waaraan men een betoog
verbindt, goed te bepalen.
De enkele opgave, dil'
voldoende is voor den prediker, is voor de groote menigte
niet genoegzaam. En voorts, zonder onkunde te onderstellen,
moet men toch de zaak duidelijk maken, opdat men goeel
gevoele waarop het betoog en de indruk, dien de prediker in
zijne rede geven wil, betrekking hebben.
2. Het voorstel houdt zelfs niet op éénvoudig te zijn, wanneer het wèl onderscheidene onderwerpen en meer attributen
heeft, maar nogtans deze onderwerpen of- deze attributen te
samen één geheel uitmaken, b. v. "Hierin zijn de kinderen
GOd8 en de kinderen des duivc18 openbaar: een iegelijk, die de
recTttvaardigheid niet doet en zijl/en broeder niet lief heeft, is niet uit God" (1 Joh. IIL 10). - "Jaagt den mede na
met allen en de heili.lJmaking, zonder welke niemand den Heer
zal zien." (Heb reen XII. 14) 1).
Zoo zou er ook éénheid wezen in eene rede, die de verschillende hoedanigheden eener zaak uiteenzette, mits slechts
die hoedanigheden in haren aard geschikt waren om onder
hetzelfde attribuut vereenigd te worden. [n de beschrijving van
een werktuig, van eene plaats, van een' menseh, is geen
oratorische éénheid; want dat eene plaats schoon, beroemd,
moeijelijk te genaken of onbewoond is, - dat alles is uit
z\inen aard niet geschikt om onder hetzelfde attribuul verbonden te worden. Maar als gij het denkbeeld vindt, dat onder-

1) Joh. IV. 35-38. De samenhang van zaaien en oogbten in het
Luk. XIV. 12·- 26. De liefde tot den naasten wint door
de liefde tot Christus a) in omvang. hl in kracht. cl in waarlle,
ll) in ernst. e) in hartelijkheid en f) in trouw. (DRäsEKE). Luk.
XVI. 10. De getrouwheid in het geringe en in het groote. - Luk.
IX. 57 -62. (Il Tim. 11. 5). De bereidwilligheid en de standvastigheid in des Heeren dienst.
Verl.
Godsr~ik.
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scheidene of zelfs tegenovergestelde attributen gemeen hebben,
dan kan er van éénheid spraak zijn 1). Zoo is er b. v. éénheid, als .MASSILLON de eerzucht onrustig, onedel en onrecltt'l1aardig
noemt; en zoo is het ook gelegen met de bekende schriftuurplaats 1 Kol'. 1. 30: IICHRISTUS is ons geworden wijsheid van
God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing."
3. De hoedanigheden eener zaak kunnen niet alleen vereenigd worden ten gevolge harer verwantschap of eener gemeenschappelijke strekking, maar ook omdat zij wederkeerig
tegen elkander opwegen, of onderling elkaêr wijzigen en grenzen stellen. B. v. 2 Tim. H. 19: lIevenwel het vaste fondament Gods staat, hebbende dezen regel: de Heer kent degenen
die de zijnen zijn; èn: een iegelijk die den namn van CHRISTUS
noemt, sta af van ongerechtigheid." 't Is het dubbel zegel, maar
onafscheidelijk van den dool' God gelegden grondslag; 't is het
dubbel karakter des waren geloofs, een karakter, dat niet
waarachtig is dan voor zóóver het dubbel is. Gelijk van al de
kenmerkende waarheden van het Christendom elk uit twee
waarheden is samengesteld 2), gelijk eene as noodzakelijk twee polen heeft 3), -- zoo kan ook de christelijke prediking dikwijls onderwerpen met zich brengen, die gelijk :r,ijn
aan het vóórafgaande. Vele preken zijn tegenstellingen, omdat
een godsdienst, die alle tegenstrijdigheden verzoent, beginnen
moet met ze sterk te doen uitkomen. Zoo zegt BOSSUET 4),
dat de geest des Christenc10ms een geest van krackt en van
tevenstand , maar te gelijk een geest van lip/de en van zacht-

1) Luk. XVI. 8. Wat de kinderen des lichts van die der w~rcld
kunnen leeren. (Tholück). Mallh. XIII. 44-50. De verbor.qenheid
van het Godsj·ijk. Schat, parel, net. (Schmid). Filipp. BI. 13, 14.
De wijsheid der hemelsche school, hestaande : 1) in rle rechte
waardering, 2) in de rechte vcrgetelilCid, en 3) in het rech t geheugen. (HarIess). Ook cene preek over de teekenen der tijden,
Matth. XVI, 2 en 3, kan éénheid hebben !JU verscheidenheid en
tegenstelling van attrihuten.
Vert.
2) Vg. Spreuk. XXVI. 4: "antwoord den zot naar z~ine dwaas·
heid niet ," met vs. 5: ,antwoord den zot naar zijne dwaasheid."
[Zie over Luk. XI. 23. vergclellen met Luk. IX. 50, mijne misbruikte
bijbelplaatsen. Blz. 132.J Vg. Matth. X. 16-20: Vreest de wereld,
en vreest haar niet.
Verl.
3) Het is juist de verdienste des Chl'istendoms de gebrokene as
hersteld en de beid(j polen hereenigd te hebben.
4) Derde Leerrede voor den pinkstcrdag.
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moediglteicl is. - Desgelijks spreekt BOUHDALOliE: over de gestrenglteid elt zaclttheid der Christen1lJet 1).
4. Ingevolge hetzelfde beginsel is er éénheiu in een dubbel voorstel, wanneer de voorstellen, waaruit het is samengesteld,
de intégreerende deelen zijn van ééne en dezelfde waarheid.
13. v. Koloss. lIL 14: IIOnder de mensehen is g'een volmaakte
band; maar de liefde is de band der volmaaktheid." - 1 Kor.
Ir. ~l: "Het zijn dingen die in geen menschenhart zijn opgekomen, en die God bereid heeft hun die Hem lief hebben 2)."
5. Ook vind ik éénheid in twee voorstellen, die geheel en
al van elkaêr onafhankelijk, maar eOlltmsterend zijn; want
ook het contrast is een soort van éénheid. B. van Matth.
XXII. 21: IIgeeft den Keizcr wat des Keizers is, en Gode wat
Godes is." - Matth. XXV. 46: Ilde goddcloozen zullen gaan in
de eeuwige pijn, en de rechtvaardigen in het eeuwige leven 3)."
6. Al verder is er éénheid, wanneer IIlen achtereenvolgend
een algemeene en een bijzondere waarheid voorstelt, waar1) Hanll. VII. 59. 60: De godsdienst die doodt. en die sterven
leert (van Koetsveld). - Hand. VII. 4. 5: De godsdienst die verdeelt. en die hereenigt (VAN hOETSVBLD). - 1 .Ioh. 111. 13-18:
Zonder haat geene liefde. - Mark. lIl. 5: lleiige toorn en heitige
droefheid.
Ver!.
2) Een sehl'lon voorbeeld geeft SAUIUN in de preek over de
boetvaardige ::.mndares. waar tie sch\jnhare ,ll'ievoUlligheid zich
oplost in volmaakte éénheitl (Tom. II. p. 393 NOl'. Ed. Vg. Tom.
IV. p. 82).
3) Verg de preek van l\IAsSILLON. over den dood des zondaars en
den dood des rechtvaardigen (SerllJon ponr l'Avent).
1 KOl' XV. 47 -49: 's Menscllen ellende en 's menscltcn I erhevenheid.
Rom. XI. 22b : Gods goedertierenheid en strellghei,l.
Luc. Ir. 34: Christus ten val en lel' opstantlin'g van velell.
Hand. XII. 7 en 23: De reddende en de slaande engel.
Matth. XXVI. 75, XX\lI. 3: Het waarachtig eu heL rruchteloos
berouw.
Jac. lIL 9-12: Het gebruik en het misbruik der tong.
Matth. X. 16: Slangenvoorzichtigheid met duivenoprechlheid.
1 Petr. 1. 24 en 25; nes menschen broosheid en de onvergan·
kelijkheid van Gods woord.
Matth. XXVI. 1-5: De macht en de onmacht der zonde.
Efez. V. 18: De dronkenschap en de geestverhelling.
Wil men de voortreffelijkheid van het Evangelie boven de zedeleer des Predikers doen uitkomen. zoo stelle men h. v. Mallh. V.
48 tegenover Pred. VIl, 16. - 'Zie ook Hebr. lIl, 5 ,6.
Vert.
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van de eerste ten grondslag dient voor de tweede, of waar.
van de tweede den zin der eerste aanvult; b. v. 1 Kor. XIII.
13: IIllU blijven deze drie: het geloof. de hoop eu de liefde;
maal' de uitnemendste is de liefde."
Ik geloof evenwel, dat, om waarlijk één te zijn, de redenaar van de bijzondere waarheid zijn voorwerp en zijn doel
zal moeten maken.
Achtereenvolgend over het geslacht en de soort te handelen, is geene inachtneming der éénhcid.
7. Er is almede éénheid in eene rede, die achtereenvolgend
een beginseL en de gevolgtrekkingen uiteenzet. Het beginsel
toeh heeft geen belang dan door de gevolgen, en deze hebben
geene vastigheid aan dool' het beginsel. Zoo b. v. Joh. IV.
24: "God is geest, en die Hem aanbidden moeten Hem
aanbidden in geest en in waarheid."
De menigvuldigheid der consequentiëll breekt de ééllheid
niet. Hoe talrijk ook de gevolgtrekkingen zijn, men kan
van dezelve niet spreken zonder te spreken van het beginsel,
zonder te zeggen wat het bevat, zonder el' de waarde en het belang van te doen kennen, zonder het te meten, het geheel zijn kamkter van beginsel te geven, en te verklaren voor welken prijs
men het aanneemt. 13. v. de kenmel'ken der liefde. 1 Kor. XIII.
8. Er is ook éénheid in eene rede, die, na de verklaring
Van een' plicht, er ue urangredenen van opgeeft. *M:aar
dan is er een deel, dat slechts aIs hulpmiddel is toegevoegd,
en waaraan men deJlelfde plaats niet geven lwn als aan het
ander. Trouwens, Of mell wil eeu' miskenden plicht leel'en
kennen, en dan dringt men slechts weinig aan op de drangredenen, en plaatst deze vóórop of achteraan; - Of men
brengt een' \Velbekenden plicht slechts in herrinneril1g, nmal'
doet cr de drangredenen zorgvuldig van uitkomen. Men zon
eene rede niet recht begrijpen, die ûch bepaalde bij de uit.eenzetting der drangredenen , )\Onder den aard van den plicht
te bepalen; en evenmin begrijpt men veelal eene rede, als
men slechts van den plicht spreekt, zonder ûch met de drangredenen bezig te houden. Ongetwijfeld kan de didacii,che
éénheid ze missen, maar niet de oratorische. In elk geval*
één der deelen, nu eens het eene, dan weder het andere,
moet de éénheid van het onderwerp doen uitkomen en daarstellen.
9. Nog is er éénheid in eene rede die, over een feit handelende, van de verschillende omstandigheden rekenschap geeft.
Zóó in het boven rcrl!s aangehaald yoorbeeld Cl Kor. I. 30);

4.6
"CHRISTUS is ons van de zijrle van God geworden wijsheid,
rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing." Dit wil niet
alleen zeggen, dat een voorstel, waarin het onderwerp of het
attribuut samengesteld is (namelijk samengesteld uit een aan
hare beteekel1is vreemde omstandigheid), niettemin één is. Bijv.
Jac. I. 8. een dubbelhartig man, ongestadig in al zijne lcegen."
Dit behocft wel niet gezegd te worden. Maar ik spreek yau
zulke omstandigheden, die mcn wèl zou kunnen voorbijgaan,
maar die toch aan de hoofdzaak licht eu kleur bijzetten, of
althans daarvan Hiet afleiden; b. v. Filipp. Il. 12: !!gelijk
gij gedaan hebt in mijne tegenwoordigheid, veel.meer in m~ne
afwezigheid, werkt
zelfs zaligheid." Mell begrijpt dat de
vrijheid, die wij geven, van de uitvoering afhangt.
Er zijn gevallen waar iets, dat zich als omstandigheid voordoet, metterdaad hoofddenkheeld is: h. v. Luk. XXII. 48:
!!.JUDAS. verraadt gij den Zoon des menschen met een' kus?"
lIet verraden (de daad), de Zoon des mellschen (het voorwerp
der handeling), en de lms (de wijze der handeling) zijn drie
dingen, die men kan doen samenloopen, maar waarvan men
ook één enkel, b. v. den kus, afzonderlijk overwegen en tot
thema der rcdemaken kan. Zoo ook:
Gal. VI. 10: "laat ons goed doen aan allen, maar meest
(Jan de huisgenooten des geloof,."
Hebr. XII. 14: /Ijaagt den vrede na met at/en'"
Efez. [1. 10: /f geschapen in JEZUS CHRISTUS tot goede
werken 1)."
Zó6 ontstaan er meerdere plannen in het verschiet, en het
plan, dat eerst den voorrang heeft, zou op cen' anderen keer
door een ander kunnen vervangen worden.
LO. Eveneens is er éénheid in eelle rede, (/je verschillende
betrekkingen of richtingen geeft aan dezelfde waarheid. Deze
bijkomende dingen komen niet zóó op den voorgrond, dat zij
de éénheid breken. Bijv. Rom. Il. 10. IIHeerlijkheid en eer,
en vrede, een iegelijk die het goede werkt; eerst den Jood,

ll'"

1) Zoo geeft het woordje .alleenlijk" in Filipp. 1. 27a. als van
zelf aanleiding: om over de hooge waarde van den evangelischen
wandel te spreken. Zoo hn uit het woord .eerst"' Marle: VII,
27. aanleiding genomen worden toL heL betoog, dat de verkiezing
slechts tijdelijk hevoorreehten is. ZÓÓ brengt de uitdrukking .tol
twee heiren", Genes.: XXXII, 10, op liet denkbeeld om Gods
zegeningen in twee heiren te rangschikken.
Vert
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en dan den Griek." Hand. XXIV. 16. "Ik oefen mij zelven
om een onergerlijk geweten te hebben bij God en de menRchen." Doorgaans is lIet, in gevallen als dit laatste, moeijelijk te verhinderen, dat niet ééne der aangeduide betrekkingen
het voornaamste voorwerp der rede wordt.
11. De onderscheiding' van meer soorten van hoorders,
voor wie dezelfde stelling uiteengezet en toegepast wordt,
maar op wie zij verschillende indrukken maken moet, is ook
niet met de éénheid in strijd. De indrukken des eenen moeten
die des andercn bevestigen, vermits toch de waarheid in den
grond der zaak voor allen dezelfde is. De inspringende hoek
bevestigt den uitspringende, en omgekeerd; de droefheid bevestigt dc vreugde; tegen de hoop staat dc vrees over, en
omgekeerd.
12. Dezelfde rcde, cindelijk, kan over het feit en over
zijne wijze, over den plicht en over de middelen om hem te
vervullen, handelen, zonder dat de wet der éénheid daardoor
geschonden zij 1).
B~igevoegrle opmerkingen over de ée'nheid van het

onderwerp.
1. Alhoewel cen gekunstelde éénheid, die alleen in woordenspel bestaat, geen waarachtige éénheid is dan in de
oogen van onoplettende geesten, die door schijn zich bedriegen laten 2), - zou ik echter niets weten in te brengen
tegen de handelwijze waardoor twee voorwerpen, die op zich
zelve geene éénheid uitmaken, geplaatst worden onder ecn
gemeenschappelijk gezichtspunt, en samengevat worden in cen
gemeenschappelijk denkbeeld, dat toelaat om ze te gader onder
de aandacht te brengen. Inderdaad is dáárin nicts gemaakts
noch valseh; want het is geen gefabriceerde, maar een wcdergevondene éénheid; zij bestond reeds; men behoefde slee ht~
de zijde te onthullen waar ûj tastbaar is 3).
2. Na het beginsel der oratorische éénheid in al zijne gel) Zie de preek over de heiligmaking in de lIféditations i;van.
géliques van VINKT.
2) Wannerr men b. v. naar .Ioh. VIII. 32 handell orer ,Ie
geestelijke en burgerlijke mjheid. or als men. naar Psalm
CXIX. 96, zich I(rondend op hel woort! .zeer wijd ," eerst aantoont. dat de Wet Gods vele dingen omvat, en daarna, dal zij
zich uitbreidt over de gansche aarde.

3) Vg. IlouRDALOuE. Carême. TOIll. I. p. 198. Edit. LEF};vlU:;.
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strengheid vastgesteld, en het in elk der aangewezene vormen
gehandhaafd te hebben, blijft mij nog overig te zeggen, dat
ik slechts het ideaal van de oratorische samenstelling aantoonde, zonder daarom predikatien van een' in dit opzicht
minder strengen vorm eenigszins uit te sluiten.
De }<'ransche predikers van de Roomsehc Kerk hielden zich
nader aan dit ideaal, en hun preek maakt over 't algemeen
een' meer gesloten bundel uit, eene garve die gemakkelijk
in de schuur is te zetten. Zulks stond in verband met het
lmrakter hunner natie, waaraan zU uitwendig en inwendig
voldoen moesten; met het misschien meer heerschend begrip
van kunst, en met een aesthetisch gevoel 1).
Het is goed om zich, als zij, aan den strengsten regel te
houden, en om de vrijheid tot afwijkingen tot den rijperen
leeftijd en de meerdere ervaring te beperken. In den beginne
vatte men dus liefst den regel van F:ÉNELON letterlijk op:
/lclke rede clie éénheid heeft, kan tot één enkele stelling
worden teruggebracht; de preek is een ontwikkelde stelling;
gelijk ook de stelling de prcek in een kort bestek is" 2).
Het is nuttig hieraan elk uwer leerredenen te toetsen. Hct
~!j u niet genoeg haar een' titel te kunnen geven; maar
tracht ze ook tot een bepaalde stelling terug te brengen, en
wantrouw uw werk, als gij dit niet doen kunt 3). Zou bijv.
REINHARD de preek, llie hij getiteld heeft over dp vreugde
des geloofs, wel ooit tot eene stelling hebben kunncn terugbrengen? Ziehier cr den inhoud van:
L Vereischten dier vreugde: a. ernst, ó. vlijt c. onpartijdigheid.
(1. Gronden dier vreugde: a. de Sehrift, ó. de uit.uemendheid des evangelie's, c. de ervaring.
UI. Uitwerkselen dier vreugde: a. Standvastigheid, ó. vrijmoedige belijdenis, c. ijver tot verspreiding des evangelie's.
TV. Loon dier vreugde: a. Zekerheid die ûj geeft,
ó. moed in het ongeluk, c. zalige hoop.
'\Vanneer men zieh ten gunste van zulk eene leerrede op
het didaetiseh karakter der kanselwelsprekendheid beroept,
zal cr het gevolg van zijn, dat men de stof der zedekul'lde
en der godgeleerdheid in hoofdstukken splitst. Maar wij ge-

1) Virlns et in hoste laudanrla.
Verf.
2) FÈNELON. LeUre ecrile à I'Académie Française, IV.
3) 'flIEREmN's preek over Hebr. XII. 11. is niet getileld • •de
ter;enspoedtm", maar: alle tegenspoed is kastijding."
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looven niet dat eene preek een hoofdstuk is; en in elk geval
zou zulk een hoofdstuk, als verstandszaak, te uitvoerig z~in
voor eene leerrede. Dit is de fout waartoe men licht vervalt,
wanneer men zieh zulk een' titel veroorlooft. als REINHARD
aan zij ne rede gegeven heeft 1).
Maar kan ook in het andcr f!;eval, wanneer de leerrede
eene stelling tot titel heeft, het onderwerp niet te groote
ltitgebreidheid hebben? Op zich zelf, neen. Wèl kunnen er
al te bijzondere onderwerpen zijn; maar wij, geloovcn niet
elat er bestaan die al te uitgestrekt zijn. Immers de omvang
i~ niet de menigvuldigheid, en sluit dus de éénheid niet
buiten; en deze kan even goed ontbreken in eene leerrede
over een zeer bijzonder onderwerp, als zij in eene preek over
een algemeen onderwerp ontbreken kan. Alles hangt af van
de uitvoering 2). Het is geoorloofd en nuttig om somwijlen
een zeer uitgebreid onderwerp aan de hoorders voor te stellen;
maar dan moet men er al de denkbeelden niet inbrengen,
die men zou kunnen brengen in elk der deelen, als men deze
afzonderlijk nam en uit. elk een geheele preek maakte. Het
1) PAL lIER merkt zeel' juisr op. dat reeds in het thema hel gansche lichaam der preek implicitc aanwezig moet zijn. opdat niet

de leden en deelen er zóó aan toegehracht worden, dal er een
stij ve pop voor tien dag konw. Is toch de bewerking eener leerrede
niel zoozeer het symmetrisch bouwen van een huis met vele vertrekken, maar "eelmeer de natuurlijke ontwikkeling van een' bloemenknop. - dan moet elk thema reeds een oordeel zijn en in zich
zelf een geheel uitmaken. Daarom moet men somtijds rle ipsissima
verba van den tekst behouden. bij" .• één ding is noodig;" • Wat
hebt g~i gedaan?" (Olldejaarspreek van .T. STEENMEIJER); • Op hem
zullen de heidenen hopen", Rom. XV, 112b; door G. W. VAN DER
POT, 111 het Zestal Leerredenen, Amsl. 1861.
Ver t.
2) Als voorbeelden van gelukkige uitvoering. w,mbij de éénheid
niet gesehonden is, en van vaardigheid om het bijzondere onder
algemeene gezichtspunten te brengen, stippen wij hierbii aan:
Luk. IX. 54-62. De wijze, waarop de Heer verschillende karakters bejegent.
(KRUMMACHER).
Luk. Xl. 17-23. De éénheid van het booze: a. vreesselUk waarach tig, en b. waarachtig nietig.
tNITZSCH).
Joh. I. 35-52. Verscheidenheid en éénheid van Jezus' discipelen.
a. Verscheidenheid van voorbereiding, - maar éénheid van verlangen.
b. Verscheidenheid van ervaring, - maal' éénheld van voorrecht.
c. Verscheillenheid "an karakter, - maar éénheid van zin.
d. Verscheidenheid van bestemming, - maar éénheid van uitzicht.
\J. J. vu ÜOSTER7,EEl,
i
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is waal', er r,~jn zeer vlugge hoorders, eh misschien kan een
:t.eer krachtig redenaar met eene leerrede, die voor twee gelden
kan, ten einde toe de aandacht boeijcn, zonder eenigszins
tegen de wet der éénheid te zondigen" 1). *In den aanvang
der H. bediening zijn de bijzondere onderwerpen nuttiger. Z\j
noodzaken om op te delven, en de denkbeelden te zoeken,
die bij de veelomvattende onderwerpen zich van zelf in menigte
voordoen. In dit opzicht moet men met zeker voorbehoud de
groote modellen der 17de eeuw gebruiken. Hunne voortreffelijkheid komt gedeeltelijk voort uit den wijden omvang der
door hen behandelde onderwerpen. BOURDALOUB echter was,
gedurende de ::\4 jaren die zijn loopbaan duurde, zeer populair; omdat hij in zijne veelomvattende leerredenen de regels
iu acht nam die wij herinnerd hebben. Maar* over het algemeen moet men aau een klein getal denkbeelden, die goed
doordacht en in helder licht geplaatst zijn, de voorkeur geven
boven een groot getal oppervlakkig behandeld.
Voegen wij, ten slotte, om onze opmerkingen samen te
trekken, nog hierbij, dat er twee kenmerken der éénheid zijn:
I'ooreerst het logi8cke, dat dáárin bestaat, om de geheele rede
tot één enkele stelling terug te hrengen; ten andere het psycltologiscke of dat des gevoels, dat dáárin gelegen is om den
indruk, dien men bij zieh zelf en bij de hoorders te weeg
hrengt, te raadplegen omtrent deze dubbele vraag: is de baan
geopend? is de grens overschreden? De ziel en het leven
weten, nog betel' dan het vorstand , wat tie éénheid van het
onderwerp is.
--~,---

2. Kor. XI. 3. 4. De lof der eenvoudigheid.
a. Zii twijfelt niet waar men gelooven moet.
b. Zli aarzelt niet waar men handelen moel.
c. ZIJ murmureert niet waar men lijden moet.
d. Zij J9raalt niet waar men danken moet.
(HARlIIS)
Rom. I. 22. Vg. III. 11. Der zondaren dwaasheid.
a. Zij zoeken vrijheid en leggen zich ketenen aan.
b. Zij willen rust en bereiden zich angst.
c. Zij hunkeren naaI' genot en geven den grootsten schat prijs.
d. Zij hopen op betere tijden en maken ze onmogelijk.
e. Zij me(men te leven en zijn werkelijk dood. (HARMS).
Vert.
1) BOURDAWUE.

Sur la passion.

Ik herinner mii den akademieprediker . die, naar aanleiding van
;\,laUII. XXVIII. 19, in dezelfde leerrede voortreffelijk sprak: I. over
de bestemming. 11. ol'er den hoofdinhoud. en 111. over de strekking
van gelwel het Evallgelie.
Ver!.

TWEEDE

HOOFDSTUK.

Bela?zg van het onderwerp.
Men zal misschien meenen, dat dit hoofdstuk het eerste had
moeten zijn; maar wij deelen dit gevoelen niet. Want, alvorens
te onderzoeken waarin het belang van een onderwerp der
prediking bestaat, moest het eerst blijken dat de kanselrede
een onderwerp hebben moet.
Dat de prediking niet dan belangrijke onderwerpen behandelen moet, behoeft geen betoog; maar de vraag is wat,
ten opzichte der prediking, een belangrijk onderwerp i8?
Het belang, - een subjectief en objectief woord, - is in
den laatsten zin, de eigenschap die een onderwerp heeft, om
onze aandacht en onze ziel tot zich te trekken, in dier voege,
dat een min of meer aanmerkelijk deel van ons geluk er van
afhangt. Gelijk gewoonlijk bepaalt reeds de étymologie den zin
van het woord inte1'ét, van interesse, d. i. aanl/elegen zijn 1).
*In subjectieven zin bestaat het belang in eene, min of meer
diepe en duurzame, vereenzelviging met een voorwerp buiten
ons. - Het didactisch belang openbaart zich, wanneer onze
gedachte of onze rede eene overeenkomst gevoelt tusschen haal'
en het voorwerp dat men haar voorstelt *. Het zuiver oratorisch belang openbaart zich in het besef van 't gewicht, dat wij
voor ons er ,in gelegen achten, om dit of dat voorgesteld
besluit te nemen. Wáár geen besluit te nemen is, ontbreekt
het oratoriscn belang.
Maar als wij verlangen dat eene leerrede belangrijk zij,
zeggen wij weinig of veel. Gelieft op te merken (want deze
opmerking zal ons nader brengen aan ons doel) dat in de
oogen der kunstoefenaren het belang niet 't voornaamste voorwerp en de zegepraal der kunst is. Immers zij pogen de deelen
van ons bestaan, die men, bij vergelijking, belangeloos noemen
kan, te roeren; zij streven naar een hooger oord dan waarin
1) ZÓÓ ook ons woord gewicht, van wegen.

Vert.
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onze gewone aandoeningen zich bewegen. Ook dat is belang,
maar iets anders dan wat men gewoonlijk zóó noemt.
De kunstoefenaar wordt in deze bestuurd, zoo niet door
een heilige bedoeling, dan toch door een hooger instinct;
en het is juist dáárin dat de waardigheid der kunst gelegen
is. Maar richt hij zicl1 tot het beschouwend vermogen, - de
prediker richt zich tot een nog hooger vermogen, door PAULUS
den geest genoemd, waardoor wij naar de onzichtbare en
hemelsche dingen ons uitstrekken; tot dat betere ik, zooals
dezelfde Apostel het elders heet, dat, zelfs in de zonde, zich
onderscheiden gevoelt en zich afzondert van het andere ik, en
het verloochent. Het is dus een denkbeeldig hoorder, wien de
prediker belangstelling wil inboezemen; maar dáártoe moet hij
eerst hem te voorschijn roepen, en, om zoo te spreken, hem
scheppen. De dichter behoeft die moeite niet te doen; hij
vindt den menseh, dien hij noodig heeft, geheel gereed; ten
minste hij heeft dezelfde moeite niet om hem te doen ontwaken. Gaarne verheft zich de mensch door de aanschouwing tot
denkbeelden; maar de mensch verheft zich niet natuurlijkerwijs
tot de geestelijke dingen of tot God. In zijn' zondestaát meent
hij zich niet tot God te kunnen verheffen, zonder zich van zich
zelven te scheiden. Met andere woorden: God is voor hem het
hoogste goed niet; het geluk is voor hem buiten God. Dit is
niet slechts eene inbeelding zijner bedorvene natuur; het is
tevens eene openbaring ûjner betere natuur, die, terwijl zij
hem in God een' geduchten rechter Yertoont, hem nict toelaat
twec begrippen te vereenigen die oorspronkelijk onafscheidelijk
zijn: God en het geluk. Het Christendom heeft dit bezwaar
opgeheven. Het Christendom is de éénige godsdienst, die ons
niet scheidt van ons zelven. Het toont ons een' bevredigden
God, en veroorlooft, of liever verplicht, ons de beide begrippen
die wij met geweld scheidden, weder te vereenigen. Deze waarheid uiteenzettend verzekert zich de prediker van dien denk·
beeldigen hoorder, dien hij in elk onzer niet geheel bereid
vindt, vervolgens; als hij hem verkregen heeft, spreekt hij
hem nog toe, en spreekt tot dien mensch van 't gene die
mensch nu bemint. Zietdaar zijne taak, zietdaar zijn doel.
Zietdaar het belang der prediking: met God te verzoenen (waarhij de zinnelijke mensch belang heeft); en aan den nu gevonden, idealen' (geestelijken) mensch de volmaaktheid te prediken.
Het is uitdienhoofde , of onder dezen dubbelen vorm, dat
ecu preek belangrijk is.
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Zoodanig is 't, algemeen beginsel omtrent het belang in de
prediking. Maar is het nu niet mogelijk om regels te geven,
die meer bijzonder en meer bepaald zijn dan 't beginsel? In
efk geval moet men elkaêr wèl verstaan nopens den zin en
den omvang vau het beginsel. Zijn alleen die onderwerpen
voor den kansel geschikt, die een dogma of een' plicht van
het Christendom uitdrukken? Men zou dan een onderwerp
zooals REINHARD behandelde: uitstekende menschen zijn voor
de groote menigte een raadsel 1), van den kansel moeten uitsluiten. En daar het buiten kijf is dat voor het minst de
bijbel even christelijk als onze preken moet zijn, wat zal ik
dan maken van zulk eene zinsnede Spr. XXVII. 17: /lijzljr
scherpt men met ijzer, alzoo scherpt een man het aangezicht
zijns naasten," welk onderwerp door IRVIKG behandeld is?
Om deze en soortgelijke vragen optel ossen , moeten w~i
ons in bezit stellen van een ander beginsel: dat, namelijk,
alle waarheden een deel uitmaken van de waarheid. Het
Christendom omvat alles: het toont de souvereiniteit van zijn
beginsel, -- niet door iets hoegenaamd te vernietigen, maar door alle dingen aan zich dienstbaar te maken. Voor
den Christen wordt alles christelijk; niets is volstrekt buiten
het gebied des evangelie's; het heeft den ganschen mensch,
het geheele leven behouden. Vandaar ook dat, als eens het
Christendom, het leven beheerscht, men groote vrijheid geniet, *en een weinig dienstbaarheid vóóraf is de proeftijd
van deze vrijheid.* Niets is onheilig behalve de zonde; het
leven is niet gesplitst; er is geen zeker punt waar het
Christendom plotseling stilstaat; dit zou zijn, als wilde men
de dampkringen van twee landen beletten zich te mengen
boven de bergen, die aan deze twee landen tot grensscheiding
strekken. Integendeel, de waarheid ontslaat ons van conventioneele ondersckeidingen en afscheidingen, gelijk van alle
andere. Onze vrijheid is geëvenredigd aan onze onderwerping,
onze ruimte aan onze beperktheid.
Wat sommige onderwerpen in minachting bracht, is niet.
hun eigen aard, maal' dat ze niet christelijk werden behandeld
Christenen zouden ze wel christelijk gemaakt hebben. Men
moet ze behandelen in een' anderen geest; maar men kan
ze toch behandelen.

1) Leerredenen voor 1809. Tom. TI. S. 228, over Hand. XXVIII.
1-10.
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De bijbel, - men moet het erkennen, - neemt het
menschelijk leven op en drukt het uit in alles wat het
vrijwilligs en zedelijks heeft. Ik zeg daarmede niet dat van
alle verzen uit den b~jbel, die dit kenmerk dragen, elk geschikt is om de tekst eener preek te worden; maar de inhoud
van het vers kan dan toch zijne plaats vinden in eene preek,
gelijk in het leven, gelijk in den godsdienst 1).
Dit wil niet zeggen, dat, dewijl elke zaak door den Christen
christelijk beschouwd wordt 2), dáárom elke zaak het onderwerp eener leerrede worden kan. De kansel toch is niet opgericht om er over alle zaken christelijk te handelen, maar
heeft een bijzonder doel, namelijk, om het christelijk denkbeeld in het leven in té leiden. Hij trekt uit de mijn het
kostbaar metaal, waaruit elk onzer voor zijn bijzonder gebruik
vazen of werktuigen maken zal. Het is in eigenlijken zin het
Christendom dat hij onderwijst, in zijne beginselen en in zijne
algemeene toepassingen; het Christendom staat vóóraan ; het
Christendom is het voorwerp: het overige is slechts voorbeeld,
slechts toelichting, enz. 3).
Ik zou dus zeggen, in negatieven vorm, den éénigen dien
men aan dit voorschrift kan geven, - alles wat niet de onmiddellijke strekking heeft om te stichten, [CHRISTUS in ons te
vormen]; alles wat een gewoon hoorder niet van zelf in
levensbrood kan veranderen; of ten minste elk onderwerp dat
de prediker niet als zoodanig erkent, - dat moet hij niet
maken tot het onderwerp zijner prediking.
1) Bijv. Pred. V. 8. •hl't genoegen van den landbouw gaat alles te
boven: een koning is hij wiens R~jk het veld is" (naar de verlalin~
van VAN DER PALM). Zie ook Spr. XXVII. 22-27.
Ten hewtjze hoe ook schijnbaar onvruchtbare teksten rijk worden door gelukkige vinding, noemen wij: Joh. XXI. 23. Over het
misverstand van JEZUS' eigene woorden, als een 'I1oorname dwaling
onde!' de Christenen (DERI110UT). - 11 Kon. V.l. Het onvolmaakte van
.'s menschen geluk op aarde. (RAMBONNET). - Gen. XXXV. 18. v~. XXX.
24. De dwaasheid onzer wenschen. - Exod. XV. 27. De rustpla(ltsen
op de levensreis. - Ruth I.I9 b• De onkenbaarheid door Gods leiding
te 1veeg gebracht. - I Tim. V. 23. De Apostolische raad aan Timotheus; a) de teedere liefde van hem, die den raad geeft; b) de vrome
zin van hem, die den raad behoe/L; en c) de hooge voortreffelijkheid
van het Evangelie, dat alle uitersten mijdt.
Vert.
2) Onmia pura puris (Tit. I. 15). Vg. Luk. XI. 41.
3) Zoo zegt ook A. DE VIGNY (Cing .Hars p. 10): .de idée is alles,
en de eigennaam is slechts voorbeeld en proeve van de idée." Vert,
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Gij behoort dus elk onderwerp uit te sluiten dat rechtstreeks eenig belang dezer wereld ten voorwerp heeft. Zelfs
moet gij den godsdienst uit dit .oogpunt niet voorstellen dan
in zóóverre dit noodig is om de geheele goedheicl Gods en de
waarheid van den godsdienst zelven te doen gevoelen 1). Nooit
moogt gij uwe toestemming geven: om den christelijken kansel
te verkoopen aan de belangen van het vergankelijk leven. El'
is een tijd geweest, dat de kansel zelden iets anders predikte
dan de lessen van het welbegrepen belang. Toen de Kerk,
bedreigd cloor het ongeloof, bedreigd bovenal door de lauwheid harer dienaren, verschooning moest zoeken voor 't overblijfsel van haar bestaan, leende zij zich, ten einde een ellendig leven te winnen, om alle denk beelden waarmede men haar
wilde belasten, gelijk een vrachtvoerder zou cloen, van den eenen
oever naar den andere over te brengen. Dr. AMMON zegt ons:
"SCHLEZ heeft getracht, in zijne preken over de landhuishoudkunde (Neurenberq, 1788), over de braaklanden te spreken;
vóór hem had men reeds in den homiletischen vorm onderricht over de zijdewormen gegeven, en een ander prediker had
op treffende wijze de plichten der Christenen geschetst bij de
aannadering eenel' veeziekte: die prediker werd zelfs over de
keuze van zijn onderwerp hoog geprezen. Vandaar tot aan de
middelen om de suiker en de kofJij te vervangen, ten t\jde der
duurte van deze koopwaren, - vandaar tot de christelijke
kultuur van beetwortels, en tot de waarlijk vrome volmaking
van den tabak, is zeker de afstand niet ver. Heeft niet reeds
LUTHER voorspeld dat men spoedig over de bonte eenvogels
preken zou? Dat zal weldra gebeuren 2)." - Zóó schreef Dr.
AMMON in 1812.
Zullen wij ook de onderwerpen uitsluiten die het maatsIJnap'[Jelijk welzijn betreffen? Neen; maar wij beweren, dat alles
wat voorgeeft tot bevordering van den maatschappelijken welvaart te strekken, met voorbijgang van het individu (de christelijke volmaking van het individu), buiten het voorwerp der
prediking ligt.
Al wat rechtstreeks de wetensIJnap , en alleen om harentwil

1) Misbruik van I Tim.1 V, 8. •De godzaligheid is tot alle dingen nul."
2) AMMON'S Anleitung zur Kanselheredsarnkeit. S. 70.
Jammer dat ook onze Nederlandsche lilleraluur met een afzonderltjk Werk over de Kanselontluistering door SINCERUS. (Amst.
1853) kon verrijkl worden.
Ver!.
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den godsdienst ten voorwerp heeft, kan geen onderwerp eener
preek uitmaken.
Als al deze regels in acht zijn genomen, voeg ik er nog
bij, dat het belang der kanselrede is: om niet alleen godsdienstig, maar ook christelijk te zijn. Voor den waren evangeliedienaar, voor den waren cln'isten, is er slechts één godsdienst.
Welk onderwerp men behandele, het moet altijd ongedwongen
de kenmerkende trekken van het evangelie, zijn eigenaardig
voorkomen, alles teruggeven wat belet het te verwarren, of
zelfs het tc vergelijken met ieder ander systecm. Men moet
het niet slechts in formule, en niet altijd geformuleerd, maar
in geest er in wedervinden; op die wijze dat iemand, die er
nooit van had hOOl'en spreken, van de eerste toespraak af,
terstond getroffen wordt door iets nieuws en geheel eigenaardigs, cn dat hij ergens in zijn hart den goddelijkcn prikkel
voclt ingedreven. - Wat zou men wel zeggen van een politieke redevoering, en vooral van eene reeks van politieke
vertoogen, die aan den pas aangekomen' vreemdeling niel
liet bemerken onder welken algemeenen regeringsvorm èn df'
redenaar leeft, èn zij leven die hem hooren?
Na op deze punten elkander wèl te hebben verstaan, en
aan de prediking al die v.rijheid en al die ruimte te hebben
verzekerd, die haar beginsel haar toestaat, die hare roeping
haar opent, komen wij terug tot de formule welker aanneming wij uitstelden: liet christelijk dogma en de christelijke
zedekunde makell de cigentlijke en éénige stof der kanselrede uit. Maar wij bepalen deze formule nader door cr deze
van SCHOTT aan toe te \'oegen: 11 Het d'ogma, voor moyerre
het een practisehe toepassing erlangen kan, en' de zedekunde
in haar onmiddellijk eu natuurlijk verbalHl met het dogma 1)."
Mèt hem dit algemeen denkbeeld ontledend, yinden wij,
als yoor den kansel geschikt, de vijf volgende klassen van
onderwerpen, die hij aldus opgeeft:
]. De eigclltlij1< gezegde lefJ"8tellige ondcnr(1rpell.
Z. De eigentlijk gCllegrle :edeknndige onderwerpen.
3. De !/eschiedkllndige onderwerpell.
4. De onderwerpen aon de hescholl\villg of studie del' nutullr
ontleend.
5. De zielkundige onderwerpen,
1) SCHOTT, Die Theorie del' Beredsamkeii, mit besondet'er Anwen·
dung au{ die geistliche Beredsarnkeit. Tom. 11. in 't br~in.
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§ I.
]Je leerstellige oniürwerpen.
De onderwerpen van deze soort zijn dezulken, die geschikt
zijn om aan het Christelijk leven altijd en overal een' vasten
grondslag te geven. Zij zullen dus nooit een zuiver en louter
wetenschappelijk vertoog zijn. Dat is niet de geheele dogmatiek
die zulke onderwerpen aan de hand geeft; het is slechts haar
meest wezenlijk deel, het hart van elke waarheid 1). Niet
dat het overige onverschillig of der aandacht onwaardig zij,
maar het komt elders te stade; en wat niet geschikt is om
op den kansel gebracht te worden, kan dienen om de buitenzijden te versterken van zoodanige waarheid als men zeer
gevoegelijk op den kansel brengt.
Er zijn, bij voortreffelijke Meesters, preken die men theologisclte noemen kan 2). Zij hebben misschien somtijds ten
onrechte zulke onderwerpen behandeld; maar misschien nog
meer ten onrechte worden er thans volstrekt geene van dezen
aard behandeld. De godgeleerdheid, als overweging der
schriftuurplaatsen of' vergelijking der leerstelsels, behoort niet
te huis op den kansel; maar als grondig onderzoek van de
heilswaarheid is zij bij de prediking op hare plaats. Men
1) Als voorbeell\ rliene de 35ste vraag van den Heiileib. katechismus,
die aldus luidt: Wat is dat gezegd? Er mOI!t dus niet gepredil{t
worden over zeker feit, maar over de beteekenis van een /(eloofs.
artikel in verband met 's menschen ve1'lossing.
Vert.
2) B. v. J. WIJS J. Cz. Leerredenen over Rom. IX -XI l'S Hage.
1824), - !.J. CLARISSE (Leerredenen. Leiden. 1842). Ps. CXXx. 3,4.

Ellende, verlossing. dankbaarheid. - P. C.

~lOLHUIJZgN

(Leer·redenen.

Deventer, 1842). lichr. I. 14. De natuur en de werkzaamheid der
Engelen. - G. H. VAN SENDE'I. (Leerredenen. Leiden 1843). Hand.
XVII. 28b. Lofspraak op de verhellenheid onzer natuur. - J. J. DER'
nlOUT (Leerredenen, Dordt. 1846). 1 Pelr.1Il. 20. Het verkeer van Christus in den afgescheiden staat, - A. DES AllORIE VAN DER HOEVEN Jr.
(Nagelaten Leerredenen. Leeuwarden. 2de druk, 1850), Rom. VIII.
29-3la. De voorbeschikking. - W. A. VAN HENGEL (Lnatste Leerre·
denen. Arnhem. 1851) Genes. XV. 6. Over de gerechtigheid des geloofs,
F. J. DOMEJ,A NIEUWENHUIS (Twaalf Preken N. T., Ulrecht, 1850).
Joh. X. 30. JEZUS' éénheid met den Vader, vooral als ~pip/(p.l onzer
bestemming. - Zie ook C. E. V!N KOETSV~;LD. (Twaalftal Preken 1851),
en de Geloofsbelijdenis van J. H. SCHOL TEN , eene leerrede over Joh.
VI, 66--69 Leiden , 1865).
Vert.
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zou zekere theologische leerredenen kunnen vergelijken met
de treurspelen van CORNEILLE waarbij het op bewondering is
toegelegd; het is, als men zoo wil, geen afzonderlijk soort,
maar slechts eene uitzondering, die zich door de uitvoering
rechtvaardigen moet; maal' de uitzondering is dan toch geoorloofd. De beschouwing der verhevene dingen blijft niet zonder
uitwerking op het hart en op den wil. Het is goed, gelijk
wij reeds zeiden, om al de vermogens van den mensch te
verheffen; de ziel zuivert zich in die hooge gewesten.
Niet gemakkelijk evenwel is het te zeggen wat theologie is,
en wat het niet is. .Men moet niet op den titel afgaan. TJLLOTSON b. v. heeft over de ZIJnde een theologische preek gemaakt; die van CHALMERS over hetzelfde onderwerp is het niet.
Toen SAURIN, naar 1 Joh. lIL 2, over het zaligmakend zien van God
handelde, had h~i niet theologisch behoeven te zijn, en hij
is het ook niet overal; maar hij is het toch te dikwijls. Hij
betoogt dat dit gezicht eene mededeeling te weeg brengt van
denkbeelden, van liefrle, van deugd, van geluk 1).
Verander de godgeleerdheid in gorlsdienst, maar verander,
in geen geval, den godsdienst in godgeleerdheid. Dat is het
wat SAURIN deed in de aangehaalde preek. En dit zult gij altijd doen zoo dikwijls gij te veel wilt oplossen en ontleden.
Elke ontleding van een zedelijk feit is voorloopig hypothetisch,
en men scheidt wat niet gescheiden is, wat niet gesplitst kan
worden, en wat, gescheiden zijnde, zijne natuur verliest. Er
is dus in de best mogelijke analyse iets onwaars, al ware het
alleen in den vorm van opvolging, dien zij geeft aan gelijktijdige feiten. Het is misschien van Gods zijde eene voorzorg
geweest, die Hij tegen ons nam, dat Hij aan alle waarheden
den synthetischen en samenvattenden vorm gegeven of gelaten
heeft. Zonder twijfel ontleedt men ze reeds als men ze uitdrukt, hoe weinig analytisch de uitdrukking ook zijn moge,
maar men zou kunnen zeggen, dat de Geest, die de heilige
Schriften in de pen gaf, de stiptheid der streng wetenschappelijke formulen vermeed, en voor de denkbeelden de meest
synthetische uitdrukking bewaarde, waarvoor zij, als men ze
toch uitspreken wil, vatbaar zijn. Wij wilden het ons niet
voor gezegd houden, wij hebben ontleed wat het niet was,
en wilden zekere klassificatiën, die slechts schijnbaar waren, in

I) Zie SAVRIN. Tom. 111. p. 103. Nouv. Ed. over Gods gedachten;
en pag. 114 over Go:s gevoelens.
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den strengsten zin opvatten 1). Het misbruik is tot in het
kinderachtige geloopen. Menig prediker zal met denzelfden ernst
waarmede hij, met PAULUS, onderscheid maakt tusschen den
geest, de ziel en het lichaam, ook onderscheid maken tusschen de eer, den roem en de onsterfelijkheid; wat in de
hemelen, op de aarde en onder de aarde is; de schapen en
de lammeren die PETRUS moet weiden 2); men zal niet alleen
aan ieder woord zijne beteekenis geven, wat ik goedkeur, maar
men zal ook in wetenschappelijke klassificatiën rangschikken oratorische opgaven, emphatische opeenstapelingen, spraakwendingen, hebraïsche parallelismen ,enz. De uitlegkunde heeft
te groote diensten bewezen dan dat men haar niet veel moet
vergeven; maar, waarlijk, er is veel te vergeven.
Wachten wij ons voor de wreede ontleedkunde, die, uitgeoefend op het levende, altijd moorddadig is. Laat ons zóó
ver niet gaan om, sprekende over Hebr. IV. 12: "het woord
Gods gaat door tot de verdeeling der ziel en des geestes, en
der samenvoegselen (gewrichten) en des mllrgs," angstig de
bestanddeelen te onderscheiden eener zinsnede, waarvan juist de
overvloed de schoonheid uitmaakt. Hoe zou zich PAULUS verwonderen als hij cene rede zag gronden, of een stelsel zag
bouwen op onderscheidingen waaraan hij nooit had gedacht.
Preken van zuivel' wetenschappelijken inhoud, zooals die
van DWIGH'l' over den Sabbath, van CLARKE over het bestaan
van God, schijnen mij geene preken te zijn; ofschoon ik niet
ontkennen wil, dat er tijden en plaatsen zijn waar men zóó
heeft kunnen prediken 3).
1) Het strijdt bijv. geheel tegen het karakter en den schr~jftrant
van PAULUS. te onderstellen dat hij met de woorden: matig. rechtvaardig. godzalig (Til. 11. 12). tie plichten jeRens ons zelven. jegens den
naasten. en jeRens God onderscheiden zou hebhen. .
Vert.
2) Ook tusschen hoeden en weiden is onderscheid gemaakt; maar
zoo Ilaaromtrent, gelijk van de onderscheiding tusschen beminnen
en liefhebben of tusschen weenen en tranen storten. het ingeniosius
quam verius niet gelllen mocht, - dan nog behoort de synoniemenleer
niel te huis op den kansel.
De prediker houde althans op hel oog: dat de taal des gemeene"
levens, waarin ook de Bijbel spreekt, van de boekentaal moel onderscheiden worden.
Vert.
3) Vg. over de tegenkanting tegen het dogmatl~eeren. die voornamelijk van ARNDT en SPENEn uitgegaan is, PALMER t. a. p. S. 69.
Belangrijk is op dit punt de hijdrage tot orthodoxie zonder ortho-
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De apologetiek kan aan den kansel onderwerpen leveren;
en, in zekeren zin, is de gansche prediking apologetiek. Maar,
neemt men dit woord in de gewone beteekellis, zoo kan de
zaak, die het te kennen geeft, niet dan met veel omzichtigheid
in de prediking gebruikt worden. De aard van het gehoor, de
geringe omvang del' leerredenen, laten het noode toe. Men
moet vreezen aanstoot te geven, terwijl men trachi. te stichten. - Vergeten wij niet dat in den Christe.Ujken gmlsdienst
een aanschouwelijke voorstelling het beste betoog is 1).
Er is een algemeene apologetiek die, in elk land, onderwerpen van prediking \'erschaffen kan. SAURIN , over de genoegdoxi~mus:

over de behandeling der leer van de goddel~jlw drie·
eenheid in de leerrede, van Dr. K. H. SACK, in tie Stud. u. Krit.

1850. 4te~ Art. Wij k linnen niet nalalen het volg<,nde d,taruit over
te nemen: .Zij die elke "ermelding vau de lrinilal'ische belreliking
in de preek afkeuren, ven allen zonder mis~chien zichzelf da:lrvan
bewust te zlin, tot richtingen waarin men ei;rentlijk in het geheel
niet meer prediken kan. Zii zijn onkerkelijk, oml!at drieéélllgheidsgeloof ,Ie kern is van tie kerkellike gelool'shewlistheid. Zij prediken
onsehriftmatig, omdat (Ie Schrift. deels uitdrukkelijk. deels in haar
gehee!e leer-oeconollJie. een' GOII leert. die zich als Vader, Zoon en
Geest openbaart. Zij handelen onchristelijk. inzóóverre zij de hovennatuurlijke en ontologische éénheid des Vaders en des Zoons,
de Chri,teliike voorstelling van den Mirlclelaa r, aanranden. En zij
handelen onhomilètisch, omdat zii de voornaamste kracht van de
preek. - zich aan te sluiten aan Gods woord, zooals hel in de
bewustheid der Gemeente tot hel!jdenis werd. - veronachlzamen.
,Even éénz\i!hg en verlleerd hanclelen echter ook zij. die cle trinileits·
leer. af{.!escheitlen van tien historisch-persoonlijl\en CHRISTUS en van
de door hem volhrachte verlossing. op scbolastielle of uitsluitend
dogmatisch.systematische wUze voordragen. Zulks is onhomilétlsch,
omdat zij het theoretische van het praclische afzonderen; - onkerkelijk, IU zóóverre zij het dogmatisch-theologische in de Gemeente
inbrellgen en aan haar oPllringen; - onschriftmatig, omdat zij het
daadwerkellike, hel goddelijk concrete in het afgetrokkene, ideale
en onhestemde veranderen; - en onchristelijk, omdat zij de leer
van den persoon des Verlossers, als louter verstandszaak. ODtVl'ef'mden aan hel gelCJovig gemoed. Dit tweede uiterste was het gehrek der
Verl.
oudere symholisch-orthodoxen." enz.
1) VINET schrljfl' "montrer c'est demontrer" en haalt er hij aan:
·virtutem videant!" van PEJlSIUS, Satir. 111. vs. 38 Bovendien gebeur t
het niet zelden. dat de voorstelling der bedenkingen krachtiger is
dan de oplossing-, of dat men juist door het vermelden der tegen·
Ver!.
werpingen twijfel wf~k!.
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:aamlteid der openoa1'ing, BOURDAWUE, over de wij81ll!id en
::achtheid der c1tristeZijke wet, TU,LOTSON, over de l'U8t die de
godsdien.st geeft, en over liet nut van den godsdien8t in beb'ekking tot de mru:d8chappijrm predikende, hebben niet geschroomd
zulke onderwerpen te behandelen. De preken der Stichting van
BOYLE, die van CHALMERS over de Starrenkunde 1) laten zich
rechtvaardigen, maar ûj sch~nen een bijzonder gehoor te vor-

deren. Men kan een gehoor wenschen, waarvoor preken van
deze soort gevoegelijk konden gehouden worden. Misschien moest
men ook zóó angstvallig niet zijn, als men is, om zulke onderwerpen in te leiden.
Na de apologetiek past het van de polemiek melding te maken. De ware strijd op den kansel lIeert plaats tegen de zonde,
die de groote ketterij is. De strijdvoeringen van symbool tegen
symbool, van Kerk tegen Kerk, zijn over het algemeen weinig
voegzaam. Men zou kunnen zeggen, dat de zonde bij elke
ketterij op den bodem ligt, of er zich licht mede verbindt;
dat in den godsdienst geene dwaling werkeloos (lonter theoretisch) is. Dit is waal'; maar Of deze naeresis plant zich niet
voort onder de oogen uwer Kerk; en waarom er clan van te
spreken? of zij bc~taat onder hare oogen; eu alsdan is hct
over 't algemeen beter het kwade door llCt goede te overwinnen, de dwaling in de waarheid' op te lossen. Ook hier mag
men wèl zeggen: Virtutem videant!
Nogtans kan men niet altijd de geschilpunten mijden. Men
moet een wakend oog houden op de dwalingen, die tel' plaatse
waar men predikt zich voordoen, ten minste op die welke er
vasten voet kregen; doch men moet haar dezen dienst niet
bewijzen om )Ie vruchtbaar te maken, om ze te verspreiden terwijl men ze bestrijdt.
De Apostelen, die zich tegen de ijdele twistvragen verzet
hebben, wederlegden de dwaalleeraars. Maar ziet eens hoe
PAULUS zich spoedt tot zijn doel, hoe schielijk hij overgaat
tot de stichting, terwijl hij nooit eenig geschilpunt in den
zuiver spekulatieven staat laat blijyen 2).

1) In he! Nedcnluitsch uilgef!'even, Haarlem. 1819.
Vert.
2) B. v, Rom. n 33-36; Gal. IV. 19- 20; Rom. V. in verhand
met het voorafgaande;. Hebr. X. 19-25. - In de Godgeleerde
predikatiën \'all TILLOTSON zal men knnnen lezen, D. nr. pag. 317 de
preek ovrr de transsubstantiatie, en D. Il. die over de onzekerheid
der zaligheid in de Roomsche /wrk.
lirt W(1nr!l controverse. !loor VINET gebezigd. is zachter en ge-
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*Kunnen ook de waarheden van den natuurlijken goasaien8t
in de leerredenen eene plaats vinden? De eerste moeijelijkheid
ligt in de opgave zelve der vraag. Wat verstaat men door
waarheden van den natuurlijken godsdienst? Waar is de
grens? - Deze waarheden hebben door het Christendom een
nieuw aanzien, een' nieuwen vorm gekregen, buiten welken
de christelijke prediker ze niet beschouwen mag. Daar hij
het Christendom niet wegdenken kan, zal hij zich niet op het
standpunt van den louter natuurlijken godsdienst kunnen
plaatsen dan door eene fictie, die wettig noch voordeelig
zou zijn. De natuurlijke waarheden zijn in den Christelijken
aanwezig, maar onder een' anderen vorm gebracht, volledig
gemaakt. En wat voordeel zou het nu aanbrengen ze te berooven van de aanvulling, die zij van het Christendom ontvangen hebben? Juist dáárdoor dat men het Christendom
predikt, predikt men den natuurlijken godsdienst, en het
is geenszins noodig een afzonderlijke klasse van preken voor
dezen te maken. Op den kansel zelven is het veel beter de
waarheden, die de godsdienst bevat, als inwendige, zedelijke
feiten dan als oójectieve waarheden te beschouwen. *
Ongetwijfeld is het altijd goed aan te wijzen, dat wij waarheden is ons omdragen, die het Evangelie kwam bevestigen,
een kiem die het bevrucht heeft 1). Er zijn min of meer
sterke bewijzen ten gunste van zekere waarheden, waarop de
godsdienst rust en die hij onderstelt, en ten gunste ook van
de plichten der zedeleer. De bijbel zelf maakt van die argumenten gebruik, vooral in het zedelijke. Wat de dogmata
van den natuurlijken godsdienst betreft, men kan el' slechts
uit ontleenen dat het Christendom het bewijs voltooit. Ik
wenschte wel dat men die bewijzen niet sterker, maar ook
niet zwakker deed schijnen dan zij werkelijk zijn. Vergeten
wij overigens niet dat de predikers, die, uit inschikkelijkheid
pastel' dan wat de theologen polemiek plegen Ie noemen. PALMER
zegt er van (I. I. p. 643): • die einselnen Sätze des Häretikcrs der
GemelOde nOlifiziren, ist nicht ralhsam; dem Kerne der Häresie aber
treten wir durch jenes Evangelische Zeugniss entgegen, direct oder
indirect, wie es die Veranlassung geben mag." Wij zouden zeggen:
elke goede preek is wat men voorheen eeQ.e belijdenispredikatie
genoemd heeft.
Vert.
1) Zie over die kiem, en over die innerlijke bron van godskennis , door CHRISTUS op nieuw voor ons ontsloten, SCHOLTElf, De
leer der Hervormde Kerk, 2rle druk. D. hlz. 173.
Vert.
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of naar eene WeInig beredeneerde methode, hunne hoorders
dool' den natuurlijken godsdienst tot den geopenbaarden wilden
leiden, dáárin weinig geslaagd zijn. De geopenbaarde godsdienst voert betel' tot den natuurlijke dan deze tot genen.
Deze bewering is geene machtspreuk. Want, waarlijk, de
godsdienst, die zich natuurlijk noemt, krijgt geene wezenlijkheid en verdient den naam van godsdienst niet, dan wanneer
de openbaring het zegel op hem gezet heeft. Want in den
waren zin is el' geen natuurlijke {/od8dien8t. De openbaring
geeft eene zekerheid, een nieuwe beteekenis, aan waarheden
,die men vermoedde, maar die nog niet levend en op hrt
geweten nog niet toegepast zijn. Over het algemeen hebben
de evangelische predikers van deze valsche methode de proef
niet genomen; het is dool' het rationalismus dat deze onderwerpen bij vOOl'keur zijn behandeld. Indien het zich 'ten doel
stelde des te meer welsprekendheid ten toon te spreiden, heeft
het zich grootelijks bedrogen; want, zelfs wat de oratorie betreft, zjjn de waarheden van den natuurlijken godsdienst,
aan zich zelven overgelaten, niets; en het oratorisch voordeel
van den christelijken prediker boven den rationalistischen
prediker is onherekenhaar 1).

IJ.
Zerlekunrlige ondenlJ erpe'll.
*Zedeknndige onderwerpen, en zelfs het woord zerlek1tnd~,
zijn tegenwoordig zeer in minachting, en zulks geheel ten
onrechte. Als het woord niet in de Schrift gevonden wordt,
volgt daaruit niet dat men el' zich niet van zou mogen bedienen. De bijbel gebruikt niet de taal der wetenschap, maar
die des geuwenen levens, en hij predikt onophoudelijk de
zedeleer, zonder het noodig of nuttig te achten om ons aan te
kondigen dat hij moraal behandelt. Ook het woord deufJd komt
zelden in den bijbel voor, en toch spreekt men zonder
het minste bezwaar van christelijke deugden. Wat de zedekundige onderwerpen in mistrouwen gebracht heeft, dat is
1) Vg. H. C. VOORHOEVE, Het beeld van J. A. D. MOJ,STEU, eene
bijdrage tot de predikkunde. (Utrecht 1850); waar, onder de homi.
letische aphorismen, deze de eerste is: dat (Ie Evangelieprediker
een geloovige zijn moel.
Vert.
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Ik wij;t,e waarop llH'lt hl' dikwijL, hehandelde J), door dl'
moraal te scheiden van het dogma, waaraan zij haar ge;t,ag
en haren invloed ontleent, door haar te ontzenuwen en haar
walgelijk te maken. Wij knnnen dus gevoegelijk het woord
weder in gebruik opnemen. * De moma1 is de leer del' zeden
of van het praktisch leven, beschouWll in zijn verband tot de
wet en dc gellade. Wij zullen niet aarsclen onderwcrpen voor
de prediking aan haar te ontleen en , wanneer wij ons hepalen
tot de navolgende opmerkingen:
1. In de redenen ran JEZUS CHRISTUS en in de gesrhriften
ran de Apostelen is de moraal overvloedig. JEZUS CHRISTUS
was de prediker der zecleleer: in zijne redenen ligt \Tij wat
meer zedeleer dan dogma, en dit is gansch natuurlijk. Hij
zelf was het dogma, de groote daadl\aak waarmep alle arHlerc
I'erbonde~l zijn. Toen hij gezegd had: 'I Ik ben degene die
komen moest," gaf hij voorschriften 1'001' het leven. Bij de
Apostelen ontbreekt de moraal evenmin, en daalt I\ij zelfs tot
bijzomlerheden af* 2).
2. De moraal is een roortreffelijli paedagoog om tot JEZUS
CHRISTUS te leiden. *Yerachten W\j haar niet onder het voorwendsel dat de bekccl'ing alles is. 11:en moet tot bekeering
brengen, en niets doet er de noodzakelijkheid meer van
llÎtkomen dan de uiteenzetting del' plichten van het praktisch
leven. Of heeft God zelf niet gewild, dat de wet een voorlooper
Yan het Christendom ûjn zou?*
3. De moraal werpt veel licht op het leerstellig onderwijs.
4. De moraal staat in het nauwste verband tot het geluk
der individuen en der maatschappij.
Ten aanzien del' onderwerpen van de moraalpl'ediking neme
men de volgende onderscheiding in acht:
a. De be8ckrijvende moraal, *die, zoo als het LA BRUYf;RE
en LA ROCHEF6uCAULD gedaan hebben, verschijnselen van het
zedelijk leven tracht te bestudeeren en te schilderen;* - en
de leerende moraal die *7.Îch bezig houdt met de regels van
1) PALMER zegl, I. l. S. 74; .Het is wat anders met ZÖLLIKOFFER .(Predigten 5 Bd. 56) over de genoegens der deugd te redeneeren, en wal anders mel TUOLÜCK \Predigten ûber Hauptstucl.e,
u. s. w. 1838. I. S. 200) het zalig lot der geloovigen te schilrleren.
Vert.
'
2) Zie de praklische gevolgtrekking uil het lij(len van JEZUS
argeleilJ I. Petr. 111. 21 v.v., en het redeheleJd van JEZUS zelven,

Matth. XX, 26-28.
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gedrag. De eerste is zeer nuttig voor den kansel j dt) feiten
predikeI\. *Zij geeft stof en een' vasten grond aan de tweede.
Maar alleen de preceptive geeft onderwerpen aan de hand voor
de prediking.
b. De al.r;emerme en de biç;<iolldue moraal. Men moet tot de
eerste zich niet bepalen, maar ook aan de laatste geene al te
bijzondere onderwerpen ontleenen.
c. Dezelfde onderwerpen behandeld met verschillende bedoelingen, overeenkomstig de indrukken die men te weeg brengen
wil: opbeuring, verootmoediging, vrees, enz.
d. Eindelijk, de algemeene en bijzondere omstandigheden.
Het is nuttig bij deze laatsten stil te staan, maar om het
voorbijgaande hecht te verbinden met het bestendige. *Komen
wij op die onderscheidingen terug, voor zooverre zij de préceptive
moraal, die onderwerpen aan de prediking levert, ten voorwerp hebben.*
*De atgemeene plicltten zijn die waaruit al de anderen voortvloeijen , die het eerste uitvloeisel zijn van de leerstellige
waarheden tot de praktijk, de overgang van het dogma tot
de bijzonderheden des levens, de plichten van vroomheid, van
christelijke welvoegelijkheid. Deze plichten kunnen beschouwd
worden als de eigentlijke stof der prediking. Men is verlegen
als men den rijkdom ziet, dien het Christendom ten aanzien der
algemeene zedekunde aanbiedt. De preiliker moet er zich noodwendig veel mede bezig houden; en hier, gelijk in alle dingen,
moet hij goed de beginselen kennen. Overigens is hem de taak
in zóó verre gemakkelijk gemaakt, dat het gebieJ der algemeene
moraal verre weg 't meest bewerkt en bij gevolg het meest
toegankelijk is. Maar juist deze opmerking moet ons van de
noodzakelijkheid overtuigen om zich niet bij de algemeene
zaken te bepalen. De prediker moet de kracht des Christendoms
in het licht stellen, zooals die tot in de minste bijzonderheden
en tot in de laatste oogenblikken des levens zich openbaart.
Men moet het zóó zien werken om van zijne voortreffelijkheid
doordrongen te wordeu. De dwaling, of de halve dwaling, is
niet on begrensd, de waarheid alleen gaat tot het uiterste door.
Het is buitendien wèl noodig, om de denkbeelden die men
over zekere punten van de moraal opgevat heeft, te bestrijden
of terecht te wijzen; want zeer grove dwalingen zijn geäccrediteerd, zelfs -in den boezem der meest beschaafde klassen van
de maatschapp~j. En als men lager afdaalt zal men nog erger
vinden. De christelijke prediker moet in dit opzicht het volk
ij
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te hulp komen, de morele begrippen, zooveel in hem is, verheffen; en zeer bijzonder op de bedreigde plaatsen z\jne zorgen
aanwenden.*
Intnsschen, als het belangrijk is aantewijzen dat de
kleinste bijzonderheden des levens geheiligd worden ([oor het
Christendom, dat met even kiesche als machtige hand alles
verheft, als het zelfs noodzakelijk is (te denk beelden,
die op sommige punten \'aU de moraal te zeer verduisterd
ûjn 1), te verbeteren, niet minder waar is het dat men geene
te bijzondere onderwerpen behandelen moet. Neem van een
gekleurd of geurig vocht een' zeer kleinen droppel af, en deze
zal in zijne afzondering kleur noch geur hebben. Aan 't uiterste
van een' tak is het moeijel\jk den stam niet uit het oog te
\'erliezen. *Men verbeelde zich bijv. preken over de zindehjkheid, over de beleefdheid, enz. Zulke stoft'en kunnen zonder
tw\jfel aangeroerd worden, maar dit moet bij gelegenh0id gesehieden, en het ondel'werp eener prediking kunnen zij niet
leveren. * De bijzondere moraal moet niet zijn uitgesloten; maar
zulke bij7.0uderheden vinden hare plaats in meer algemeene
stoffen of in geschiedkundige onderwerpen.
Naast de onderwerpen, die het evangelie behandeld beeft,
zijn er die het niet eens heeft genoemd, zooals de zelf'noord,
de slavernij, enz. De laatstgenoemden, wel verre van te moeten
worden uitgesloten, behooren soms tot de meest belangrijke
en meest evangelische. ""'Men heeft zich beklrtagd over het
stilzwijgen van 't evangelie op deze gewichtige punten*;
maar wij moeten het veelmeer dank wijten niet alles gezegd
te hebben. *8ehalve dat de omstandigheden dit stilzwijgen
verklaren, moet men in 't algemeen bedenken, dat het Evangelie ons iu de noodzakelijkheid heeft willen brengen om te
voltooijen en volledig te maken. De Kerk is de gestadige
ontdekker der waarheid; aan het beginsel }(an zij niets toevoegen, maar in den zin van ontwikkeling, yan toepassing,
van gevolgtrekking, heeft zij altijd wat te doen, altijd vooruit
te gaan. Als het Evangelie alles had gezegd, zou er geene
prediking noodig zijn*.
Moet men de moraal prediken, die op zekere klassen ran
het gehoor, op ouders, op kinderen, op overheden, toepassel\jk
is? *Wij meenen ja. rmmel'S de menschell worden zelden doo]'

11 J.
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tijcl. Zwollc.18ï4.

Geha:;,i' s zonde, de zonde van onzer!
Vert.
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de algemeene waarheden zóózeer getroffen als door de bijzondere. Men moet ieder op zijn 'terrein aantasten, de waárheid
individuali8eeren 1). Laat ons niet vreezen dat alles wat bepaald
met het oog op zekere hoorders gezegd is, alleen hen bereikt.
Wat ons niet rechtstreeks aangaat kan ons toch nuttig onderricht verschaffen, en de lessen, die ons zijdelings gegeven
werden, treft'en ons dikwijls nog meer dan die men ons in
het aangezicht geeft. Bovendien is het goed onderwezen te zijn
in de plichten zelfs van dien toestand, waarin men zich nooit
zal bevinden. Men verkrijgt daardoor een meer volledige kennis
van het geheel der christelijke zedeleer*.
Sommige zonden kunnen slechts de zonden van eenigen zijn.
*Maar, gelijk de deugden gezusters zijn, zóó zijn de ondeugden
gebroeders. El' is een gemeenschappelijk verbond (solidariteit)
tusschen al de partijen des kwaads, gelijk tusschen die van
het goede. Men moet den hoorder doen zien, dat, als hij van
zekere ondeugden, die hem tegenstaan, vrij is gebleven, zulks
dikwijls het gevolg der omstandigheden is. Er bestaat metterdi\ad eene wijsbegeerte van het kwaad waarvan de kennis met
die des Christendoms samengaat. En gelijk het onvoldoende is
over de plichten te spreken zonder ze allen aan ét'ne verplich~
ting vast te knoopen , zóó is het ook onvoldoende over de
zonden te spreken zonder het organismus er van aantetoonen.
De geloovige moet niet alleen het leven, maal' het gansche
leven kennen. En de bijbel is el' niet karig mêe, want het is
een naïve, volledige schilderij van het menschelijk leven in
zijne beginselen. 1) Zóó moet ook de prediking zijn 2).*
1) VINllf haalt hierhij de preek aan van SAUIIIN over het leven
der houelingen (tom. 111. Nouv. Ed,); en wie zal het wraken dat
'fUF.RIlMIN, over de eendracht sprekende. begint te vragen: "heerscht

zij onder echt/{enooter., onder ouders en kinderen, onder ambtgenooten. enz.?"
Evenwel keurt COQUEREL, Obseruu. pag 97, als .verreweg te geestig" de verdeeling af der preek over Hand. VIII, die P. J. COURTONNE te .s Hage hield. waar1l1 hij vier redenen van verbazing
opgeeft: 1. Een hoveling die de H. Schrift leest; 2. Een hoveling
die zijne onkunde. heliJdt; 3. Een hoveling die bij zijn' mindere
onderricht vraagt; en 4. een hoveling die zich bekeert. Vert.
2) Onder al de getUIgenissen daaromtrent is zeker niet de minst
merkwaardige vall C. PlIUYS VAN DER HOEVEN. in zijn Anthropologisch onderzoek (Leiden 1851). Op blz. 204 schrijft de HoogJeeraar: ,,(10k iJl den BIlDei is anthropologie, is karakterschildering,
5'
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Gelijk de moraal van zekere toestanden en de zonden van
zekere klassen, zoo moeten ook de gewetensgevallen niet dan
met omzichtigheid, onder 't zegel eener zeer blijkbare algemeene
nuttigheid, aangeroerd worden; maar volstrekt uitsluiten kan
men ze niet. ·Men moet ze echter noch in opzettelijke preken
noch zelfs afzonderlijk in eerte preek behandelen, maar doen
ûen dat zij zich oplossen in een groot beginsel, dat, als er
de ?iel van doordrongen is, de bezwaren van 't werkdadige
leven opheft. Waren wij volmaakt in de éénheid met onzen
Heer, dan zouden er geene gewetensgevallen zijn; maar in
de werkelijkheid ontmoet ze ieder, en zeer moeijelijke, zeer
twijfelachtige, zelfs met behulp des gebeds. Maar over 't algemeen hehoort de casuistiek, wier spitsvondighcên, noodeloos
vermenigvuldigd, het Christendom vaak belasterd hebben, niet
te huis op den kansel. Wie een gewetensbezwaar van dien aard
is levenspoëzij en levenswijsheid, - maar niets ziekelijks, wilds
en overdrevens. Dáár is de type niet de verbeeldingsmensch, noch
de gevoelsmensch, noch de verstandsmem,ch, ook niet de wetenschappelijke mensch, maar (Ie gewetensmensch - de hoogste vererleling van het menschelijk wezen, doordrongen van den goddelijken geest: de naauwste vereeniging der goddelijke en menschelijke
Vert.
natuur."
1) Aanbevelingswaardig is daarom de lectuur van goede moraalpreken waarin niet het afgetrokken begrip der deugd ten grondslag gelegd, noch de rede slechts aan eene uitspraak des Heeren
vastgeknoopt, maar de moraal uil het geestelijk leven geput wordt.
Bijv.: NITZSCIl, Predigten aus der .J.mtsführung, u. s. w. (Bonn 1833).
2te Sammlung. (Bonn 1833).
JULIUS MÜLLER.

Das Christliche Leben in seiner Entwicklullg.

(Breslau , 1834).
HARLESZ, CHRISTI Reich
HARMS, Predigten über

und CHRISTl Kraft. lStuttgart, 1840).
die Heiligung.

Onder de lDoraalpreken, in ons vaderland uitgegeven, munten
uit die van J. VAN DER ROEST, Over de genoegens van de godsdienst. 2e Druk. (Haarlem. 1817).

E.
C.

KIST,

Vijf leerredenen over' het geweten. (Dordrecht, 1810).
1'îental Leerredenen. (Deventer, 1829).

FRANSEN VAN ECIl,

Van later uilgegevelle en algemeen bekende hellOeven wij geene
melding te maken, omdat de praktische richting van onzen landaarll medebracht dat onze beste kanselredenaars sedert lang toolHlen
te begrijpen wat PALMER, l.l. S, 73, zegt: .de hoofllleerillgen gaan
van zelf in zedekundige begrippen ol'er; de mensch moet zich
het heil van CHRISTUS loeeigenen, en elke preek moet dus mora·
lisch zijn.
Ver!.
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heeft, zal eerder tot den herder dau tol, den prediker zijne
toévlugt moeten nemen. * De taak van den laatstgenoemde is
niet zoozeer de vragen van dezen aard op te lossen dan om
ze te doen vervallen. De liefde is de opperste casuist.
Men kan ook, *g'elijk wij boven reeds zeiden*, de zede·
preken rangschikken naar den aard van den onmiddellijken
indruk dien men tracht te weeg te brengen. Het gehoor aan·
merkcnde als een éénig man die onderscheidene zedelijke beo
hoeften heeft, vermaant, of bemoedigt en vertroost, of berispt
en bestraft men hem. _. Deze soort van preken, strafpredikatiën
geheeten, waren voorheen veel menigvuldiger dan thans, en
schijnen nu zich te bepalen tot een' jaarlijkschen vast- en
bededag 1). Het is goed ~Om!01dlf'n in dezen geest te prediken j
*de menigte heeft enkele zulke schuddingen noodig, en ook
voor den geloovige hebben die tijdstippen van bijzondere zelfbeproeving hun groote nuttigheid.* Maar er zijn hier klippen
te m~jden 2). De hooge leeftijd geeft in dit opzicht een gezag
dat de jeugd niet heeft 3), en toch is cr een gezag dat van
den leeftijd onafhankelijk en waarmede elk prediker bekleed
is. De wijze en gematigde PAULUS zeide tot den jongen TIMO'fHEUS : 1/ bestraf die zondigen in tegenwoordigheid van allen,
opdat ook de anderen vreeze mogen hebben." (I Tim. V.20).
1/ Houd
aan tijdelijk, ontijdel~jk; wederleg , bestraf, vermaan
in alle langmoedigheid en leer." (2 Tim. IV 2). En desgelijks
zeide hij tot TITUS (II. 15): I/spreek dit, en vermaan, en
bestraf met allen emst." - Overigens bestraft de waarheid
1) VINET doelt op Zwitserland, waar jaarlijlIs een algemeene
bededag wordt gehouden. Zie over de Leerredenen op zulke dankhoet· en bededagen: de Kerkelijke raadvrager en raadgever "an
J. HERINGA Ez. III D. 2 SI. Blz. 39 v. v. Vg. den open brief aan
W. BROES, door G. H. VAN SENDEN , geplaalst vóór zijne Twee
dankdagen enz. (Zwolle 1845); alsmede de Bid- en dankdag in
eene Dorpsgemeente, door H. V, RO~IBOUTS. 2e druk. (Schoonhoven,
1849).
.
Vert.
2) In de Recepten voor predikers, uit het Kirchenblat (ür die
Ref. Schweiz. 1849 No. 11, over(lenomen in hel Repertorium voor
buiten I. Theol. 1848, 211e deel Blz. 170 v.v., leest men te recht:
.Doe niet Ie veel stral'preken. Krachtiger dan de moker der wet
Vert.
werkt de zon des evangelie's."
3) Het .Nosce te ipsum" geldt hier evenzeer als het: .Si duo
{aciunt idem, non est idem," Zie ook COQUEREL, Obss. ~rat.. pag.
140 V.v. Question d'àge; waarbij wordt àangijhaald CWEJlO, de
Oratore. I1I, 55.
Vert,
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zelve reeds, '"en de hoorder belwort Le g:evoelmi dat het Gods
woord, en niet de mensch, is dat llem bestraft. Want (Hebr.
IV. 12) *Gods woord is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan eenig tweesnijdend zwaard, enz." Wat aangaat de
tegenovergestelde soort, de lofrede, men vindt er voorbeelden
van in de brieven van PAULUS; maar het is kwalijk te gelooven dat zij in de bestaande Kerk, in onze Gemeenten, hare
toepassing vindt.
Gelegenlteids-leerredenen. jJgemeene waarheden vast te knoopen aan gebeurtenissen die versch in het geheugen liggen en
bekend zijn, dat is zeker een middel om de algemeene waarheid te verlevendigen; en aan den anderen kant verbindt
men dáárdoor aan de bijzondere gebeurtenissen, die licht
kwalijk beoordeeld worden of onopgemerkt voorbijgaan, een
goede leering 1).
Terwijl de prediker zegt dat God ons onderwijst door de
gebeurtenissen [God houdt ook gelegenheidspreken 2)J, zou hij
van zijnen kant zich niet gelijk blijven als hij nooit van de
1) Zoo predikte N. C KIST, naar aanleiding van Filipp. J,
18-20a. over De vet'deeldkeid onder de Christenen, toen hij
vermoeden kon, dat Ile gedachten van velen me I zeker opspraakwekkend protest te§(en een te Leiden uitgebragte beroeping ver·
vuld waren.
Zoo gaf hel vernieuwd onderzoek naar den oorsprong der kerkeltJke spreuk: éénheid in het noodige, vt'ijheid in het twijfelachtige, in alles de liefde, aan B. T. LUDLINK WEDDIK den lilel
zijner Leerrede over Efez. IV. 1- 6. (Am st. 1847), die om hare
irenische strekking bijzondere aandach t verdient.
Zoo predIkte A. COQUEREL, over vrijheid, gelijkheid en broederschap, en beschouwde ook deze volksleuze uit een Christelijk
oogpunt. Hooger lof echter echter komt toe aan de zes Leerredenen van SCHENKEL, op het Kerstfeest van 1848 te Schaffhauzen
gehouden en, met des Schrijvers hrief aan HAGENBACIl, onder den
titel: Het komen des Heeren in onzen tijd ook in het Nederduitsch
uitgegeven ('S Gravenhage 1849). Vg. voorts COQUEREL, t. a. p.
pag. 125, waar hij zijne gelegenheidspredikatien opsomt, en tevens
de predikanten aanspoort de, vooral ten platten lande, nog heerschende vooroonleelen ties bijgeloofs bij voorkomende gelegenheden
ernstig te bestrijden.
Vert.
2) Breng hiertoe het verschijnen der cholera, en zie de Leer·
redenen bij het heerschen dier ziekte in ons vaderland uitge
geven. Bijv. het gebed om verlenging des leven.~, Leerrede ove
J( Kon. XX. 1-11. door J. W. G. R. SCHORSE, 12rle Druk. Zwott
1849); Wien God bewaart, is wel bewaard, !)ver Psalm XC
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gebeurtenissen sprak. Het is waal', de stof zelve der prediking
is niet het voorbijgaande, zij is het eeuwig blijvende; maar
men ontneemt haar dit karakter niet, als men el' zich van
bedient om de voorbijgaande gebeurtenissen met waarheden
die niet voorbijgaan te verbinden 1). De hoorder brengt al 't
klein geld :óijller bijzondere indrukken in de kerk mede, om
het tegen goud intewisselen. ]Je geheele gesehiedenis wordt
eene preek onder de handen eens Christens; de prediking kan
geschiedenis worden 2). Hij die in dezen zin predikt, dat is
te zeggen in dien geest om het bijzondere algemeen en het
tijdelijke eeuwig te maken, mag over de omstandigheid spreken;
maar wij verbieden het hem die el' slechts een middel in ziet
om de verdoofde nieuwsgierigheid op te wekken 3). De geruchten dezer wereld moeten sterven aan de deur van dit
heiligdom, wáár, gelijk in de eeuwigheid, geen tijd meel' is.
door H. M. C. VAN OOSTERZEE. ('s llertfJgenbosch. 1840.) - De
zaligheid die den Christen bij het sterven wacht. Leerrede over
Openh. XIV. 13, door' .J. R. WERNINK (Rotterdam. 1848).
Vert.
1) Zoo heeft J. CLARISSE. na het overlijden van Neêrlands
lwnmgin (Oet. 1837!. de teekening van den hoogen God, den
éénigen Heer van leven en dood. Psalm LXXVI. 13a, aan de opwekking tot godvruchtige gevoelens dienstbaar gemaakt. Zie de
uiLbreidi!lg van 's Mans nagelatene schets, uitgegeven door F. G. H.
VAN IrERSON.

(Leiden 1849).

Van de in druk uitge::revene leerredenen, bij gelegenheid der
toewijding van nieuwe ol hernieuwde kerkgebouwen gehouden,
u'Jemen w~i alleen die van J. STEENMKIJER, bij de eerste prediking
in de herbou wtle St. Eusehiuskerk, 14 Dec. 1851, te Arnhem
uitge"proken, (Arnhem, 1852). Naar aanleiding van I Kor. IlI.

9b. wordt het kerkgebouw als eene afbeelding der Km'kgemeente
voorgesteld. De onmiskenbare overeenkomst is dáárin gelegen: 1.
dal helden illgemeen toegankelijk zijn; 2. dal heiden van tUd tot
tijd hervormin![en eischen en ondergaan; en 3. dat in heide orde
en regelmaat de hoogste sieraad zijn. - Nogtans is de kerkgemeente meerder dan het kerkgebouw: 1. in oorsprong; 2. in
waarde; 3. in duurzaamheid.
Verl.
2) Zie de preek van ANCILLON over de rampen van Europa
(Tom. VIII. Nouv. Edit.), - en de vier Academiepreken van TnoLÜCK, over de bewegingen des tijds, in 1845 te Halle gebouden.
(HoII. vert. Rotterdam, 1846).
Vert.
3) lIet is al erg genoeg voor een' Leeraar als hij in gezelséhap
de rol- van een' anecdotenkramer speelt, maar op den kansel hehotlren zoogenaamde aardigheden zeker niet te huis, want zij
stichten Illel. COQUERl'I., Observu. Pag. 94- 95.
Vert.
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De kerk is een hemel; men treedt voor een oogenblik de
eeuwigheid binnen, om straks in den tijd terug te keeren. Van
al de gebeurtenissen, die daar buiten plaats hebben, moet men
hier slechts in één ding zich verdiepen, namelijk, in de waarheden die zij medebrengen 1).
Wat betreft de vaderlandsclte en ataatkundifle leerredenen,
*het zou beter zijn ze ter zijde te stellen; en evenwel kan
men in zekere gewichtige omstandigheden verplicht zijn zulke
onderwerpen op den kansel aanteroeren.* Van den eenen
kant stelt de humaniteit van het Chrislendom het in verband
met al de belangen des levens, en geeft het onder alle omstandigheden een woord te spreken; van de andere zijde nogtans
laat het zich niet boeijen binnen plaats en tijd, en mengt het
zich niet dan met de uiterste omzichtigheid in alles wat het
merk der eeuwigheid niet draagt 2). - Men behoort toe te
zien in deze stookplaats der driften van den zinnelijken mensch
niet te blazen. Hoe zal men in onze dagen over politiek kunnen
spreken zonder partij te kiezen? Ook moet men 't verborgen
nuttigheidsbeginsel (het utilarismus) van de meeste dèzer onderwerpen opmerken 3). De prediker doet beter, als de zeevaarder,
in volle zee zich te houden; want in de nabijheid der kusten
wordt dikwijls schipbreuk geleden 4).
Ik geloof wel, dat men niet gansch en al kam mijden het
publiek te onderhouden over de dingen waarmede het ingenomen

I) Zoo predikte in 't veel bewogen jaar 1848 C. E. VAN KOETSVELD , naar aanleiding van Matth. XX VII. 15-23, over De volkstem.
(Schoonhoven. 1848); - B. TIR HAAR, over de ware, boven alles
begeerlijke vrijheid, ,door CHRISTUS verkrijgbaar, Joh. VIII. 36.
(../msterdam. 1848); - H. J. SPIJKER over Joh. XVII. 20. 21. de
ware éénheid tier Christelijke Kerk. (.Am st. 1848); - J. J. PRll'S,
hij de gedachtenis van den Munsterschen vrede, op den gedenkdag
der Kerkhervorming, over Openb. 111. Ub, De handhaving onzer
Prolestanlsche voorregten. (Rolt. 1848); - en de Oudejaarsavond
1848 van J. J. VAN OOSTERZEE, over Openb. XXI. 6. (Rolt. 1849),
geeft op blz. 11-13 een overzicht van de gebeurtenissen.
Verl.
2) De wijze waarop de vasten gevierd wordt, toont genoegzaam dat de nutie niet meer Kerk is.
3) De politieke leerredenen van SAURJN zijn over 't algemeen binnen de rechte grenzen gebleven. Zie ook de preek van ANCJLLO:\
ovèr het Jubilé der Monarchie .
• ) .... , Nimium premendo
LiLus iniquum. HQRAT, Oden. Libr. II. Od. 10).
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en geheel vervuld is; maar het doel van dit onderhond moet
slechts zijn om de hoonlets tot kalmte te brengen en te matigen 1). Beheersch de wereldsche zaken, ook zonder ze aan
te roeren; stel er u niet mede in betrekking dan om bUll
een kenmerk in te drukken; doe ze den hoorder zien uit de
hoogte des hemels 2). Zie den Heer en zijne Apostelen .. Ik wil het voorbeeld, dat zij ons op dit punt nalieten, niet sterk
drukken; *maar het is toch opmerkelijk dat zij, ofschoon hun
medeburgers beminnende, met zóó groote omzichtigheid de
politieke onderwerpen plegen aanteroeren.* De Apostelen, in
overeenstemming met hunnen Meester, hebben ons daaromtrent
allen hetzelfde voorbeeld nagelaten.
Men moet in dit opzicht den prediker onderscheiden van
den godsdienstigen Schrijver, die journalist wezen kan, en, als
hij wil, vlugschriften kan schrijven. Maar de prediker is veel
meer, en tezelfdertijd, voorganger cener godsdienstige vergadering. Zijn preek zelve maakt een deel van den eeredienst
uit. Zulks veroorlooft niet, gelijk 't mij toeschijnt, om van de
preek alles te maken wat lusten mocht er van te maken. Men
heeft thans zóóvele andere middelen (tot publiciteit).

§ lIl.
Geschiedkundige onderwerpen.
Wat wij gezegd hebben over de oratorische éénheid schijnt
niet overeen te komen met het denkbeeld van historische
onderwerpen. Schrijft men, gelijk QUINCTILIAAN zegt, om te
verhalen en niet om te bewijzen, - men 8preekt om te bewijzen en niet om te verhalen. Maar vooreerst is, gelijk wij
dit vóóraf hebben betoogd, de eerste taak van den prediker te
onderwijzen of te leeren , en het verhalen kan een vorm zijn
van het onderricht. Soms, mag men wel zeggen, redeneert men
alleen omdat men niet weet te verhalen. Wanneer de gebeurtenissen goed verhaald worden, zijn zij het meest doeltreffend
en, ik ZOll haast r.eggen, het meest beslissend onderricht;

l' Als modellen moelen genoemd worden tie Academische Vaderlandsche Leerredenen, die in 1831 Ie Utrecht het licht zagen.
Vert.
2j Zooals dil geschiedt in de vier preken van F. BUNGENBR • onder den
titel Christ et Ie siècle uitgegeven. Paris, 1856.
Vcr!.
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omdat dan de hoorder of lezer zich zelf het onderwijs toeeigellt.
Door geschiedenissen maakt God werkelijk zich meester van
ons hart. Door geschiedenissen, door romantische verhalen,
verspreiden zich de denkbeelden. Wij zijn te vooringenomen
met de argumentatie, die slechts een vorm is van de demonstratie.
Overigens is het hier niet enkel en bloot te doen om iets te
verhalen, maar het verhaal is slechts de grondslag of het
steunpunt van de leering , die volgen moet. Het strookt dus
alleszins met het denkbeeld eener oratorische rede om te verhalen; maar de redenaar verhaalt niet gelijk de geschied.
schrijver 1).
Voeg daarbij, dat niets [UlU het gros der hoorders zóóvee]
belangstelling inboezemt als geschiedenissen. Wij slaan dus op
de behoeften der menigte al zeer weinig acht, als wij haar niets
verhalen. God zelf heeft zich meer geschikt naar 's menschen
behoeften.
Wij zoeken eene geschiedenis om te zetten in eene leerillg,
terwijl HERDER aan elke leering den vorm der geschiedenis
gegeven wil hebben 2). Het is beiden goed, eu men moet het
een met het ander opnemen. B. v. in plaats van te zeggen:
"de gierigheid", zullen wij zeggen: "de fJierifJaard ," of, beter
nog.: !leen vrek."
"'Onafhankelijk van de gewijde geschiedenis in den eigent-

I) Geen oUllheülkundige opmerkingen, geen aardrijkskundige
geen anatomische aarrligherlen. maar ook geen
sentimentele tooneelen komen op den kansel te pas. - Wij mogen
ons niet losrukken van den geschiedknndigen borlem, hoezeer het
nog lans geoorloofd is somwijlcn als in den derden hemel opgetrokken te worden. ,- Onder onze Uuitsche naburen is F. W.
KRUMMACHER een meester in het schilrleren. Als van star lot star
volgt hij, in zijn' Elias, den profeet tot Gods troon. - De merkwaardigheden uit de geschiedenis van JERE)IlA, door J. MOLL Jz.
m Leerredenen beschouwd ('s Gravenhage, 1840). en de Mozes
van J. STEENMEIJER, (Arnhem, 1852), kunnen bij ons als voorbeelden gelden. - Voor zoover , l·jmlelijk, tie feeststoffen tot de
geschiedkundige onderwerpen behooren, zie. behalve het Handboek over de Feeststoffen van A. J. VAN DER VEEN (Gron. 1821),de Leerredenen over de Feeststoffen van G. H. VAN SENDEN (Zwolle,
1846); en wat iu modernen geest over de feeststoffen geleverd is ;
biîv.: G. VAN GORKOM, Een woord op het pinksterfeest, Amst.
1871; enz.
Ver!.
2) Zie HERDER, Briefe, das Studium der Theol. betreffend. Ed.
Carlsruhe. 1820. 2 Th. S. 36. In het NCflerdUitsch vertaald dool'
nasporingen,

W.

VAl! HAMELSVELD.

(Amst. 1785).
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lijken zin des woords, zal de prediking ook overvloedige stof
vinden in de kerkgeschiedenis, waarin die des O. en N.
Verbonds hare voortzetting vindt; in de geschiedenis der godsdiensten 1), ja zelf.~ in die der wereld, die als eene geschiedenis
der Voorzienigheid is. Welk een ruim veld biedt bovendien de
geschiedenis der Zendingen 2), die der christelijke instellingen,
die der vervolgingen aan 3)! Voor de geschiedenis der individnën,
voor de levensgeschiedenis der mannen Gods, moest ook plaats
op den kansel ingeruimd worden.
*De Roomsche predikers zijn hierin boven ons bevoorrecht,
dat in hunne prediking de lofredenen der heiligen, benevens
de lijkredenen, als regel zij n ingevoerd 4). Deze preken doen
volkomen gevoelen hoe een algemeene waarheid, die zich
1) C. P. TIE/.E. Vergelijkende geschiedenis, enz. Amst. 1862.
2) Zie N. BEETS. des Heidens loon aan den Christen. (Haarlem.
1850.) naar Spreuk. XI. 25, over de eigenaardige zegeningen. die
het gevolg z~in van de Christelijke deelneming in het C/zr'istel~i'i~
Zendingtverk; rn de Leerrede van J. J. VAN OOSTERZEE, als \1,1betrachting op het Zendelingfeest • den 21 J ulij 1850 gehouden,
volgens Openb. XXII. 20b , over het verlangen naar de komst van
JEzus.
Vert.
a) In de inaugurale Rede. rloor VINET gehouden. toen hij 1
Nov. 1837 als Hoogleeraar in de practische godgeleerdheid aan de
Hoo~eschool te Lausanne optrad. welke redevoering als appendix bij deze zijne homilétielc is uitgegeven. -- zegt onze Schrijver op de hem eigene wijze: .Wat helet u bij de wonderen van
het verledene op den kansel de merkwaardigheden van het tegenwoordige te voegen. en, dag bij dag, de geschiedenis van God te
verhalen? . . . .. Is de geschiedenis. die gij verhaalt, gesloten? is
God in slaap gevallen? of hebben zijne vroegere werken zich over
de nieuwe Ie schamen?"
4) Zie BOSSUET. Lofrede op PAULUS. en Lijkrede op de PaltzGravin. - Te regt vermaant HAR~IS om hij sterfgevallen niet op
de harteu te trommelen. ._- Zie overigens de L\jkrede. naar Hehr.
XIII. 7. ter gedachtenis van J. P. A. WllHGENS. gehouden door
C, H. VAl( HERWERDEN, C.Hz. (Gron. 1847); -- de Leerrede van J.
J. VAN OOSTERZEE. over NHm. XX. 23-29. na het overlijden van
A. DE VRIES uitgesproken '.2r1e Druk RoU. 1847); - de Leerrede.
ter gedaclltenis van een' geachten Schoolonderwijzer • door D. DOEDES uitgegeven (Tiel, 1849); - en de Christelijke toespraak over
Mark. V. 38-, gehouden door F. C. HINLorEN, getiteld: De Heer
JEzus in het sterfhuis. (Haarlem. 1848).
Bij het overlijden vàn mijnen \Tiend den Hoogleeraar NIERI\1EIJER,
predikte Prof. KIST naar (Ie woorden: De Heer /zeeft meer dan
dit om te geven. 11. ChroDlc. XX V, 9b•
Verl.
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individualiseert, belangrijk wordt. En waarom zou men ook,
in plaats van de woorden der Apostelen tot teksten te nemen,
de Apostelen zelven niet nemen? Zou men, in stede van
hunne woorden alleen in hun' objectieven zin te beschouwen,
ze ook niet uit een 8uójectief gezichtspunt kunnen gadeslaan',
en de schoone karakters der eerste Christenkerk er aan zoeken
te ontleenen? Zij zijn de typen van zedelijke volmaking,
welke te bestudeeren alleszins nuttig is. En is het waar, dat
het werk Gods op zich zelf identi8cn is, laat ons de grenzen
der apostolische tijden overschrijden, en op 't onmetelijk veld
der Kerk, zelfs in de R.-Katholieke vóór en na de Hervorming, een' rijken oogst van sehoone herinneringen versamelen 1). Het zou ondankbaar zijn de lotgevallen van onze
Vaders in het geloof aan de vérgetelheid prijs te geven 2).
Wij zouden christenen zijn, en PAULUS, JACOBUS, PE'fRUS
oppervlakkig slechts kennen; van een' LUTHER, van een'
VIRET , om zoo te zeggen, niets weten! De geschiedenis van
het werk des H. Geestes in de Kerk, en de levensbeschrijvingen ,der vromen zijn dikwerf stichtelijker dan al ue betoogen.
Vreezen wij zelfs het verhaal van bijzonderheden niet.
*Waarom van dit alles ons gehoor te berooven, hetwelk deze
dingen niet te vreemd noch laf vinden zal. Vergeten wij evenwel niet, terwijl wij deze bouwstoffen vrij gebruiken, dat alles
niet is geoorloofd dan aan hem die dienstknecht Gods is, en
in de mate waarin hij zijn dienstknecht is*.
De onderwerpen, waarvan wij melding maakten, zijn geschikt
voor een zeer voldoende oratorische éénheid, en voor al wat
voegt op den kansel.

§ IV.
Onderwerpett aan natuurbesc7tOuwinf/ ontleend.
*Ook van de onderwerpen van deze soort heeft men misbruik gemaakt, en zij zijn daardoor in eene verdenking gebracht, die gelijk staat met het discrediet waarin ook de
zedekundige onderwerpen gevallen zijn. Men ,is verzadigd ge-

1) Zie de levensbeelden. onder den titel van Christus in zijne
heiligen (loor Dr. S. K. THODEN VAN VELZEN gegeven in dc Ev.
Bibhotheek 1861. 1862, 1863.
2) Zie Roepstemmen, Volksblaadjes. Utrecht, 1855.

77
weest van romantieke preken, en de font der predikers is
geweten aan de stoffen waarmede zij zich bij voorkeur bezig
hielden. Die afkeer is zeker zeer vergeeflijk, maar niettemin
is hij onrechtvaardig, en de onderwerpen waarover wij spreken
moeten de plaats die hun toekomt weder innemen*.
Men had den God der natuur en Dien des evangelies
tegenover elkaêr gesteld. Vóór de ontwaking des geloofs
(réveil) deed men het in zekeren zin; en, na de ontwaking,
in een' anderen. Wat wij van de waarheden van den natuurlijken godsdienst hebben gezegd, vindt hier zijne toepassing; want dit is niets anders. De genade toch werd niet
verleend ten koste noch met terzijdestelling van de natuur.
Al vertellen de hemelen niet al de eer van God, daaruit volgt
nog niet dat zij op dit gewichtig punt stom zouden geworden zijn. or zàl men zeggen, dat wat zij verkondigen geene
waarde meer heeft sedert het evangelie sprak? Men zou het
kwalijk kunnen gelooven; neen! zij spreken nog, en men
moet hunne stem opvangen. - Het is waar dat de natuur
ook spreekt van den val en van de zonde, en ons naar een
nieuwe aarde en naar nieuwe hemelen reikhalzen doet 1);
maar ook in dit opzicht is het nuttig van deze wereld te
spreken, en aan te toonen hoe alles voor de godsdienstige
opvoeding des menschen berekend is.
, Bovendien, de wederkeerige invloed van de physieke en
zedelijke wereld is treffend: de natuur is een onmetelijke
parabel.
Merken wij alleenlijk op, dat hetgeen in deze soort aan
den kansel geoorloofd is, noch tot de wetenschap noch tot de
poëzy behoort; ofschoon anders de wetenschap, in haar algemeene resultaten, en de poëzy, door noodwendige gevolgtrekking,
er niet bij misplaatst zijn. Deze beschouwing der natuur moet
trouwens wezentlijk fJodsdien8tifJ zijn. Zij neemt de wetenschap
wèl· te hulp, vloeit wèl natuurlijk over in poëzy; maar dè
wetenschap is daarbij slechts middel, en de poëzy slechts
accidenteel. Het is tc wenschen dat de prediker op geen onbestemde wijze noch bij geval er over spreke, maar met de
juistheid die de wetenschap geeft. De verborgene wonderen
zijn de minsten niet 2).
1) WU laten dil beweren voor des Schrijvers rekening. in zoo
verre het op verkeerde exegese van eenige schriftuurplaatsen rust.
Vert.
2) Wij zullen als voorbeelden van deze SOOl't van onderwerpen
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§ V.
Zielkundige onderwerpen.
Dat de zielkunde, of de kennis der bestanddeel eu , der vermogens en der drijfveeren van den psyehischen menseh, noodzakelijk is, en dat, in één woord, de mert8ck aan den prediker
bekend moet zijn, dáárover is wel geen twijfel. Eenigen
nogtans verachten deze studie, en zeggen dat de bijbel voldoende is. Dezulken echter vergeten dat de zielkunde die de
bijbel zelf bevat, ons uitlokt om de zielkunde te bestudeeren;
dat de H. -Schrift een fakkel is om den mensch van binnen
gade te slaan; en dat het de menseh is, die door den menseh
gade geslagen moet worden. Hoeveel b. v. vindt men in Job
en in den Prediker over de verborgenheden der menschelijke
ziel! hoeveel gezichtspunten worden ons aangewezen! Hij die
op hoogen toon dikwijls herhaalt: /lZÓÓ en zóó is de menseh ,"
zonder hem zelf te hebben gezien, zal weinig indruk maken:
hij zou, om dezelfde reden, geen andere drangreden der verplichting kunnen bijbrengen dan het gebod van den bijbel: en
niemand meent langer dáármede te kunnen volstaan. Niemand
moet kunnen zeggen: /lals de prediker ons beter kende, zou
hij zóó niet spreken." De prediker, die van den mensch spreekt
zonder hem goed bestudeerd te hebben, zal tot grove misslagen
vervallen en geen ontzag inboezemen. Hij moet toonen te weten,
zoover een mensch dit weten kan, van wat maaksel wij zijn
(Ps. crIl: 14) 1).
Over 't algemeen echter is de p8ychologie meer geschikt om
eenigc preken aanhalen van CELLéRmR. en ,he van MANUEI, over
den winter (Sermons. Tom. 11. Serrnon 17).
VINET.
Zie BORGER'S leerrede over Jesaia XL. 26. 27. (11 D. 4e dr.
BI. 58 vg.) en P. C. MOLHUIJZEN (Leeredenen over vr~je stoffen,
Deventer, 1842) in zijne ltlerrede over .Jesaia XL. 26h. die ge·
titeld is; De lessen van den si arrenhemel , waarin wordt iange·
wezen hoe de starrenhemel ons predikt:
1. onze onbeduidendheid; - maar ook onze waardigheid;
2. Gods majesteit;
- Illaar ook zijne goedertierenheid,
3. onze bestemming;
- maar ook onze plichten. - Verg.
ook de Christelijke beschouwing van eene zonsverduistering,
Leerrede naar aanleiding van Marl\. XlII. 24h. door T. C. R. Huy·
DECOPER, geplaatst in de Leerredenen, rlie maandelijks te Arnhem
bij G. W. VAN DER WIEL werden uitgegeven, 6 Jaarg. 1851. Blz.
167. v,v.
Vert.
1) Behalve de lectuur der humoristische Schrijvers zijn daarom
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aan preken degelijkheid te geven dan eigentlijk gezegde onderwerpen; en in geen geval moet, zij bloot wetenschappelijk zijn,
noch zich bepalen tot beuzelachtige opmerkingen. De zielkunde
van den prediker moet ]Jl'akti8clt en populair wezen. Een
spekulatieve zielkunde, of die te spitsvondig is, trekt den
hoorder af van 't geen hem boven alles moet bezig houden;
zij geeft aan zijne eigenliefde een gevaarlijk voedsel 1); zij
brengt bij hem hersenschimmige indrukken te weeg; en zij is
bovendien een élément dat voor de oratorie weinig geschikt is.
De psychologie, zooals wij haar hier verstaan, beschouwt
niet alleen dIm individu{'elen, maar ook den maat8chappeli:)ken
menseh. Gelijk ('1' een physiologie is, zoo is er ook een psychologie van de maatschappij. Zij maakt een deel uit van het
gebied dat wij den prediker openden, Niets toch is natuurlijker
en gemakkelijker dan met het godsbegrip dat van alle instellingen der Voorzienigheid te verbinden; en b. v. aan te toonen
hoe God, van 't hegin des bijbels en del' wereld af, de I\laatschappij en de beschaving gegrondvest heeft door de schier
gelijktijdige instelling van het hu,sgeziu, van de 8pmak, van
de wet, en van den arbeid. Deze onderwerpen, te zeer verwaarloosd, daar r,ij toch bij de hoorders een zeker godsdienstig
den toelwmstlgen predikant aanlehe\'elen; de door Tm~IEI\ bewerkle Anthropologie van KANT; de Zielkunde van T. ROORDA
(Leeuwarden 1848); de Wijsgeerige beschouwing van den mensch,
em" door J,. S, P. MEYBOO~I, (I D. Nijmegen.1S50); de Wijsgeerige
beschouwingen, enz. van J. F. BRuel!. vert~ald door H. FANG~IAN
(Leijden. 1851), eu de stndien van DOLFiis over den mensch, die
ook in hel Ned: zijn vertaald; hovenal echter Opzoo~llm's werken;
h. v. De godsdienst, Amst. ]867; enz.
Vert.
2) Een zeer fijne psychologie, die al de zielsaandoeningen gaat
bespieden, die al hare geheimen zoekt te verschalken. die haar
bekenlenissen ontlokt: - terwijl zij, als men zoo spreken kan,
haar donkerste hoeken doorsnuffelt, en haar bovendien bewustheid geeft van al haar kwaad, en hare smarten verdubbelt door
ze bij name te noemen; - in zulk eene psychologie meen ik te
zien wat schadelijk is voor de groote belangen der ziel. Zoozeer
de zeHkennis het noodzakelijk steunpunt' is van alle wedergehoorte. zóózeer wordt misschien dit werk moeilijk gemaakt door
deze spitsvondige opmerkingen. Zij maakt eene studie, een voorwerp van nieuwsgierigheid. van de groote intI rukken , die de ziel
naar de lichlzijde heênbuigen. Zij misvormt ongemerkt de smarten
van het berouw in genoegens der eigenliefde, en de knaging van
het !<eweten wordt verstandelijke ontdekking. enz. VINltT, Etudes
SUl' la litteratul'C du XIX Siècle. Tom. UI, p. 28.
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gevoel te weeg brengen, kunnen tot de reeds genoemden teruggebracht worden. Waarlijk , de inrichtingen, de zeden, en te
gelijk de industrie, de kunsten, de' beschaving, de onderscheidene ontwikkelingen, vloeijen voort uit de menschelijke natuur.
*Elke waarheid voert tot de waarheid. Zeker is CHRISTUS het
midden punt van alle waarheid; maal' om aantetoonen dat
hij het middenpunt is, moet men spreken van den cirkel en
zelfs van de meest verwijderde omtrekkcn.*
Laat ons evenwel erkennen, dat het woord j18yckolo:;ie, dat
wij begonnen te gebruiken, zich niet, zonder dat men het
eenigszins geweld aandoet, uitstrekken kan tot ,den geheimen
band, die de verschillende deelen der wereld en de verschillende
bestanddeelen van 't menschelijk leven vereenigt. Het is veelmeer de wijsóegeerte die ze allen omvat. In godsdienst is de
wijsbegeerte een werktuig, een methode. Doch wij bedoelen
niet zoozeer een gegeven wijsbegeerte of philosophische constructie, maar dien wijsgeerigen geest door middel van welken
men rangschikt, vereenigt, afzondert, het waar verband der
dingen weet te vinden, van de waarschijnlijkheden tot de
werkelijkheid, van de verschijnselen tot het beginsel opklimt,
en het geheel omvat. Deze geest helpt ons de wijsbegeerte van
den godsdienst te vinden, dat is te zeggen, het verband waarin
beiden tot elkaêr en tot hun midden punt staan, het verband
van de bestanddeelen waaruit zij is samengesteld, en haar
verband met de wereld en met het leven. Met behulp van
dezen geest is het, dat wij begrijpen en doen gevoelen welk

een verborgene samenstemming er tusschen alle dingen bestaat:
tusschen den godsdienst en de natuur of 't ntenschelijk leven,
en, in het menseMIijk leven, tusschen het persoonlijk en
maatschappelijk bestaan, tusschen de werkelijkheid en de kunst,
tusschen de gedachte en de daad, tusschen de vrijheid en de
orde, tusschen de bijzondere en algemeene aandoeningen 1),
tusschen de natuurdriften en de plichten, tusschell het
oogenblikkelijk belang en de zorg voor de toekomst. Maar dit
alles behoort tot de klasse der apologetische preken, en de
wijsbegeerte komt hier, gelijk wir reeds zeiden, niet als oóject
voor, maar als in8trument.
1) B. v. Jerem. xxn. 10: .Weent niet over den doode, en
beklaagt hem niet; weent vrij over hem die (in ballingschap
weggegaan is; want h\i zal nimmermeer wederkomen. dat hij \rel
land zÎJner geboorte zie."
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Kan deze schier onmetelijke uitbreiding van 't gebied der
prediking, die althans niets uitsluit, niet tot ergernis zijn?
Men kan vragen of JEZUS CHRIs'rus over alle soorten van
stoft'en is komen spreken. Neen: JEZUS sprak van het goede
deel, van het ééne noodige, waaromtrent een beslissende
keuze moet geschieden, desnoods met uitsluiting van alle
andere dingen. Er is in de evangeliebediening een karakter
van dringenden spoed. Het onderwijs van 4en Heer en zijne
Apostelen is hevig, en gelijkt weinig op de rustige ontwikkeling van het wetenschappel\ik betoog. 11 Wordt behouden van
dit verkeerd geslacht" (Hand. Il. 40); - wordt behouden,
al moet gij er' ook uwe schatten bij laten varen, al komt gij
er zonder gescheurde kleêren niet af;" - zietdaar de prediking van JEZUS CHRISTUS, die des evangelies. De christelijke
kansel is geen akademische leerstoel.
Men ziet dat de tegenwerping sterk is. Zij die zich den
leeraar als een' zendeling voorstellen, - en zij hebben gelijk, - knnnen zich geen begrip maken van ons langzaam
voortgaan. Vergeten wij evenwel niet dat prediken onderwijzen
is. Indien het alleen te doen ware om den zondaar schielijk
naar den voet des kruises te drijven, zou het evangelie zelf
veel te uitvoerig zijn. In vele onderwerpen ligt de goede boodschap opgesloten. De woorden die het geweten vermorselen
zijn hier en dáál' in het evangelie verspreid, en er zijn
anderen om heên. Ongetwijfeld moeten zij, wat het wezen
der zaak betreft, in elke preek aanwezig zijn, maar zij ontslaan niet van de verplichting om de waarheid van hare onderscheidene kanten te onderzoeken. Vervaard te maken is
niet alles; zelfs is het weinig; men moet tr('jfen, en tot dat
einde onderrichten. Er is een groot aantal zielen dat men
alleen tot dezen prijs voor CHRISTUS gewinnen zal. Haasten
wij OUR dan om te onderwijzen, en onderwijzen wij op ons
gemak. God zal intusschen, zijn werk volbrengen. Het onderwijs is gcen zaak van smaak noch van keus, maar van noodzakelijkheid. Een onderwijs dat, in al zijne deelen, de
strekking heeft om te stichten, kan van de roeping des
predikers niet geschciden worden.
Voorts moet men nooit uit het oog verliezen dat de nieuwheid ecn krachtig middel is om belangstelling in te boezemen,
en dat de prediking in dit opzicht zich niet staande zal
houden dan onder voorwaarde dat zij onophoudelijk zich
verniem... t. Ni eu wil wat nieuws, cn, onder alle lloodig voor6
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behoud, heeft men er geen ongelijl: in. Deze behoefte aan
nieuwheid is ernstiger dan men denkt, en de diepzinnigste
hoorder is el' op verre na niet vreemd aan. Elk welberaden
prediker zal !luit zijnen schat nieuwe en oude dingen te
voorschijn brengen" (Matth. XIII. 52). Wat niet oud is dat
is niet waar, waut het kan de vraag niet zijn om eeu nieuw
evangelie te maken. Maar, omgekeerd, wat niet nieuw is,
dat is te zeggen niet geschikt voor den vorm des' geestes,
voor de richtingen en voor de behoeften van elk tijdperk, is
evenmin volkomen waar. De wonderlijke buigzaamheid des
evangelies, zijne geschiktheid om zich te voegen naar de
vormen del' maatschappij, naar de karakters, naar de toestanden, naar de meest verschillende wendingen des geestes, is geen gering bewijs voor zijn' goddelijken oorsprong 1).
Zal de prediking er bij verliezen als zij dààrin het evangelie
gelijkt? Al te vaak is zij van den eenen prediker tot den
andere, eeuw in eeuw uit, aan zich zelve gelijk. De dingen
welker kracht van den vorm geheel onafhankelijk is, zijn
slechts weinig in getal. El' zijn weinige preken uit de vorige
eeuwen, die niet uoodig hebben voor ons gebruik geheel tr
worden omgewerkt.
*Er is dus een geoorloofde nieuwheid, ook van onderwerpen, niet van leeringen , maar van voorstellen. Het is op
deze wijze dat ook de kunst, een menschelijke zaak, zich
vernieuwt. Het evangelie zelf is onveranderlijk, maar het
iR goddelijk. Om tot die nieuwheid waal'Yan wij spreken te
k6men, is het genie niet noodig: de prediker heeft slechts de
oogen open te doen cu op te merken. Dat hij zich niet bepale
hij 't algemeen en .tfgetrokken begrip van delt menseh, maar dat
hij de menschen bestudeere die hij voor ûch heeft en tot wie
hij spreekt. Als hij de7.e moeite wil nemen, zal hij nieuw zijn.
Dit is echter een llloeijelijke studie, die een gestadige oplettendheid vordert, waarin de \jver ondersteunt en bestuurt,
maar waarvan hij niet ontslaat. *
Nadat wij de slagboomen lieten vallen, heft'en wij ze weder
op, dat is te zeggen, - na voor de prediking in het
algemeen v-fif of zelfs ze8 perken geopend te hebben, brengen
wij ze voor den jongen prediker weder tot twee terug: de

1) Oe uitdrukking: 'Ik ben uitgepreekt" is naïf veclheteekenend. (mmers de prediker moge uitgepreekt zijn, het evangelie
is het nooit.
Verl.
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dogmatiek eu de moraal. Immers de drie laatstgenoemde klassen
van ondrrwerpen onderstellen bij den prediker een' geest des
onderscheids , eene rijpheid van oordeel, een' tact, die alleen
de vrucht kunnen zijn der ervaring. Binnen nauwere grenzen
is de jeugdige prediker meer in veiligheid; ofschoon toch deze
grenzen niet nauw genoeg zijn om zijn' ijver te belemmeren
en de nuttigheid zijner bediening te beperken, aangezien hij
binnen die grenzen nog denkbeelden en zaken genoeg kan
opnemen, verzameld op menig ander gebied waaraan hij geeue
onderwerpen van prediking ontleent.

O·

DER D E
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Over den tekst.

§ I. O,Jer den tek8t i,l het al.r;emee1t
Terwijl ik eerst over het onderwerp, afgescheiden van den
tekst, handelde, deed ik toch reeds genoeg blijken, dat ik het
gebruik van een' tekst niet beschouw als wezenilijk tot de
kanselrede mede te behooren 1). En, waarlijk, wat een preek
christelijk maakt, dat is niet het gebruik van een' tekst, maar
des predikers geest. Een preek kan christelijk, stiehtelijk,
leerzaam wezen, zonder binnen de grenzen cencr schriftuurplaats besloten tc zijn. Zij kan even goed bijbelsch zijn zonder
een' tekst te hebben als zij met een' tekst volstrekt niet bijbelsch kan zijn. Een gedeelte der H. Schrift heeft duizendwerf gediend tot reispas voor denkbeelden die er volstrekt
niet in lagen opgesloten, en men zag predikers al, 't ware
een spel daarmeê urijven om aan het hoofd hunner opstellen
zeer krachtige bijbelteksten te zetten, Len einde zich te vermaken met die te ontzenuwen 2). Men woonde dan eenp
ofl'erande bij, waarb\j Gods woord het offer was. Als de tekst
niets anders is dan een bedriegelijk uithangbord, als de klokkentoren een IURthuis overtreft, zou het ongetwijfeld heter
zijn het uithangbord weg te nemen en den klokkentoren
af te breken.
Wat de predikers aangaat die aan Gods woord innig gehecht zijn, deze zullen niet tot dit misbruik vervallen,
1) Zie den oorsprong der teksten Luk. IV. 16-21.
2) Vf!. Over (Ie zool:(enaamde motto-preken COQUEREL. Obss.
prat. pag. 76. waarbij hij onder anderen een' RooIlIsehen prerlil,er
citeert. die op den dag van Maria-hemelvaart de woorden: Ik
dank U. dat ik niet ben als andere menschen." (Luk. XVIII, 11)
aan ~blUA in den mond legde,
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maar hoe dikwijls zal niet de tekst hun .1anleiding gegeven
hebben tot een' pijnlijken bokkensprong! 1)
Wel verre dat de tekst en het onderwerp altijd elkaêr
ondersteunen, is er zeer dikwijls een soort van strijd tusschen
den tekst en het onderwerp. Zou zulk een strijd nooit plaats
vinden, dan waren er twee dingen noodig: vooreerst, dat
elke tekst een onderwerp in zich bevatte; en ten andere, dat
men zeker was voor elk onderwerp een' tekst te vinden.
Het een noch het ander gaat altijd door.
Trouwens, vooreerst, elke tekst bevat geen onderwerp.
Zonderen wij echter de homilie uit, waarvan hier geen spraak
kan zijn en waarop wij terug komen; want er is hier slechts
spraak van de syntltetische rede, waarin alles zich in één punt
vereenigt. Zulk eene rede rust op eene stelling (thesi8); men
moet derhalve een' tekst zoeken die eene stelling in zich
bevat. Zal men dien altijd vinden? M3rkt slechts op dat
de stelling, als resultaat eener abstractie, eene waarheid is
die zorgvuldig van een geheel van waarheden losgemaakt is,
gelijk een lidmaat van het lichaam waartoe het behoort,
waarop het groeide, waarin het een onderscheiden en af·
scheiclelijk geheel, eene éénheid uitmaakt. De stelling bevat
in zich zelve alles wat haar doet bestaan, niets meer en niets
minder; zij heeft geene uitwassen meer dan zij versnijdingen
heeft; zij heeft hare uitersten aan niets vreemds verbonden;
zij heeft niets subjectiefs, niets historisch, niets acciden·
teels 2). Ontvangen als thesis, als thesis geboren, gaat zij
zonder bochten lijnrecht op haar doel af.
Er is zeker een goed aantal bijbelplaatsen waarvan men
dit even goed zeggen kan. Maar grooter is toch het getal
-----

1) De prediker, die in de I'ori!ie eeuw, bij het intrekken van
zeker recht op de specer\jen uiL Inllie, ten voordeele der Amsterdam,che predilwIllen, tol (('ksl nam uil Jesaia XXXIX, 2 •
•en de specerijen,' - bel!rrep niet dal hii, over Hiskia's ijdelheir! sprekend, zijn eigene ijdelhp-id verried.
Toen een ander prediker in Engelllnd na de oprichting eener
groole f,lbriek van aardewrrk uit Exorl. XXV. 29, als zijn tekst
de woorden: -Gij zult ook maken - schotelen - platteelen kroesen, voorlas, deed reeds de glimla~h rler hoorders vermoeden
dal de ware stichting licht ontbreken zou.
COQUEREL.
2) t:OQUEREL hekent zelf dat de klank der woorden: .Dit is de
derde maal dat iJ. tot u kom" (11 Korinth. XIII, 1) hem verleidde dezen tt'ksl te nemen. toen hii in 1825 voor {Ie {Ierde maal
als predikant te Amsterdam optrad. .Ik hoor nog - .schrijft
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rlcl'zulken waarvan het verband, de vorm, cle grond zelf,
cene gelegenheid, een persoonlijke gemoedsbeweging, de
toevallige aanraking met andere denkbeelden, in één woord,
eene aan de eigentlijk gezegde stelling, vreemde complicatie
onderstellen, en die, in hare afzondering beschouwd, willekeurig moet schijnen. De waarheid, die men moet en wil behandelen, is bovendien in plaatsen van dezen aard als in een
soort van loopgraaf neêrgelegd; en de stelling verheft zich
dan naast den tekst, schiet dáár zijdelings hare wortels, als
in de kloof eener rots, stort er een nieuw leven in uit, en
yerbindt eerder een nienw belang aan den tekst dan dat zij
t'r wezentlijk uit voortkomt. En als zij den gttnschen tekst wil
uitputten, overlaadt zij zich, werpt zich zelve omver, en is
geen thesis meel'.
Nu dan, zal men zeggen, laat ons de stellingen laten
varen, en het bezwaar zal verdwijnen. Maal' ik vraag of el'
zich voor den prediker in den loop zijner betrekking geene
onderwerpen om over te prediken zullen opdoen, zonder dat
het juist bijbelplaatsen behoeven te zijn? De ondervinding is
ook een hoek, de ervaring geeft ook teksten aan de hand.
Zulk een voorstel, al vindt het in geen bijbelplaats zijn juiste
uitdrukking, komt als één volledig geheel uit den geest des
predikers voort, en wordt dool' de omstandigheden of dool' de
overdenking vruchtbaar gemaakt. Nu zal hij, - omdat een
gebruik, dat kracht van wet heeft, het vordert, - een' tekst
zoeken voor dit reeds te voren ontworpen onderwerp; en ik
twijfel niet of hij vindt dan ook een' tekst, die in kennelijk verband met zijn onderwerp staat. Maar zal hij wel altijd een'
tekst vinden die zijn onderwerp uitdrukt? Men kan het kwalijk
gelooven. En in dit geval zal hij van twee dingen één doen:
Of hij zal van het bijbelwoord alleen datgene opnemen wat
volkomen met zijn onderwerp strookt en 't overige daarvan
afzonderen; àf de tekst zal slechts de vorm worden waarin
zijne rede gegoten wordt. En denkt men dan dat zulk een
plan recht natuurlijk zou wezen, dat eerst in zijn' geest, naar
den aard der dingen en overeenkomstig zijn persoonlijk gezichtspunt, zich vormde, en daarna zich voegen moest naar de

-hij" - het gemompel dat de voorlezing van dien tekst hii de
.hoorders te weeg bracht, en de onderlinge stichting heeft er
-schilde door geleden."

87
bochten van een' tekst, die den vorm zijner stelling cn zelfs
den vorm eener stelling niet heeft?
Zegt gij hem - den vorm zijner stelling, of liever zijne
stelling zelve, te laten varen ten believe van den tekst, ,.met welke ketenen bezwaart gij dan de bediening des W oords?
en weet g'ij dan niet dat de bijbel veel meer waarheden in
zich bevat dan hij er uitdrukt? en Jat het één zijner verdiensten is een menigte van denkbeelden in te geven en op
te wekken, die hij wel vh·tueel, - dat erken ik gaarne, maar toeh niet actueel bevat? Indien gij eehter wilt dat de
prediker den schijn hebbe van alleen den tekst in aanmerking
te nemen, en dat hij nogtallS zijne stelling, woals die in zij n
brein zich vormde, volledig en uitsluitend behandelt, dan is
het misschien nog erger. Gij noodzaakt hem dan tot eene
kunstverrichting die den kansel onwaardig is; gij wilt dan
aat hij, onder het voorkomen van een' onbepaalden eerbied
voor de letter des bijbels, haar geweld aandoet en verdraait.
Is het niet zeker dat hij meer eerbied voor de H. Schrift zal
betoonen wanneer hij minder van nabij haar volgt, zonder
haar te noodzaken binnen den kring van zijn plan te gaan,
dàn wanneer hij, integendeel, voorgeeft zijn eigen plan in te

leiden in den kring van Gods woord? Voor alle een weinig
geoefende en verlichte hoorders is dit een bespottelijke eerbied.
Of men ons voorwerpe dat de ware prediking moet zijn.
wat zij bij haren oorsprong was, een eeuvoudige verklaring
eü toepassing van het geinspireerde Woord, - men verplaatst
ons alsdan op een geheel ander gebied en bij een gansch andere vraag, die wij behandelen kunnen, zonder de denkbeelden, die wij zoo even geopperd hebben, aan te roeren of
eenigszins te wêerspreken.
Menschen van zeer verschillende karakters en zeer tegenstrijdige begrippen kwamen hierin overeen: dat zij het gebruik
van teksten voor een misbruik hielden. VOLTAIRE bijv. dien men zóó spoedig niet afwij :~ell moet, want waarom zou
hij de waarheid niet getroffen hebben op dit onderwerp, dat
rechtstreeks geen godsdienstvraag is 1) , - VOLTAIRE schrijft: 2)
I! het ware te wenschen dat BOURDALOUE, den bedorven' smaak
die den kansel tot oneer strekte van deu kansel verbannend,
er ook de gewoonte om over een' tekst te prediken van ver1) .Fas est et ab hoste doceri."

2) Siècle de LoUIS XIV.

OVIDIUS

Metam. IY. 428.

~8

bannen hadde. Want om een' geruimen tijd over een citaat van
één of twee regels te spreken, en zich te vermoeijen ten einde
zijn gansche rede naar dien regel te schikken, zulk een werk
scbijnt een spel te zijn, dat met de waardigheid der evangelie-bediening' weinig overeenkomt. De tekst wordt zoo doende
een soort van motto, of liever een raadsel, dat de preek oplost."
Men moet het juk 'onzer gewoonten, die allen op den duur
een tweede natuur worden, afschudden; meh moet zich verplaatsen op het standpunt van iemand die nooit heeft hooren
preken, die van de prediking niets kent dan haar doel en
niet hare gebl'Uiken, - en dan zich afvragen wat men op
dit standpunt gevoelen zou, als men een' ganschen tak van
het oratorisch genre aan dezen regel zag onderworpen, en
elke rede - niet een denkbeeld van den prediker noch een
denkbeeld dat hem eigen werd, maar een woord dat uit het
midden van eens anders rede is uitgegrepen, - ontwikkelen zag.
Ik meen te kunnen zeggen dat men voor 't minst verwonderd
zou staan. En het zou zeker niet slechts bij verbazing blijven, als
de rede, die men trof, een preek van BOURDALOUE was, die, als
zoovele andere Redenaars van zijne kerk, slechts een' tekst sch~jnt
genomen te hebben om te toonen hoe vlug hij er zich van
af weet te maken. En bijaldien de prediker niet anders heeft
kunnen doen, vermits hem de tekst was opgelegd 1), dan
gaat de beschuldiging naar elders over, maar zij blijft toch
bestaan; de prediker heeft dan geene schuld, maar de schuld
ligt dan bij de inrichting 2). De verwondering zou niet minder
1) Hpl verwonderlons dat de perikopendwanp:. --- (lie hlijkens
de Synodale resolutien' in ons Vadprland in de 17de epuw nog
besh,nd, en dien CAJ,VIJN, VOET en SPENER een treuril;" ol'erl,lijfsel
van de Rnomsclw Kerk genoemd het.hell, - legflll ALT ook nog
dool' PALMER (I. 1. S. 3721 in bescherming gl'nomen wordt. ALT
toch ver" ierp de w·nlwpen. om meer speciale thema's Ie kUllnell
nrmen. (Zie z\Jne Andeutungen aus dem Gebiete der Geistlichen
Beredsamkeit. 1833). Maar PALMER zegt: "c1ie Pericopcnrclche prägl
sich drm Volke fe~t und tief ein," en geeft op de bedenkingen,
daartpgen in/olehraclll, onder anderen ten ~ntwoord: dal de beboefte
der Gemeente ,continuirlich ," en mitsdien de herhaling err nordig
dan schaclel\jk is.
V~. H. C. LAATSMAN, Diss. de N. T. pericopis ecclesiasticis. Traj.
ad Rhen. 1858)
Verl.
2) De peflkope over de hesnijdenis van JEZUS. als dagteksl op den

nieuwjaarsdag.lJracht REINDARD I:r tOl' tot thema zliner preel\ te nemen:
Het belang dat I.',n Christen aan ::ijn' naam hechten kan.
Verl.
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groot zijn, indien het, in plaats van een preek van BOURDALOUE, een preek van REINHARD ware. De een toch maakt
zich van den tekst af, en de ander verwringt en martelt
hem, om hem te laten zeggen wat hij niet zegt, wat hij niet
heeft willen zeggen. )1aar wanneer die vreemdeling, de pas
aangekomene, tegen woordig ware bij een dier predikatiën
waarvan de kansel der Hervormden zóóvele voorbeelden geeft,
waarbij de tekst geen voorwendsel, geen ijdele vertooning,
maar wezentlijk een tekst, dat is te zeggen, een goddelijke
gedachte is, waarvan men den zin zoekt te doorgronden, het
gewicht te bepalen, de deelen uiteen te zetten, de gevolgen
er uit afteleiden , - zou hij evenzeer verwonderd staan? Ik
geloof het niet. Hij zou misschien op de gewoonte volstrekt
geen aanmerking maken, en, als hij er maakte, zou het zeer
wel gebeuren kunnen dat ze ten gunste waren van dit gebruik.
Op den duur nogtans, en naarmate hij dieper indrong in
den geest der prediking en der evangeliebediening, zou het
ook kunnen ,gebeuren dat er twijfel bij hem oprees omtrel1t
de wettigheid van het !J1'b1'uik, ten minste in zóóverre het als
wet verheven was. Hij zou misschien dezelfde aanmerkingen
maken, die wij opperden, omtrent de onvereenigbaarheid van
den tekst en het onderwerp, om elk hunner in den strengsten
zin op te vatten. Hij zou met CLAUS HARMs kunnen zeggen:
"Zal het ons geoorloofd zijn te vragen, of het evenzeer in de
rpde als in het !Jl'óru1k, gegrond is over teksten te preken?
Zullen wij de meening durven uiten, dat het thema en de tekst
niet bij elkander komen dan om wederkeerig elkaêr uit te
sluiten, dat een thema geen' tekst, en dat een tekst geen
thema gedoogt? Zullen wij zelfs durven verzekeren, dat de
gewoonte om naar een' tekst te prediken niet alleen schade
berokkende aan de volmaking van het prediken, als kunst,
maar. zelfs aan de christelijke kennis, en, wat erger is, aan
het christelijk leven I)?"
In dit citaat zijn twee dingen begrepen. Vooreerst de

Pastoraltheologie • T. r. p. 65. - Zie ook T. 11. p.
Dpze gevoplen s van HARMS zUn hcschonwd en heredeneerd
door THOLÜCK, in diens Theol. Anzeiger, 1853. No. 63 en 64. Vg. over helzelf,le onderwerp KObsfER. Leht'buch. pag. 194, §
35 van de Homilétiek, en IlüFFEL, Het Protestol1tsche Leeraarambt enz .. vertaald pn om~ewerkt door J. BUSCH 'KEIZER. (Gron.
1835), I. D. Blz. 375 -377 Zie ook Godg. Bijdr. 1861. BI. 449 v. v
1)

HARMS.

153. -
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maar al te ware bewering, dat (le vcreeniging gedwongen
is van een onderwerp, of van een te voren ontworpen
thema, met een' tekst die dool' een ander ontworpen en
in schrift gebracht werd. Wij hebben bereids deze tegenwerping onderschreven; - het bezwaar is onloochenbaar; straks zullen wij zien of het onoverkomelijk is. - Het
tweede deel van de aangehaalde plaats is een bloote aanhaling, waarvoor men de bewijzen niet bijbren;;t, over
de schade die dit gebruik heeft moeten berokkenen aan
de prediking zelve, aan de christelijke kennis, aan hei
christelijk leven. Ik geloof niet dat men het geheel zal
kunnen ontkennen. De wijze, ten minste, waarop het gebruik in praktijk is gebracht, heeft tot lIekere hoogte deze
gevolgen kunnen hebben. Wanneer de verklaring des bijbels
volgens een tekst de éénige preekvorm ware, zou zij al
deze nadeelen niet hebben gehad; maar het gebruik van
geïsoleerde teksten, gevoegd bij de noodzakelijkheid om nooit
zonder tekst te prediken, heeft zeker, in zijne gestrengheid
en in z~jn absolutismus, iets valsch, iets slaafsch, iets dat de
ruimte bekrimpt, de gedachte beperkt, en de persoonlijkheid
van den prediker aan banden legt. Ik spreek, - men geve
er acht op, van deze methode zonder eenige wijziging,
zonder eenige verzachting gebruikt. Men zou bovendien moeten
weten of de tegenovergestelde manier, of alleen de Vl'~jheid
om zonder tekst te preken, nog niet meer nadeel en zou gehad
hebben, of de misbruiken, die er dan uit zonden voortgekomen
zijn, niet nog grooter zonden geweest zijn. Wij zien wel het
misbruik waartoe de manier, die de hecrschende werd, aanleiding gegeven heeft, maar wij zien niet welke mislrruikeu de
andere zou hebben voortgebracht. Het is echter niet zeer
moeijelijk om zich deze voortestellen ; gelijk het evenmin
moeijelijk is te begrijpen dat een gebruik, zóó bestendig en
zóó algemeen, toch wel een' goeden grond hebben moet, en,
sedert zijn' oorsprong en in zijne eenvoudigheid, geen misbruik en dwaling geweest is. Nog zou men moeten weten
of het gebruik van teksten niet vatbaar is voor wijzigingen,
die het, zonder het tot ijdele formaliteit te maken, zouden
kunnen zuiveren van al wat het slaafseh, valsch, onredelijks
hebben kan.
Dit nu zal ik ten slotte onderzoeken. Maar eerst, deze
methode in 't algemeen nemend, maak ik, zonder op de toepassing die zij kan gekregen hebben, noch op 't misbruik dat
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men er van gemaakt kan hebben, acht te slaan, de volgende
opmerkingen:
Vooreer8t. De wijding, die deze methode door den tijd en
de algemeene toestemming verkreeg, heeft haar zulk een kracht
gegeven, dat alleen de tijd, die haal' invoerde, haar kan afschaft'en, en dan nog onderstelt misschien deze afschaffing een'
hevigen schok in de Kerk.
Ten tweede. Deze manier stelt goed, ten minste uitwendig,
wat den vorm aangaat, het denkbeeld voor dat de prediker
bedienaar is van Gods woord. Zij herinnert zulks èn aan de
al\deren èn aan hem zelven.
Ten derde. Zij heeft wezentlijke voordeelen. Het eerste is het
zedelijk voordeel voor den prediker, dat hij zijne rede aan
een bijbelwoord verbinden kan. Het tweede is de eerbied dien,
in het begin van de preek, de énuntiatie van een gewijd
woord aan het gehoor inboezemt. Het derde is, dat in 't algemeen een tekst, wèl gevat en van nabij aangebonden, een
meel' speciale, een treffender en levendiger rede zal voortbrengen dan eene rede zijn zou die op een afgetrokken begrip is
gegrond: het is een gansch gereede oorspronkelijkheid. Eindelijk is voor de meeste predikers deze methode vrij wat meer
dan de andere geschikt ter vermenigvuldiging der onderwerpen.
AMMON heeft de voordeelen van het gebruik der teksten
zeer wel samengevat in de volgende woorden: "De bijbel is
de bron onzer uitwendige godsdienstkennis. Hij is, vooral in
zijn geschiedkundig gedeelte, in hooge mate gemakkelijk te
verstaan, belangwekkend en schilderachtig; hij verschaft in
overvloed stoft'en van 't hoogste gewicht voor de meest verschillende vertoogen over de godgeleerdheid, den godsdienst en
de praktische wijsheid. Men houdt met de grootste gemakkelijkheid de bijbelplaatsen in het geheugen, uithoofde del'
eenvoudige en treft'ende uitdrukking; zij maken het dus licht
de betoogde waarheden op bijzondere gevallen over te brengen.
De subjectieve goddelijkheid van zijn' oorsprong geeft aan de
objectieve goddelijkheid van zijn' inhoud een gezag 1), dat
de godsdienstige overtuigingen van den besch<tafden mensch
bevestigt, en dat voor bewijs geldt bij den ongeletterde 2.)"
CLAUS HARMS zelf, na tegen de gewoonte om over een'
tekst te prediken zijne bedenkingen, die wij straks vermeldden,
1) • Glaubwürdigkeit."
2) Handbuch der Kanselberedsamkeit, 31e Ausg., S. 88.
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te hebben gemaakt, besluit niettemin tot het behoud dezer
methode 1); - hij komt er op terug dool' eene overweging
~-an zedelijk nut, en wanneer hij preken zonder teksten toelaat, is het alleen hij wijze van uitzondering.
Zoo het prediken over teksten in de theorie moe~jelijkllCden
geeft, het is zeker dat deze in de praktijk 7.eer kunnen verlicht worden. Wij zullen onze bedoeling ophelderen door drie
gevallen te onderscheiden:
Het eerste, - dat zeer zeker zich voordoet, en dat zelfs
niet zóó zeldzaam is, - is dat, wáár onze tekst een geheel
uitmaakt met ons onderwerp, zoodat beiden volkomen op
elkander slaan; in welk geval er geen moeijelijkheid op te
hefren , geen hinderpaal uit den weg te ruimen is.
,Of wel - het van te voren ontworpen onclerwerp vindt
in geene. bijbelplaats zijn juiste formuleering. Als nogtans
het onderwerp christelijk is, moet het steunen kunnen op
een' bijbeltekst, waarvan het denkbeeld in dezelfde verhouding
staat tot dat van het onderwerp als de soort Lot het geslacht,
of het geslacht tot de soort, - of die het denkbeeld van het
onderwerp uitdrukt door het te verbinden met eenige accessoire of bijkomende omstandigheden, - of die het denkbeeld in
de lijst zet van een persoonlijk feit, - in 't kort, op een'
tekst waaraan wij, zonder vernuftspeling en zonder spitsvondigheid, het onderwerp onzer rede kunnen vastknoopen. Wij
znllen dan het bijkomende of toevallige afzonderen, of wij
zullen er van spreken zonder er ons bij op te houden. In
soortgelijk geval zal dan toch voor het minst de tekst de
algemeene aankondiging of 't uitgangspunt zijn van de waarheid die men bewijzen wil. Hij decoreert, h\i geeft een achtbaar aanzien aan de rede des predik ers. Dáárin ligt niets
wat in strijd is met de oprechtheid, die 't eerste vereischte is
voor de waardigheid van den kansel. De tekst is geen voorwendsel; de preek is schriftmatig. *Zulk een wijze om zich
aan den bijbel te hechten, is zeker te verkiezen boven den
denkbeeldigen eerbied, die aan den tekst of aan het denkbeeld
geweld aandoet, en zij rechtvaardigt zich door de noodzakelijkheid, die de omstandigheden kunnen opleggen, om te
prediken over een onderwerp dat in geene schriftuurplaats
zijn juiste en volledig overeenstemmende uitdrukking vindt* 2).
1) Pastoral-Theologie, Th. I.. S. 83.

2) In zulk een geval zou zich de prediker bevinden, ..... die
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Of, eindelijk, men heeft eerst en ééniglijk een' tekst voor
oogen. Ik merk op, dat dit geval het meest voorkomt, dat
deze de meest natuurlijke positie van den prediker is; en
dat, door een' zekeren drang der dingen, door een gewoonte,
die een bestendig met den bijbel bezige geest natuurlijkerwijze
zich eigen maakt, el' tussehen den tekst en het onderwerp
eene verzoening, eene samensmelting bewerkt wordt, die wij
a priori niet vermoedden. Men is dan in dienst van zijn'
tekst, maal' evenwel niet in een' geest van slavernij, van
beuzelgeest en van kinderachtige exégèse. Hij is voor ons
als een geheimzinnige vrucht, waaruit wij al het sap uitdrukken en al den geur bewaren willen. Met eerbied ontwikkelt men, niet juist de woorden en de bijkomende bijzonderhcden, maar de denkbeelden. Intussehen, gelijk het denkbeeld
en de vorm altijd vereenigd zijn, en nergens zóó nauw als in
den bijbel, zoo neemt ook de rede den vorm van den tekst
aan, en reeds zeide ik wat daarvan het voordeel is. Hij
heeft niets afgetrokkens, hij is bepaald als een feit, als
eene' geschiedenis. Wat de heilige Schrijver beweert, is als (len
feit waarvan men rekenschap geeft.
Wij zonden g'larne van deze methode den regel maken,
gelijk wezelltlijk het dool' ons gesteld geval de regel is. Maar,
rechtstreeks tot het doelovergaande , zullen wij overvloed
hebben in den geest clier handelwijze, die in elke uitspraak
van een' heiligen Schrijver niet slechts een gezegde, maar een
feit, wèl te verstaan een feit van den Schrijver, ziet, een feit,
dat op dezelfde wijze niet tweernalen plaats vond. W~i stellen
dan op den voorgrond, dat elke tekst Nnig en, om zoo te
spreken, een individu is. Wij zullen van de onderstelling uitgaan dat in een boek, welks Schrijvers niet slechts gesproken
hebben om wat te zeggen, evenveel gedachten als woorden
zijn; dat twee vormen twee denkbeelden aanduiden. Te recht
zeide LA BRUYÈRE: "dat van al de verschillende uitdrukkinprediken moest over de verplichting, om door de hervorming der
indivitluën aan die der maatschapptj te arheiden; of over de orde
in de huisselijke zaken; of met het doel om de verhot'genheden in
den godsdiensf. te rechtvaanligen; Of o\'er de teekenen als middel
van bekeermg; ol over den voortgang in de lwnnis der we~en Gods.
VIN~T.

noemt het een woordenspel, als iemanl{ over slechte
lektuur Willende sprckl'n. tot tekst neemt Openh. X. 10, met wegVert.
latlllg rail .uit de hand des engels!!"
COQUEREL
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gen die één enkele onzer gedachten kunnen weder, geven,
toch slechts ééne de rechte is." 1). - Om dezeifde reden is er
van al de beteekenissen die wij aan een' tekst kunnen geven,
slechts ééne die de ware is. Een enkel woord kan dienen om
een' tekst te individualiseeren; b. v. het /Ivergeet niet" in
Hebr. XIII. 16. Handelt men anders, dan maakt men opzettelijk zich zich zelven arm en onbestemd; - dan berooft men
zich van een groot deel der onderwerpen, die men in den bijbel
vindt aangewezen; en dan versmaadt men, in vele gevallen,
die verzoening tusschen den tekst en het onderwerp waarover
wij breedvoerig gesproken hebben. Want dikwijls is het door
middel van één enkel, maar karakteristiek woord, dat een
tekst de juiste of de zóóveel mogelijk nauwkeurige uitdrukking
worden kan van het onderwerp, dat wij op 't oog hadden
alvorens den tekst te zoeken of te ontmoeten. Het ware middel om deze verzoening te bewerken, is menigmaal - niet
om dezen of genen trek van den tekst ter zijde te leggen,maar, integendeel, om er rekening meê te houden 2).

§ IJ.
Regels bi;j de keus van teksteN in acht te nemen.
Eerste regel.
Zijn deze dingen wèl begrepen, dan hebben wij nu de
regels op te geven die bij de keus van teksten ons moeten
leiden.
De eerste regel is even beknopt als onbepaald: de te/e8t moet
uit Gods woord zijn genomen. /I Indien iemand spreekt, (hij
spreke) naar de woorden Gods." (1 Petr. IV. 11).
Wij schijnen daarmede iets onbeduidends te zeggen, maar
wij zeiden niet: /lde tekst moet uit den bijbel genomen zijn;" dit zou onbeduidend wezen. Overigens is die bijbel, dool'
OSTERVALD, LUTHER, of wien ook vertaald, niet dan onder
bénéfice van inventaris (voorbehoud van onderzoek) Gods woord.
1. *Uit het gezegde volgt dat de teksten uit de apocryphe
boeken genomen, van onze keus zijn uitgesloten*.

1) Les Caractères. Chap. I. LJes ouvmges de {'esprit.
2) Zie hijv. wat MWBOOlll (lJet leven van JEZUS. L n. Blz. 2(5)
zegt van het woort!:

"nedel'bu~gende"

Mark. I. 'i.

Ver!.
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2. Kunnen wij ook eene plaats tot tekst kiezen, die de kritiek verwerpt of die zij aanmerkelijk verdacht maakt? *Er zijn
zeer schoone en recht evangelische plaatsen van dien aard, maar
als ze blijkbaar geïnterpoleerd of zeer sterk verdacht zijn, moet
men ze ter zijde leggen. Zulke plaatsen zijn echter weinig in
getal. .Toh. VlIr. 1-11 en 1 V. 7 kunnen ten voorbeelde
dienen 1)*.
3. Kunnen w~i de gebrekkig'e of verkeerde vertaling van
eene bijbelplaats tot tekst nemen? *Neen; want dan zou men
de Vertalers tot profeten en geïnspireerde menschen verheffen.
Onze teksten moeten in 't oorspronkelijk genomen worden,
en, als de gebruikelijke vertaling den zin daarvan verminkte,
moet men haar verbeteren (rectificeeren). Zulk een handelwijze
zal, wanneer het een zeer bekende plaats geldt, zeker eenige
verwondering wekken 2); maar de ergernis iJ reeds gegeven
door het uiteenloopemle der vertalingen die in gebruik zijn.
Dáárom, wij herhalen het, is het van 't grootste belang om
den tekst in het oorspronkelijk te bestudeeren 3). Staat men
in twijtel, dan moet men er zich van onthouden, en in alle
gevallen voorzichtigheid in acht nemen. Maar nooit zal men
zich van de verplichting kunnen ontslaan, om, - zonder
echter op den kansel discussiën te brengen die er geen plaats
moeten vinden, - b. v. in den aanvang der rede, of anders
bij het begin der behandeling van het onderwerp, den waren
1) Het vernieuwd onderzoek naar de echtheid van de geschiedenis der overspelige vrouw (door J. J. VAN OOSTERZEE • Jaarboeken. VUL D. 1 St. 1849) gaf aan J. H. SCHOLTEN aanleiding om
Ile uitwendige bewijzen nader te toetsen (Magazijn. III. D.4St.).
Zie voorts over het gevaa r der glossema-theorw den hrief van
A. NIER~IEIJER in de Jaarbb. IX. D. 2 St. 1851, waar de waarschu·
wing voorkomt, om toch niet, nit zucht om menschen te behagen, gevoelens aangaande het gezag van den kanon en de echtheid
van bijbelboeken en bijbelplaatsen voor te staan, die )niet uil den
geloove" zijn.
2) B. v. als men in plaats van de stip van zijn kleed (Matth.
IX. 20) leest den kwast; of Jesaia XXVIII, 16. vlieden voor

haasten.

3) Men zal dan uit de verlaling zullen u toegeworpen worden,
Matth. VI. 33b, geen verkeerde gevolgtrekkingen afleiden; daar er
eenvoudig geschreven staat: zult gij er bijkrijgen. - Men zal
dan het woordje "aller" in 1 Tim. l. 15 voor geen Genie. plural.
aanzien. - Men zal dan de kracht gevoelen van het .rijk zijnde
leed H~i Cl1'1noede'" iJl 2 Kor. VIII. 9; enz.
Verl.
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zin te herstellen. Laat ons eenige voorbeelden hij brengen Tan
varianten of van verkeerde vertalingen 1):
Jesaia LIl. 15: !lHij zal v~le heidenen lesIJrengen;" in
plaats van: /1 hij zal vele volken zich over hem doen vprblijden 2)."
Filipp. 11. 6: IIHij heeft het geen roof geacht Gode even
gelijk te zijn;" bij anderen: Hij heeft het geen óuit geacht 3)."
Rom. IX. 28: "De Heer zal een afgesnedene zaak doen op
de aarde;" in plaats van: "Hij zal een be8liste zaak uoen 4)."
Rom. XII. 3 Cvg. vs. 6) werd dikwijls vertaald: /Inaar de
unalor;ie des geloofs." Te recht lezen wij: I/naar de mate
des geloofs."
Rom. XIV. 5. FÉNELON heeft: /ldat ieder in zijn geest
overvloedig zij." Deze vertaling is verkeerd; want 'er staat:
!leen iegelijk zij in zijn gemoed telt votte verzekerd."
Rom. XIV. 23. De vertaling van OSTERVALD heeft: !lal
wat men niet met geloof doet is zonde;" in plaats van: !lal
wat niet uit geloof is."
Joh. I. 9. LUTHER vertaalt: !lHet licht .... dat verlicht
elk mensch, komende in de wereld." Er zou dan gesproken
worden van bet geweten, het licht dat elk verlicht. Men
moet vertalen: 111Iet waamchtige licht, dat een iegelijk mensch
verlicht, was komende 5) in de wereld."
Psalm XIX. 13. De Vulgata en DE LAMENNAIS 6) hebben:
1) Oll<.e overigen., hoogst"oortrett'd\jke Statenvertaling heeft h. v.
LeviL. XVII. 7. duivelen, voor: satyrs of veldgoden.
1 Saill. IX. 24. het overgeblevene. voor: het afgezonderde.
Luk. XX. 37. opgewekt zullen worden. voor: opgewekt worden.
Joh. VIII. 44. is niet staande gebleven. voor: ~laat niet.
Hebreën Xl. 1, Het geloof. voor: Geloof.
2) DE WETTE ver laait: "Also wlrd Er vII)le Völker in freudiges
Er.ylaunen setzen." Vg. v. D. PAL~l. t. a. pI.
3) Van BEliGJlL. Comment. perpet. a, h. I. Pag. 146-147. wil
"roof" hehoullen.
Vcrt.
4) Het grondwoord heteelwnt: decernere, definire. - De Engelsche verlaling heert: ))a short work.' Onze lIleuwe vertaling lUIdt:
.want hij volbrengt eene zaak en verhaast haar."
5) liet partiCipium met het verhum suhslantivulll nwakt de handeling aanschouwelyk, zoolldt de uililruidong -was komende" ons
den opgang des lichts als voor oogen steIl.
Ver!.
6) lmitation de J, C. Lihr. 111. Chap. 14. RéllexlOns.
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IIYan de zonden V,til anderen," !lah alieni.f ,Il in plaats
van: "reinig mij van de verborgene."
Spreuk. XVIII. 3. Deze plaats, die tot motto dient voor
het werk van DE LAMMENNAIS over de onv~r8ckiUigkeid, is
door de Vulgata vertaald: IIimpiu8 quum in protundulJl venerit
contemnit (de goddelooze veracht als hij in de diepte viel);in plaats van: lIals de goddelooze komt, komt ook de verachting en met schande smaad."
DE WETTE zegt 1): "Het is waarlijk onvergeeflijk dat
vele predikers zich louter en bloot houden aan de vertaling
van LUTHER, die toch zóó dikwijls, en vooral in het O. T.,
gebrekkig is; en dat zij alzoo over een vermeende bijbelsche
gedachte preken, die geenszins ligt in den oorspronkelijken
tekst. Iemand die mijne bijbelvertaling gelezen had, gaf mij
eens zijne verwondering te kennen, dat hij er den tekst niet
in wedervond waarover hij onlangs eene preek had gehoord
die hem zeer had gesticht. Er was sprake over Jesaia XXVIII:
19 (volgens LUTlIER) 11 11 de beproevingen (die Anfeehtungen)
leeren op het woord aeht te geven."" 11 Men weet intusschen
dat de oorspronkelijke tekst geen enkel denkbeeld behelst dat
daarmede de minste overeenkomst heeft." De WETTE zelf vertaalt: "Het is reeds een schrik het geluid er van te hooren 2)."
Ook heeft DE WETTE op Joh. XIV: 1. LUTHER verbeterd.
Hij zelf vertaalt: !lUW hart worde niet ontroerd; gelooft in
God en gelQoft in mij;" terwijl LUTHER heeft: .,ilndien gij in
God gelooft, gelooft gij ook in mij 3)."

1) In zijne inleiding op zijne bijbelvertaling.
2) Onze Statenbijbel heeft: .en het zal geschieden, ûal hel geruchte te verstaan enkel beroering wezen zal." - V. D. PALM ver·
taalt.: .(Iie slechts 't gerucht verneemt is enkel siddering." Vert.
3) Uit de kantteekening op de Statenvertaling blijkt hoe de
Vertalers l. a. p. in het onzekere waren. Wij zeggen met H. N.
VAN TEUTEM (De laatste nacht des Heeren, Hlz. 3U, 31): .Beide
moeten wij in de gebiedende wijs vertalen; dal brengt het beleid
der rede mede," ZÓÓ ook de nieuwe vertaling.
Hoe gevaarhjk het is alleen op de vertaling aftegaau, blijkt
uit I Thess. V. 22, waat', voor .allen schijn des kwaads," moet
gelezen worden: .alle soort des kwaads"; - terwijl het woord
dat in Jesaia LUL 5 door straf wet'd vertaald, overal iets anders
heleekpnt, en ook op de negen en veertig plaatsen, waar het
ehlers in den hij bel gevonden worelt, e100r tucht, onderwijzing,
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4. Kunlleu wij een menqcnenwoord, dat in Gods woord is
opgenomen, tot tekst nemen? Ja, wanneer dat woord als een
feit .is voorgesteld. Dit feit is dikwerf van groot belang, en wel.
waardig dool' de prerliking grondig onderzocht te worden:
zelfs dan als dit woord uit den mond van een' vijand der
waarheid is uitgegaan. Goc1 immers heeft het nuttig geacht
om het in het hoek ûjner godspraken te bewaren. Indien de
waarheid gerechtvaardigd is door al hare kinderen (Luk. VII:
35), zij is het ook door sommigen harer vija.nden.
Ziehier eenige plaatsen van dien aard als wij bedoelen: 1),
Mark. Il. 7: "Wie kan de zonden vergeven dan alleen
God ?"
Mark. IX. 24: 11 Heere! ik geloof, kom mijner ongeloovigheirl te hnlpe."
Luk. XL 1: "Heere! leer ons bidden."
Joh. VII. 4B: IIDe dienaars antwoordden: ilnooit heeft een
menseh alzóó gesproken gelijk deze menseh."
Luk. VII. 19: "Zijt gij degene die komen zou, of hebben
wij een' anderen te verwachten?"
Luk. XXIII. 47: 11 De hoofdman zeide: waarlijk deze mensch
was rechtvaardig."
Luk. XXIV. 32; 11 Vi' as ons hart niet brandende in ons?" enz.
Joh. VI. B8; "Heer! tot wien zullen wij heêngaan?"
Hand. V. 38, 39: GAMALIELS mad.
Rom. XV. 4; "Dat is tot onze leel'ing te voren geschreven."

Genes. XLVII. 9; "Weinig en kwaad zijn de dagen der
jaren mijns levens geweest." Het is eene verzuchting van
JAKOB en van de mensch1H:icl, uie men opvangen moet: dik·
wijls zijn onze verzuchtingen profetiën 2).

kastijding werf!
dragen. enz. lste
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RUTGEItS V.\N DER LOIU'[I,

sluk. Blz. 4:».
I-tfOlldl{'ksl allcrrner,t mOPl
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[Jat de
worclrn g-craa,lple('~,1 wan~
neer twee verschlllrn<le woorclrn in ilc "{'ftallng- nid zIJn on,!erschei,ll'n (woal,; W:llllieer wij van belwf'l'ing or openbaring in
ODze Statellvertaling- tezen). behoeft nalllVcI\lks gezegd te worden.
V('rl.
1) Genes. IV. 9b. ,,81'n ik mijns bro('(lI'rs hoeder?' lIan,!,!.:
XVII. 2!lb: Trl1nt w(j zijn ook zIJn .Qe!.facltt: " ril !wt h('k('nd.~:
!'made samcnsprcliingen bederven !;oede zeden. I KorintII. )., V. 33.
Vcr!.
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plaatsen als Jllh. IX. 31 en Han,t. XXII. 16, is eveuwel
{Wn !lczullr!o nitlegging duhhel nooillg,
VPr!.
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Tweede Regel.
Wij staan nog als in het voorportaal van de kwestie, eu
moeten nog dieper doordringen. De regels die wij gaven zijn
geen voldoende waarborg. Men moet er bijvoegen dat onze
tekst niet uit Gods woord genomen is, tenzij wij er den
zin aan geven, dien hij 1te\ft naar de bedoeling van den R.
Scltl'ijvel'.

Houden wij ons met de taak des vertalers niet bezig, al onderstelden wij dat elk prediker tevens vertaler is; beschouwen wij slechts den prediker. *Om tot volledig ve:'stand van den zin eener plaats te komen, moet hij eerst den
tekst zelven , daarna het verband onderzoeken. *
1. Ue tekst zelf. In elke plaats moet de woordelijke of
tûtwendige, en de inwendige zin duidelijk aangewezen worden.
De eerste, die men gemeenlijk de beteekenis noemt, is het
begrip dat de woorden onmiddellijk voor den geest brengen,
onafhankelijk van alle verdere beschouwing, die· niet behoort
tot de philologische bestanddeelen waaruit de plaats is samengesteld, - Het tweede is het begrip dat, door middel van
dien uitwendigen zin, de Schrijver van de plaats aan den
geest des lezers wilde mededeelen; -- zóódat het eerst verkregen begrip ten opzichte van het tweede niet anders is dan
de woorden ten opzichte van bet eerste waren. - De sleutel
van de eerste beteekenis is de kennis der woorden; de sleutel
van de tweede is de kennis der zaken.
Om niet mistetasten in den zin dien wij uitwendig
noemen, moet men een juist begrip hebben van de taal der
Schrijvers,' te weten van de kracht der uitdrukkingen en der
taalvormen, vergeleken met de vormen en beelden die in onze
eigene taal daarmede overeenkomen. Anders gezegd, men moet
weten wat de vaste gehalte is der voornaamste woorden, die
het meest en op de belangrijkste plaatsen voorkomen.
Er is in de bijbeltaal een zeker aantal woorden die men
kapitale kan noemen, en welker zin, juist opgevat, de sleutel des bijbels wordt. Bepaalt men zich loukr bij de gebruikelijke beteekenis van de uitdrukkingen waarvan zich de
Vertaler bediende om zulke woorden in ouze taal weder te
geven, - dan loopt men groot gevaar om gI ove misslagen te
begaan. Zóó is het met de woorden: vree8, vhesch, ziel, nart,
geloof, perecktipkeirl, verstand, onzinnip , licht, 1'r:cktvaard~f/ I
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een goed titan, goddeloos, deugd (II PETR. 1. 5) 1). De Vertaler heeft u de woorden vertaald; nu moet gij zelf u de
áen"~eelden vertalen 2). De prediker, of meer in het algemeen
1) Zie over hel woord deugd. en in 't algemeen OVPf het ge·
hruik en misbruik van htjbeltaal op den predikstoel. de rcrll3ndllling \'an W. W. VA' BEuzEKoM in den J(erkelijken Raadvrager ,
enz. 11. O. 2 St. Blz. 404, 436.
Over hel woord zondaren, verg. VAN HE'iGEL, in tie Morgen.
ster, 1 Jaarg. 4 st. Blz. 157-164. - Over het woortl eeuwig,
verg. TliODEN VAN VELZEN • in de Morgenster. 1 Jaarg. 6 st. IIlz.
258 vvo - Over hel woortl verzoening. verg. RUTCERS VAN DER
LOEFF. Waarheid in Liefde. 1843 2 st. - Over het woord aanneming tot kinderen, verg. F. J. J. A. JUNIUS, Waarheid in Liefde.
1845. 2 st. - ÜVe!' het woord verborgenheid, verg. J. BOELES •
Commentatio de mysteriis. Gron. 1843. - Over de woorden
lichaam en vleesch, verg. T. J. VAN GRlETHUYZEN, Disput. Exeg.
Theol. Amst. 1846. - Over hel woord genade, verg. luijne Verhandeling. Nieuwe Bijdragen, II D. 1 st. IIlz. 139. vgg. - Over
het woord Heilige Geest, verg. J. AB UTRECHT DRESSELHlllJS. Jfagazijn, I O. Blz. 193 vgg. - Over hel woord openbaring, verg.
F. G. B. VAN BELL. Disp. Acad. Lugd. Bat. 1849. - Over het
woord beAeering, verg. J. P. STRlCKER, Diss. Theol. 's Hage.
1845. - Over het woord trekken. verg. J. H. SCHOLTEN • 'flam'·
heid in Liefde. 1846. 4 Sl. Blz. 774 vgg. -- Over het woor(l
waarheid, verg. L G. PAREAU. Waarheid in Liefde. 1846. 4. Voorts moeten wij naar de Lexicograflhen verwijzen. en bijzonder
naar het Biibelsch Woordenboek voor het Christelijk gezin, I O.
Amst. 1852.
Ver I.
2) De Vertaler behoeft niet te verklaren noch uilleleggen.
Hg moet slechts de uitdrukkingen van het oorspronkelyk weder·
geven,l en er, zonder zich om de gevolgen te bekreunen, de
hardheden, de duisterheden, het paradox karakter van bewaren.
1I ij moel niet terugdeinzen voor de beelden die ongepast schijnen, omdat zij vreemd zijn. (. Vinum dat cornua pauJleri." Zie het
woord hoorn, 1 Sam. Il. 10, en Psalm eXIl. 9.) Noglans er is
hier een grens. Deze beelden bijv. ztin in de taal van den lekst
ingeweven en als zoodanig verdwenen, maar in de vertaling
komen zij weder voor den dag en vergrooIen juist daardoor het
denkbeeld \'an het oorspronkelijke. Zulk een geringschatting van
de woorden der taal heeft bij alle inboorlingen plaats,en verklaart ons het verschijnsel waarom wij in z~ker opzichllevendiger
indruk ontvangen van Werken, die in ep.n andere taal. dan van
degenen die in de ollze geschreven zijn. Wij worden zelfs op het
dwaalspoor gebracht ten aanzien der kracht van de uitdruk kin!!.
Zoo heert iemand die geen Engelschman is ('enigen tijd noodig.
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de exegeet, zal hier twee dingen in aanmerking moeten nemen, die nauwelijks zijn te scheiden: het karakter of de
eigenheden der taal; - en de wijsbegeerte des volks, *Spreken wij eerst van 't eerste punt, *
Dezelfde woorden, dezelfde vormen hebben een andere waarde
in eene taal waarin de geest van 8yntkè8e heerscht, dan in

om. als hij engélsch leest. het b~jvoegelijl, naamwoord anxious.
dat beangstigd noch angstvallig, maar eenvoudig begeerlijk of
nieuwsgierig beteel,ent, tot zijn rechte waarde terug te hrengen. - Ook z~jn er eenige spreekwijzen waarvan de letterlijke
vertaling, zonder eenig voordeel, een vreemde uitwerking zou
hehben. Hoe kan men b. v. woordelijk vertalen Hand. V. 28:
.hebben wij niet met aanzegging aangezegd?" Noglans zou men
verkeerd doen, als men in Genes, Il. 17 niet verlaalrle .den dood
sterven." - Zou het een veilige regel zijn, om altijd hetzelfde
woord met hetzelfde woord te vertalen? Dit is vellig noch redelijk.
~Ien moet zich niet inbeelden des te getrouwer te zijn naarmate
men meer aan de letter zich houdt; zoo doende zal men dikwijls
minder getrouw zijn. - Het is er verre af dat wij een volmaakt
juiste vertaling bezitten, en indien ~en om Gods woord te hebben
de leller van dit woord hebben moet, lJezitten wij het niet.
VINET.
Voor de schriften des O. V. raadplege men vooral de Schetsen
rloor KUENEN achtereenvolgend in Nieuw en Oud geplaatst; alsmede de verheterde vertalingen telkens opj!'enomen door Dr. H.
OORT in den Bijbel voor jongelieden (Haarl. 1872).
Hoe men, ook als de woorden goed zUn vertaalt!, 'toch het juiste
denkbeeld kan missen, moge hlUken uit de navolgende plaatsen:
Psalm XIX. 8. Hand. IV. 13. Jakob. 11. 2: slecht, d. i. eenvoudig. - Psalm LXXII. 14: ·hun bloed zat dierbaar zijn, d. i.
hun leven zal j!'espaard worden. - Hand. XVII. 31: "dat Hij
eenen dag heeft gesteld op welken H~i zal oordeelen ," d. i. het
tUd perk der Chrislusregeering - 1 Kor. XV. 42: ,Er wordt
gezaaid ," d. i. - niet als het lijk begraven wordt, - maar, als
de mensch wordt verwekt, - bU de (geboorte. - Openb. J. 9:
.om het woord" - d. i. om het daar te verkondigen; - en niet ten gevolge der prediking.
Wij wUten het VAN DER PALM dank, dat hU h.v. niet schroomde
voor stinkend maken in de plaats te stellen: in kwaden reuk
brengen, en voor gerommel van ingewanden liever vertaalde ,bewegzng des mededoogens." Zie over zijn verlangen naar een
verbeterde bijhelvertaling, de vertoogen in zijnen Salomo, VII. D.
blz. 70-89. Nu dit verlangen is vervuld door de nieuwe Synodale
bUbeh'ertaling, die volgens Dr. G. J. Vos Az .. (Proefschrift, Utrecht,
] 870, blz. 62) niets anders is dan eene parlikuliere onderneminp; ,',
gebruike meu haar met oordeel des onderscheids,
VCR.
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die welke zich door een' analytis~llfn geest onderscheidt. De
synthetische taal is die van de zuivere poëzij; de analytische die
van het zuiver proza. Noch deze noch gene bestaat. In onze
taal heerscht de analy8e, en de .wntlte8e in die der H. Schrijvers.
Een synthetische taal schijnt tot pigenschap te hebben om
al de begrippen zoo veel mogelijk met elkaêr in verband te
brengen, zoodat de geheele taal een doorloopende lijn of regel
wordt. De analyse, daarentegen, rangschikt en onderscheidt
met steeds toenemende stiptheid; elk woord krijgt een omschreven gebied, waarbuiten 11et niet afwijken mag. Woorden
die zeer rekbaar waren vóór de heerschappij der analyse, keeren ten leste in hun schulp terug. In dien zin heeft BOSSUET
den stijl van CAI.VTJN 80mber genoemd, dat is te zeggen, naakt
en stropj. Zoo is in de talen aUes meer en meer tot vaste
regels gebracht: men laat niets meel' aan het goeddunken
over. Zij worden konstitutioneel, en indien dit onderscheid in
onze eigene taal ons niet ontgaat, wanneer wij haar twee
eeuwen vroeger nemen, hoeveel sterker zal het dan in het oog
springen tussehen onze moedertaal en het hebreeuwsch?
Wanneer men te doen heeft met een boek in een dichterlijke taal, waarin de syntl1ese hecrscht, - moet men met de
eigenaardigheden dier taal rekening houden.
Eell dichterlijke taal, dat is te zeggen door een dichterlijk
volk gesproken, pleegt gaarne beurtelings te verkleinr'n en te
vergrooten, ten einde aan de verbeelding van den lezer het
genoegen te laten om den weg mede te maken, om er wat
bijtevoegen of aftesnijden 1) De bijbel is vol van zulke
spreekwijzen, en dikwijls heeft men er misbruik van gemaakt.

1) B. v. Rom. VII. 11: ,de zonde heeft door het geho,! mij
gedood." - 1 Joh. I1I. 9: »wie uit God geboren is. doet de
zonde niet." - I uk. XIV. 26: .en niet haat zUn' vader. enz,"
Luk. X VI. 15: .dat hoog is ondel' (Ie menschen. is een gruwel
b\i God." - Gal. V. 23: .Iegen de zoodanigen is de wet niet,"
Efez. V. 11: .de onvruchtbare werken der duisternis." -- Filell1.
11; .(ONESIMUS). die u eertiids onnut WilS."
VINET.
Als voorbeelden van sprcelnv\izen de ('igenlljjllC bedoeling te
boven gaaDlle, noemen wii Matlh. XIX. 24, Mark. IX. 42.
Jerem. XXXVI. 24. .zij verschrikten niet" spotlerlen.-Matth. X. 42.•geenszins verliezen" - stellig verl!rijgen. - Joh.
VJII. 11. ,ik veroordeel u niet" - ik vergeef u. - Rom. I. 16.
•ik schame mU niet" - ik roem. _. 1 Kor. XVI. 22. Hniet lief
heett" - I'erwerpt, vijandig is.

lOS
De H. SeL-jft maakt gaarne aZ,so!uut wat betl"e/(k(llijk is ,
en, omgekeeru, betrekkelijk wat nbsoluut is 1).
Ook maakt zij alf/eu,em wat b(/zonder is, en bijzonder wat
alf/em,'en is; - door van den plicht hier het hoogste en elders den grondslag te nemen 2).
Ook is zij niet gewoon de begrippen die nauw aan elkander grenzen, scherp - te onderscheiden; zooals : goddeloos en
dwaa8; zeggen en doen; kennelt en onde1'1:inden; 8pijt hebben
en berouw !teMen; óerouw !tebben en van plan veranrlel'en; verg~ten en u5rraden; o01-dfelm en vel'oordtelm. Zij neemt de gezindheid voor de daad, en omgekeerd. Zij vindt behagen in
gelijkluidendheid van begrippen, in synoniemen, in de symmétrie,
in het parnllelismus, en in de vereeniging van denkbeelden
tot koppels of paren 3).
De H. Schrift klnssificeert zonder wetenschappelijk opzet.
B. v. "Schep mij een rein hart, p,n vernieuw een' vasten
geest in mijn hiJme,oste" (Ps. 1,1. ] 2). In het O. en N. 'l'.
komen zulkp, voorbeelden in overvloecl voor. Men vindt menig. maal b~i de profeten en hij de apostelen geheele reeksen van
zelfstandige en bijvoegelijke naamwoorden, waaruit men zeer
ten onrechte de verdeeling der preken ontleende 4).
Alie znOllanig-e ~preek\Vijzell hehnoren Int de laai des ueme/men
[I'!lens. cn ei'rst dnor de npmerkill!!" van de rig-cnaatdig-Iwden dier
laai z.11 de expgeet, onl< als prr.dikrr, drn r('chtpl! 7in \'an "('Ie
hilhrlpla~t'rn lel'l"rn vrr,laan. Zie J. C r.. En~EsTl. de usu vilae
com/1/unis. (Lipsiae. 17iO) Cl! lJIijn!' [rueriliaJ Collec/allea. (Arnhem
1836).
Vert.
1) Bijv. Lul<. XIV. 12. ul'nr.p niet uwe vrienden." - Luk.
XVIII. 14. )lllwer rr.rechtvaanll!.:,1 dan die.'
2) Exnil. XX. 16.• gij z',lIt geen vJlsche getuigenis geven tegen
uwen naa,lcn."
3) Sprrllic I. 32. .afkeering- tier slechlen, - voorspo(!il der
zoIlPn.' Ps. ex IX. 105. --lamp voor m(jn' vnet. - licht 0[1 mUn
paii." - P.'. XXVII. 1. .De lIerr i~ lJIijn lichl. m(jn heil. mijne lev<'llskracht." - Spreuk. XXIV. 17. "als uw v(jand valt.cn als hij slruikpll." -- P~. CVII. !J. 'ilc ilorstige zicl, de hongl'rige zie!." - Vergr!. onk Je'ai~ LI'\. 1-6.
Onk in nieulVclalen zijn zulke laulolo!!lëll niet vfeemd. Zoo
zrggpn de Fl"iITl'chl'n: Tlérils ct risfjllcs" 1110rt ct martyre .. crainle
ct lremb[emenl.. us ct roulumes: pal' va ie el par chemin .. voies
ct fIlO,ljl'l1S. - Zie O\'er den Ç(eest der hijhellilal, IlEnDElI, Hebr.
poë~y. TOIH. I. p. 23. en PETA\"EI" la {We de Sion. p. 76.
4) Allerminst Illogcu IV ij woorden in hevige gemoedsaandoening
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De R. Echrift speelt gaarne met klanken; cene rigenschap
die men in zekere mate in alle talen wedervindt 1).
Zoodanig is de bijbeltaal, en bovendien heeft nog elk der
tijdperken die el' in vertegenwoordigd zijn en elk der Schrijvers die er aan deel nemen, z~jn' bijzonderen stijl. *Zelfs moet
men nog vcn]er gaan, en niet alleen de woorden van den
eenen - schrijver met die van den anderèn, maar ook die van
denzelfden schrijver onderling vergelijken.* Het woord geloof
b. v. heeft niet altijd dezelfde beteekenis bij denzelfden Schrijver. Nu eens heeft het een' abstraeten zin (Hebr. XI. 1).
dan weder een' konkreten ; hier heeft het een intellectuele,
en elders een morele beteekenis 2). Om niet te spreken van
gevallen waar het woord geloof niets van dit alles, maar
eenvoudig overtuiging beteekent.
*Om niet mistetasten in den uitwendigen zin der teksten
rlie hij gebruikt, moet de prediker, - zeiden wij, - benevens de eigenheden en het karakter der taal die hem deze
teksten bezorgt, - ook de wijsbegeerte van het volk dat deze

uitgehoezemd spitsvOllflig onderscheiden; en als de Schrijver,
vurig van geest, in een' vloed van woorden zijn gevoelen uitdrukte. mag hel p-eheel niet, als een lijk, ontleed worden. (Zie
b. v. Rom. I. 29-31, Til. I. 8).
Vert.
1) De Duilscher zeg!: Schulz und Trutz: leben und weben;
schalten und wallen: eile mil Weile: - tIe Franschman: ni {eu
ni Zieu: sans {oi ni loi: peu et paix: -- KE1\1PIS zegt: Via cr·ueis.
via lucis; [de Hollander: nood en dood, raad en daad, slecht
en recht} Oe paranomasitin of {.(el\jklllirlende Uil gangen zUn in de
H. Sehrul gewoon, b. v. Gencs. J.2 (thohoe wabohoe): 2 Sam. VIII.
18 (C"ethi en Plelhi): en in het Griekseh: Rom. J. 29, Hehr. V.
8. - Vg. HERDEn, Hebr. Poesie, n D. hlz. 280-287;- GESENIUS.
Hebr. Lehrgeb., § 237; en WINrm, Gramrnatik , S. 62.
2) Vg. 1 Kor, XIII. 2: .het geloof om bergen te verzellen." Jak. 11. 20: .het geloof dood zontIer de werken." - Filipp. 11. 17:
.de offerhande en bediening uws geloofs." - Koloss. 11. 5: .de vasligheid van uw geloof:'· Jak. J. 7: .de beproeving uwes geloofs." 1 Thess. 111. 10: ·wat er ontbreekt aan uw geloof." - Hebr.
XlII. 7: ,volgt hun geloof na." - Jak. I. 6· .dat hij ze begeere
in geloof."
VINET.
Onzes inziens lossen zich alle beteekenissen gemakkelijk op
in die van vertrouwen; gelijk blijkt: uit de voorwerpen, UIt
de beelden, uil de tegenstellingen, uit de voorbeelden en uil de
vruchten van geloof; zooals die in den bijlJeJ voorkomen of a~n·
seduid worden,
Ver I.
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taal gesproken beeft, zijn' gewonen denktr"nt en rle volgorde van zijne verschillende begrippen, medc in aanmerking
nemen. Tot dit alles zal hem de étymologie der woorden grooten dienst kunnen doen. Eene taal toch is het voortbrengsel
van een menigte dingen: de geheime gedachten van een volk,
zijne meeningen, godsdienst, geschiedenis, maatschappelijk en
staatkundig leven, en de uitwendige toestanden waarin het
zich bevindt, spiegelen er zich in af. Geheel het uit- en inwendig leven van een volk is in zijne taal. Mogen de gebruikelijke denkwijzen gansch en al gewijzigd worden, de taal zal
er aanstonds den terugslag van gevoelen. Het Christendom
heeft in zekeren zin het latijn bedorven; want het dwong die
taal buiten haar sfeer te gaan en een leven uittedrukken
dat haar oorspronkelijk vreemd was. Naarmate de menschen
zich bekeerden, hebben zij ook hunne taal bekeerd. Een Romein zou in het latijn der Kerk zeker zijne taal niet herkennen, en haar niet eens kunnen begrijpen ten ware hij christen
werd. Een godsdienst kan eene wijsbegeerte der taal scheppen: - onze nieuwe taleu zijn christelijk. *
Zonder deze moeite gedaan en de beginselen der herleiding
van het bijbelsch spraakgebruik vastgesteld te hebben, - kan
men nooit zeker zijn een' tekst in llijn ware beteekenis begrepen te hebben.
Het eigentlijk doel daarbij is niet zóó zeer om meer juistheid te erlangen, als wel om te zorgen dat men niet al te
nauwkeurig zij. Zie eens hoe die stiptheid of die gehechtheid
aan de letter het dogma van de, wezentlijke tegenwoordigheid
des Heeren aan het H. Avondml'lal te weeg bracht; - omdat
er geschreven staat: IItenzij dat gij het vleesch eet van den
Zoon des menschen en zijn bloed drinkt ... ,'· (.Joh. VI.
53) 1). - Deze kwalijk geplaatste gestrengheid van interpretatie heeft tot vele ketterijen, die alleen uit gehechtheid aan
de letter voortkwamen, aanleiding gegeven. Terwijl wij tegen
die strengheid onze stem verheffen, moeten wij toezien er
zelven niet toe te vervallen.
Een minder onbestemde taal, minder dubbelzinnige uitdrukkingen zouden, zegt men, minder twijfelingen en geschillen
doen ontstaan. Maar wáár is de taal die zóó volkomen juist
is? Want niets minder dan dit wordt er geëischt als men

1) Vg. Joh. VI. 63, waar het
wordt te recht gewezen.

mis"er~tand

"an den letterknecht
Verl.
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eens dezen regel heeft gesteld. De eene golf is van de andere
die haar volgt onderscheiden; maar hoe ze te split8en? Zulk
eene taal bestaat niet; en, als zij bestond, zou zij geen men·
schelijke taal zijn. Zij zou alleen afgetrokkene zaken uitdruk·
ken. Zij zou de dingen der ziel niet uitdrukl,en. Zij zou de
volmaaktste wijsbegeerte, de définitieve w1.J8f}eertt! Zljn, maar
een taal ware zij niet.
Wèl kennen wij de buitensporigheden aan welke het spraakgebruik des bijbels ten voorwendsel Atrekte; maar kennen wij
ook die waartoe een gansch andere taal zou kunnen aanlei·
ding geven?
Het is waar, de bijbeltaal zou, zonder nog de ideale juistheid te hebben waarover wij spraken, toch nauwkeuriger kunnen zijn. Zij zou afgemeten genoeg kunnen wezen om niets
te doen over te laten, - ik zeg niet aan de rede, maar aan
het gemoed en aan het geweten. Maar dit is het juist wat
God niet gewild heeft.
"Men ergert zich dat de b~jbel niet z66 is opgesteld, dat
hij de verdeeldheden onmogelijk maakte. . .. Het l~idt geen
twijfel of die den hijbel maakte had in zijne plaats ook wel
een formulier, ja 't volmaaktst symbool kunnen geven ....
Maar wáártoe zou hij het gegeven hebben? Opdat cle men1fCh
niet genoodzaakt ware reehtstreeks en met z~in gallsche wezen
zich met hem in betrekking te stellen? Opdat de stipte nauwkeurigheid en beknopte samenvoeging der denkbeelden van den
godsdienst, den mcnscll van de verplichLing mocht ontslaan
om bij deze studie eenig gebruik van zijn eigen ze[lelijk bewustzijn te mahll? Om zijne billijkheid en oprechth;;id door
niets te beproeven? Opdat hij den waren zin des bijbels geheel gereed ontvangen mocht, zonder dat h\j zich eenige moeite
behoefde te geven om dien te bepalen? In één woord, om
hem 1ijdelfile te laten dáár wáár het 't meest van belang is
dat zijn ijver en zijne vrijheid zich ontvouwen en zijne verantwoordelijkheid gewaarborgd zij? God zij geloofd dat het
z66 niet geschapen staat, en dat ieder mensch zoowel in staat
aIs verplicht is, door al die phasen, door al die feiLen, door
al die persoonlijkheden waaruit de bijbel is samengesteld.
heên, de algemeene en éénige waarheid te vinden, die zich in
den bijbel niet aan hem vertoont dan in een eenigszins occasioneel karakter, onder den vorm eener toepassing en altijd
verbonden aan eenig voorval of aan eenig leven. _. God zij
geloofd dat zijn boek de duidelijkheid eener geloofsbelijdenis
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niet heeft; dat men niet noodzakelijkerwijs het wèl moet ver-

staan en dat men aan zijn woord verschillende beteekenissen
geven kan! - God zij geloofd dat hij in het verkrijgen des
geloofs iets voor onze werkzaamheid overliet, en dat hij,
willende dat onze godsdienstige meening eene daad zou zijn,
. aan den bijbel, die voor eenvoudige harten voldoende is, het
gevaarlijk aanhangsel van een symbool niet toegevoegd heeft! 1)."
Ziedaar wat wij te zeggen hadden over de bepaling van
den woordelijken zin. Wie al deze voorzorgen nam, zal zich
zeker niet opgewekt gevoelen om, na de eene bron van dwalingen gestopt te hebben, een andere te openen, - namelijk,
'Um den inwendigen zin van den tekst, - dat is, de bedoeling
van den Schrijver, - willekeurig te bepalen. Nogtans moeten
wij er ook over spreken.
Wanneer gij den bijbel in zijn geheel neemt, zult gij slechts
ééne strekking, slechts één doel, slechts één' zin, die geestelijk is, er in vinden. Namelijk de zegepraal van den geest op
het vleeseh, de aanbidding Gods in geest en in waarheid.
Máár zoodra gij van deze' hoogte, van dit overzicht des
geheels afdaalt, zult gij, bij den eersten stap dien gij in de
bijzonderheden zet, twee klassen van denkbeelden ontmoeten.
en twee soorten van teksten die daarmede overeenkomen.
Vooreerst zuiver tijdelijke of .stoffelijke dingen, en tek8ten
op ket tijdelijk bestaan betrelcktlijk.
Hun zin is noch onzeker, noch dubhel. Wanneer er niets
is dat een allegorische (symbolische, typische, figuurl~jke)
bedoeling duidelijk aanwijst, of niet opzettelijk laat uitkomen, - dan moet men zich houden bij den eigentlijkm zin.
Wij veroordeelen niet, maar prijzen integendeel de bedoeling
der vromen die de schriftuurplaatsen van tijdelijken aard in
een' meer verheven zin heb hen opgevat. Zulks stond in verhand met de hehoefte om alles te vergeestelijken. Zoo doet
b. v. QUESNEL, wanneer hij bij de woorden: "de Wijzen
keerden langs een' andh'en .weg naar hun vaderland terug ,"
(Matth. Il. 12), opmerkt: "dat wij nooit naar den hemel
zullen terugkeeren langs een' anderen weg dan dien welke er
ons van verwijderd heeft," Niets is ongetwijfeld beter dan dat
alles dienstbaar zU om geestelijke denkbeelden bij geestelijke
menschen optewekken. Maar het is hier te doen om uitleg1) VIN ET haalt hier zich zeI ven aan. Zie Revue Suisse. 1839·
Pag. 26, vgg. (De Fransche Uitgever~).

108
pint! en leerinlJ, en in een willekeurige en slordige interpreatie kunnen wij niets ernstigs zien. Het schijnt dat men met
den bijbel gespot heeft naarmate hij hoogeren eerbied waardig
is, en dat God, gelijk hij de wereld aan de ijdele geschillen del' menschen overliet, zijn woord-aan de beuzelarij hunner verbeelding prijs heaft gegeven. Geen menschelijk boek is
in dit opzicht zóó gehavend en belachelijk gemaakt als de
Heilige Schrift 1). De prediker kan niet tot verontschuldigi.ng
bijbrengen dat hij geen aanspraak maakt op verklaring, maar
dat bij alleen in een gewijd woord een uitgangspunt voor zijn
de verontschuldiging beteekent niets;
onderwijs zoekt: want altijd geeft toch de opgave van een' tekst te kennen dat
men over een' tekst gaat spreken, dat is te zeggen, dat men
hem zal verklaren, of dat men de waarheid, die er in vervat
is, zal betoogen; in één woord, dat men hem in ernst behandelen zal. De Roomsche predikers hebben door de keus en
door de verklaring hunner teksten veel bijgedragen om den
eerbied te krenken dien men aan Gods woord schuldig is 2).
Wanneer men MASSILLON een' zeer duidelijken tekst met zóó
groote lichtvaardigheid ziet verklaren 3), behoeft men zich
niet te verwonderen over alles wat minder ernstige Schrijvers
op dezelfde wijze gedaan hebben; b. v. als men iemand, die
de afschaffing del' doodstraf behandelt, deze woorden van
PAULUS tot tekst ziet nemen: "daarom zijt gij niet te verontschuldigen, 0 mensch, die (anderen) oordeelt." (Rom. Il. 1.)
Men moet echter nauwkeurig onderscheid maken tusschen

de uitbreiding (katac1t1'esis) en de metaplzora. Er heeft bloot
uitbreiding van den zin plaats wanneer men deze woorden:
IlÎn stilheid zal uwe sterkte zijn" (Jesaia XXX. 15) tot tekst
neemt eener preek over de verplichting om rustig en zonder
noodeloozen kommer op de verlossing des Heeren te wachten 4).
1) TAULI>R zag in de vijf mannen der Samarilaansche vrouw
,Ie vijf zintuigen; - LUTHER bracht de zes watervaten van de
bruiloft te Kana op de zes werkdagen over; - en een ander
maakte van de twaalf korven: de geloofskorf. de gebedskorf • de
dank korf, enz.
Vert.
2) Om billijk te zijn moeten wij hetzelfde belijden van de
protestantsche mystieken.
Verl.
3) In zijne Homilie over Lazarus (Joh. XI. 39). en in de Preek
over de biecht (Joh. V. 3).
.
4) Verg. de leerrede van J. MOLL Jz. bij de Alg. Ver~. van
het Np,d. Zendeling Gen. 21 Julij 1852, naar Jak. V. 7,

lo!!
Maar zou het evenzeer geoorloofd zijn aan hem die prediken wil
over de noodzakelijkheid om zich in uren van onrust en donkerheid
aan CHRISTUS vast te klemmen, tot tekst te nemen: (Luk. XXIV.
29)": blijf met ons, want het is bij den avond en de dag is
gedaald?" Ik gelo,of neen; want hier is meer dan uitbreiding;
hier is overdrachtelijke spreekwijze en zelfs woordenspel.
Het ééne misbruik brengt het andere voort. Die in alle
beelden wezentlijke zaken willen zien, brengen een tegenovergestelde dwaling te weeg, die in werkelijke dingen slechts
beelden wil zien. Het ideali8me wordt uit het réali8me geboren. Onder de handen van het laatste nam alles lichaam
aan; en onder de handen van het eerstgenoemde zal alles
gehalte verliezen. Het ééne zal overal typen, het andere
overal mytken zien 1). Wanneer men ééns de vaste regers

over het Christelijf. wachten op den Heer, Daaf hel voorbeehl
van den landman.
Vert.
1) Vader HINLOPEN allegoriseert niet als hij uit Spreuk. XXVII.
23b., -zet uw hart op de kudden," aanleiding neemt tot de vermaning: om datgene te behartigen waarvan men op eerlijke wijze
zijn bestaan moel hebben.
Reeds L UTHER heeft he t allegoriseercn, -ijdel lappen en
kinderwerk" genoemd; en PALMER schrijft (1. I. S. 202), dat.
wanneer de allegorie zich verder uitstrekt dan zij in de H. Schrilt
zelf gegrond is, de evangeliën een gradus ad Par1lassum worden,langs
welken men van lieverlede tot het Slrauszianismus vervalt (Sic).
Ook COQUEREL (Observv .. pag. 52 v.v.) keurt hel allegoriseeren
sterk af en noemt de homilien, waarin alles van de verbeelding
des predikers uitgaat en waarvan de tekst niets bevat, de parodie
van het evangehe. Evenwel acht hij het zeer geoorloord op
christelijk gebied overtebrengen: 11, zal voor den Heer niet
nemen wat Uwe is, dat ik een bra1ldoffer om niet offere (l
Chronic. XXI, 24); en de woorden: Heer I ga weg van mij. ik
ben een zondig mensch (Luk. V. 8.) in Christelijken zin te nemen.
Zoo mag men ook in een preek over II Chrono XXV. 9 .De Heer
heeft meer da1l dit om te geven" spreken over de vergoedingen
die God den geloovigen bewaart en die de gevorderde opofteringen
zeer ver te boven gaan. - COQUEREL citeert eene schets over
Matth. XIII. 44. 1. De schat is de leer der genade; 2. De schat
in den akker verborgen. bedoelt de weinige opmerkzaamheid aan
het evangelie beloond; 3. Het vinden van dien schat is het deelgenootschap aan de zegeningen des evangelie's; 4. De mensch die
het verbergt. schetst de nederigheid der geloovigen , die met de
schatten der genade niet pronken; en 5, De opoffering die zich de
mensch getroost om dien schat te erlangen, teekent de gevoelens
die Gods genade inhnezemt, en de uitwerking die zij uitoerent. -.,

Ho
van \t gezond verstand laat varen, kan alles twijfelachtig
worden en is geen bcteekenis vast noch veilig meer.
De rede heeft voor alle menschen dezelfde beginselen; maar
niet alzoo de verbeelding. Immers de rede heeft het beginsel
van identiteit ten grondslag, maar de verbeelding alleen dat
van analo[/if! of van gelijkvormigheid.
Ik spreek hier over het bepalen van den zin of van de
bedoeling eener plaats; want overigens weet ik zeer wel dat
de allegorie overal is, en dat el' geen voorwerp bestaat dat
niet als beeld voor een ander kan dienen. De bijbel is voor
dit gebruik / evenzeer geschikt als de schepping, maar niet
meer noch minder. In zóóverre de tijdelijke dingen die in den
bijbel vervat z~jn, een deel uitmaken der zichtbare wereld,
zou ik van den bijbel zeggen wat_ DE SACY van de wereld
zeide: "dat zij geschapen werd niet alleen om de macht van
God te openbaren, maar ook om in de zienlijke dingen de
onûchtbare af te beelelen.". Maar, zooals de zaken nu staan,
zijn deze dingen de wereld en niet de bijbel.
De tiJdelijke teksten moeten dan, - buiten duidelijke
aanwijzing, blijven in den tljdelij!cen zin. De allégorie
geeft alles aan het toeval prijs 1), en zij die ten believe
eener richting er gebruik van maken, bevorderen onwillekeurig de tegenovergestelde 2).
legt. rlat missrhicn alleen No. 4 hcrispelijk, maar het
vernullig cn waar is. Z,'lfs keut COQUEIIEL 110ogen lof toc
aan de w\i7e waarop S.\URIN de wOllnlen Genes. XV, vers Jl:
COQUEREL

o'elï~e

.En hel wild gevogelte kwam neder op het aas. maar Abram
joeg het weg:' overbrengt op de afleid Ingen del' wereld. op de
aardsche zorgen en op alle stoornissen, (he vaak aan onze stichting
Verl.
hinllerl\ik ziJlI.
1) Dit hl\lkt ten Iluhleltik~te als w\j h\jv. eenige preken over
hel wandelen van JEzus op de ZC'e met elkaêr verg,~I\iken. LUTHER
noemt hd schip tie Christenheill; de zee de wereld; den wind
den duivel. de jongeren de christenen. - KnUMll.\GIIEI\ noemt den
t\ill een verholg-enc zee; spreekt van twee landingsplaatsen, Ilen
hemel en de hel; en het ~chep.l'je zijn bij hem de uitverkorenen
die varen onller de vlag rail hel kruis. - BeIer hrcngt TIIIJLÜCK
des Heeren macht over de natuur op z\jn geestelijke werking
over, en zegt: a. Wij varen met CHRISTUS uit in onze I,indst:hheid; (de aanvang van het leven des chmten_); b. Bij den storm
slaapt de CHRISTUS in veler harten; c. De Heer redt de zijnen dat
ze niet vergaan,
Vert.
2) \\-aDDeer bijv. HSXGSTIlNBEM in tie vijf mannen der Sarna·
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Gaan wij nu over tot de din.r;en van 't geeste:ijk bestaan,
en tot de tehten die el' betrekking op hebben. - Er zijn
daarvan twee soorten: eensdeels zuiver geestelijke, welker
werkelijk bestaan gansch en al in de onzichtbare wereld is ;
en andere gemengde, die ook wel geestelijk zijn, maal' die,
verbonden met de zaken van 't tijdelijk bestaan, in den tijd
en in de ruimtc plaats nemen.
~e tweede zijn niet geestelijk door allégorie, maar zij zijn
het wezentlijk, of in zich zelven ; zij bevatten en drukken
wel dezelfde waarheden uit als de eerstgenoemden, maar zij
zijn ten slotte slechts geestelijk van ééne zijde, waarmede
men zich te vredcn moet stellen. Al het accidenteele dat
de stof en de tijd aan 't geestelijk feit toevoegen, blijft
stoffelijk en tijdel\jk. Het is verkeerd ook dit élément te
willen vergeestelijken. Dit zou zijn als wilde men den diamant
inzetten in den diamant: wa,t geen voordeel zou opleveren; want het is met den diamant der waarheid niet gelegen
als met de anderen; zijne waarde hangt niet af van zijn' omvang, maar van zijne zuiverheid en van zijn vuur. Men heeft
dus ten onrechte gezegd, dat JAKOB zijne armen kruisend
over twee zijner zouen bCIluidt, dat er geen zegen is dan
onder }\Ct kruis; - wááruit zou volgen dat de andere kinderen van JAKOB niet gezegend zijn. Ook heeft men ten onrechte
beweerd: lIals er slechts één offer is, is het om te herinneren
dat CHRTSl us het éénig ofIer is; en wanneer er twee zijn,
rit;wnsche vro!l'Y eene toespelini( ziet op Ile vijf Gorlen der voll,en
(2 Kon, ÀVI1.29). Ik llIóJ)!cchter niet nalaten hil'lbÎJ Ie "oegen; datde
kWl'stie Ol'er het allegoriseeren 1Ii111\V sillJlcnhangl nlel de mcening
din men omtl't'lIl de biibclsche verhalen I\oe~terl. 1I\lv. hebhen
wij Matth. VIII. 18-32 {'ene historte ol' pene allcgorie? In het
laat~te f!eval Illat{ de tocht naai' de overzijde de ,tol geven eener
nieuwjaarspreek. Voorallen opzichte vall het 4e E\';.ugelie geldt
deze oplllcrldni{. Althans zoo Joh. X:--I er~n doorgaande allpgorie is
V'1Il de (~,'al1r;elieprelldllni{. Wi.arOIJl zou men dan 001; de \Voorden:
Werpt het 'net aan de rl'chter:;ijde. of ril' woorden steek af
naar de diepte (Lul;, V. 4) niet allpgol'l<{~('ren? Ik herinller m\1 eene
preek over de vcrsr.hillende verschijningsvormen van Christus
(Remuneralor en Consolator) naar a;1II11'ldlllg V,'Il Marl\. }. VI. 12
-in ('ene andere gedpante". (lie ook III'n welke deze opvatting
niet (lcl'ltien zeer 1I10cht slichten. Het is 11<111 ook onloochenhaar
dat dc toepa~sil1i{ der mysliel\C11 \'an den ouden da)! vrij wel
strookt met het r('sultaat \'an de mythische verldaringsmt'lhode
der moderne prellikers,
Ver"

1,12
is het om aantewijzell dat CHRISTUS tweem.aal lijden moest,.
in Gethsemane des nachts en op Golgotha bij dag 1)."
Het bestuur, de opvoeding van het Joodsche volk zijn
geestelijke dingen. In zijn geheele geschiedenis is het 't volmaaktste beeld van het individu en van den christen onder

de leiding Gods 2). Wat wij van het geheel zeggen, kunnen
wij ook van de hoofdtrekken zeggen. De intocht van Jsralt
in K anüan met geweld van wapenen is niet alleen het beeld,
maar ook het voorbeeld van de gehoorzaamheid en den moed
des christens, evenzeer als de Israëliet tot strijden en lijden
geroepen. liet geloof is de ziel van beiden (vg. Hebr. XI). Het manna van den zevenden dag is een oefening van geloof
en vertrouwen. Maar als men' in het manna de uitstortihg
wil zien van den geest Gods aan de geloovigen, in elk der
vijanden, . die de Israëlieten ontmoetten, het beeld van elke
hindernis die de ziel op den levensweg ontmoet, - dan
overschrijdt men willekeurig den grens, geeft plaats aan een
soort van vermakelijk spel over de ernstigste onderwerpen,
en maakt alles raadselachtig, terwijl men alles zeker wil. maken.
Men brenge hiertegen niet in dat er in den bijbel overdraclJtelijke spreekwijzen en typen zijn aangeduid 3). Zij
geven mij onder anderen te kennen, dat niet alles type en
figuur is; - trouwens als alles het ware, zou niets het zijn.
Wat de teksten aangaat die zuiver geestelijk zijn, die eenig
idée of eenig feit der zedelijke wereld uitdrukken, - wij
brengen tot hnn getal ook dezulken, die verbonden zijn met
een tijdelijke omstandigheid die te onbeduidend is om in
aanmerking te worden genomen.
In deze teksten onderscheide men verschillende klassen of
1) G. MONOD, Explication de l'Écriture, p. lI8.
2) Zie 1 Kor. X. 1-12 vgg. Exoli. XIX. 3-6. 1. De verkie~ing;
2. de opvoeding .. en 3. de bestemming I'au GODS volk.
Vert.
3) Vg. II Kon. 11. 9b: .dat toch twee deelen van uwen geest
op miJ zijn .. " Marl!. 34; ,En zonder gelijkenis sprak hij tot
hen met ," Open h. I. 20: .de zeven kandelaren -- zijn de zeven
Gemeenlen." Joh. VI. 48. liet brood des levens; Ezech. XXXVII.
1-14. 11et visioen der opstanding; Jesaia XXVIII. 23-29. De
hemelsche landman. Verg. J. J. VAN OOSTERZb:E, Woorden des levens,
(Rott. 1851) No. 5, 7. 8.
Jerem. IV. 3b•. De nieuwe landontginning des landmans • het
beeld van de vernieuwing onzes inwendigen levens. J. P. H.~Sll·
BROEK, Nieuwe Leer,.. ',Breda 1853 Blz. 30 vgg.).
Yell.
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trappen van geestelijkheid. De tekst is meer of mil\der
geestelijk naarmate de idée meer of minder onderscheiden 1),
het voorwerp meer of minder verheven 2), de gewaarwording
meer of minder diep is.
*Het geloof der blinden (Matth. XX. 29-34), die uitroepen: 11 Heere! Zoon van DAVID! ontferm u onzer enz.,"
is wel réeel, maar is het toch wel een model van het christelijk
geloof in zijn ideaal? Er is hier dus geestelijkheid, - maar
in minderen graad. Er ligt nog niet alles in wat een christen
met betrekking tot JEZUS CHRISTUS gevoelen zou. - In de
hosanna's der menigte (Luk. XIX. 37-38) is, als men wil,
geheel het christelijk systeem vervat. Deze menigte had 't onbestemd besef dat de CHRISTUS een gezegende koning was, in
wiens komst vrede voor de menschen en eere voor God was.
Maar 't is meer dan twijfelachtig of deze gevoelens helder,
onderscheiden en volledig waren. Het zou misbruik zijn die
woorden optevatten gelijk men ze opvatten zou als zij door
een' PAULUS, PETRUS of JOHANNES, na de zending van den H.
Geest, waren uitgesproken 3).*
Dit verschil van graad kan voorkomen tusschen plaatsen
van hetzelfde boek; het bestaat noodzakelijkerwijs tus:>chen het
Oude en Nieuwe Testament; want indien het werk dat deze
beide boeken ons schetsen een éénig werk is, het is ook een
voortgaand werk 4) .
.Eénig is het, omdat God altijd slechts één ding begeerde:
de herstelling van zijn beeld in den mensch, de vorming van
een volk dat hem toebehoorde; - éénig, omdat z~jne beginselen al de deelen des bijbels doordringen: in God, als feit,
1) Bijv. naar Joh. IX. 41 over de geestel~jke blindheid te spreken Jif:l meer voor de han.l dan MARTHA als het symbool tier
Roolllsche kerk le beschouwen.
2) In ties Heeren gelijkenissen vooral is veel .Jal slechts ad ornatum dient. en uilgeplozen noch overgebracht ma~ worden.
Ver!.
3) Zie de voorbeelden van dezen aard in hel O. T. Jer. XIll
16 en XX. 7.
4) Zoo zegt ook PALliER (1.1 S. 266): -CHRISTUS is niet een plotseling lichtende slar in de geschiedenis; maar gelijk hij het b(\gin
is eener niQuwe reelis • zoo is hij ook het slot eener geëindigde."
Vg. Rom. I. 1 en 2. .het evangelie tlan God. dat hij te voren be-

loofd had door zijne profeten in de heilige Schriften."
Verl.
8
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de heiligheid en de liefde; in den menseh, als wet van zijn
leven, de gehoorzaamheid en het geloof.
Wat het eerste betreft, men ziet van den val af alles voorbereid, alles beraamd voor de herstelling.
Wat het tweede aangaat, men ziet krachtig en gestadig
de beginselen inscherpen waarop de gansche evangelieleer berust. Het christendom is ouder dan het Jodendom, het geloof
in beginsel ouder dan de wet. PAULUS laat de Hebreën geheel
door de wet heên terugkeeren tot ABRAHAM'S geloof. De wet
kwam slechts tusschen beiden, en dit "inkomen" (Rom. V. 20)
beteekent evenmin bpginnen als het af breken beteekent.
zeide ik - heeft den vorm van
Maar deze éénheid, vooruitgang. Men klimt van het mindere tot het meerdere op,
hetzij in het werk, hetzij in het beginsel. Deze progressie is
die eener kiem, die niet aangroeit door er buiten wat naast
te leggen, maar wier gansche succ.essieve ontwikkeling voortkomt .uit haar eigen binnenste 1).
In het Oude Testament zijn beginselen gelegd, wed
eene verwachting opgewekt, is eene behoefte geboren. Het
evangelie gaf aan die beginselen een lichaam, verwezenlijkte
die verwachting, bevredigde die behoefte. Hierin ligt reeds
opgesloten dat men van het Oude tot het Nieuwe Testament,
van het mindere tot het meerdere overgaat. Anders begrijpt
men ook de noodzakelijkheid niet van een tijdelijk uitstel,
noch de reden van twee godsdienstinrichtingen (oeconomiën).
Want waartoe zou de tweede dienen, als in de eerste alles
te vinden ware?
Wèl kan men zeggen dat al de bestallddeelen van het N. '1'.
reeds in het Oude aanwezig zijn, maar ze zijn dáár nog bedekt;
missen nog juiste bepaling, volkomenheid; en zijn, eindelijk, niet
met zóóveel kracht door de feiten geheiligd als in het N. '1'. 2).
Maar ze zijn dan toch 3) in de feiten geheiligd, en vertoonen zieh aanstonds onder dezen vorm.
1) Als tie vogel uil hel el.
Vert.
2) PAI.l\IER mt'l'kt op tlal in het O. V. de hegrippen van Gods
heillglwltl en liefde (doorgaans) gesplitst z\in; lerw\11 ook de on·
vollwmenheid van het l\I('sslashegnp tlááruit zou hliJI\en. dat in
geene profetie het konmg'c\lap mpl dó bestemming om te Iliden
en te sIerven vereenlgtl wordt aangPlrofl'en. - Vprg. ook C. SEPP,
De [eer des N. 1'. over de IJ. Schriften des O. V. (Amst. 1839).
Ver\.
3) \Ie I'ranscllC Uitgevers ,;lIppeli ÎIJ ('en Iloot hierhiJ <laII, ddt,
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God heiligt het begrip zijner éénheid door een feit, wanueer
hij zijne tegenwoordigheid aan eene plaats verbindt, terwijl
nogtans zijne werking als algemeen en zijne natuur als geestelijk voorgesteld wordt.
Hij heiligt zijne voorzienigheid door het feit der aanneming,
bescherming en besturing van een bijzonder volk.
Hij heiligt zijn oppergezag door in het beheer der uitwendige
dingen alles, tot in de geringste bijzonderheid toe, op zich
te laten uitloopen. [Theokratie, ijverig God.]
Hij heiligt zijne gerechtigheid door de straffen en de belooningen.
Hij heiligt het heg-insel ran geestelijke gehoorzaamheid en
van den dienst in geest en in waarheid (Joh. IV) door de
bloot uitwendige hulde te weigeren, al werd die met volkomenc
stiptheid hem toegebracht. [KAIN.] Jesaia 1.
Hij heiligt het beginsel van het rechtvaardigend geloof door
er den zegen aan te verbinden, en door van den geloofsheld
het hoofd en de personifikatie te maken van het uitverkoren
volk. [Alle geslachten des aardbodems- zullen in he II gezegend
zijn] 1).
Hij heiligt dool' het gestadig ofrer ons vervallen recht en de
noodzakelijkheid eener herstelling. Hij laat een' Hersteller aankondigen 2).
Eindelijk, in den boezem van het wettisch volk laat hij
een geestelijk volk geboren worden, onderworpen aan de volmaakte wet, - die der vrijheid!
Al deze begrippen zijn in het O. T. gerëaliseerd; maar zij
moesten nog verpersoonlijkt worden. De tweede trap is: de
pel'800n na de feitert.
Wanneer het evangelie (Joh. 1. 17) zegt: dat de wet is
gegeven dool' MOZES, maal' de genade en de waarheid door
JEZUS CHRISTUS gekomen zijn, - stelt het de waarheid niet
tegen de wet over; maar wil alleen zeggen dat de waarheid in
haar geheel niet bekend was, en men haar niet met onderblijkens een teek en in het handschrift, VINET voornemens was deze
plauls te herzien.
1) Genes. XVIII. 18. De meest geestelijke dingen zijn ouder; zij
gaan der wet vóóraf; - de lUozaïsche bedeeling is de groole épisode onder welke het eind en het begin zich wedelO, vereenigen.
2) Zie UMBREl'f'S Geschrift over den knecht Gods in het O. 'f.
en ook zijne Christ. Erbauung aus dem Psalter. Hamburg. 1835.
Vert.
8'
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scheiding zag dan door middd der genade, die haar in haar
geheel bevat. (Doop in water en doop in vuur j - stem van
de aarde en hemelstem ; - het water en de geest).
Bovendien was ook die genade niet zóó dUIdelijk aan het
volk des O. V. geopenbaard als in JEZUS CHRISTUS aan dat
des N. V. De Wet bevat trouwens slechts de 8chaduw der toekomende goederen (Hebr. X. I; VIII. 5); de Wet is slechts
de schaduw die de genade van zich werpt; elke schaduw onderstelt en verkondigt echter een lichaam; zij laat vóóraf zien;
zij geeft er de omtrekken, den algemeenen vorm, de "ilhouet
van; maar de kleur en het lofwerk ontbreken er nog aan.
Men kau van haar zeggen, gelijk (H Petr. I. 19) van de
profetie gezegd wordt, dat zij een lamp is schijnende in een
duistere plaats, in vergelijking met de zon der gerechtigheid
(Maleach. IV. 2), die in hare stralen de gezondheid lllet
zich voert.
Ook de geestelijke leden van dit volk, doordrongen van al
de door ons opgenoemde beginselen, zijn wat de gehalte aangaat christelijk, dat is te zeggen, dat elk hunner zóóclanig is ,
dat wanneer hem de openbaring van CHRISTUS ten deel viel,
hij zijne beginselen niet behoefde te veranderen om metterdaad
een christen te zijn. Hij is christen omdat hij het wezen zou.
Hij is christen in 't algemeen gesproken, niel, in bijzonderheden; implicite, niet explicite, - in vatbaarheid, uiet
in werkelijkheid; christen in de eerste beginselen.
Telkens als hij zoodanige overtuigingen uitdrukt welke, buiten
de onmiddellijke kennis van JEZUS CHRISTUS, voor hem al hare
helderheid en beteekenis hebben konden, zegt deze ehristen van
het O. V. wezentlijk niets anders dan wat dezelfde uitdrukkingen
in den mond van een' Israetiet des N. T. 1) beteekenen zouden; en wij kunnen zonder voorbehoud of wijziging zijne
woorden tot de onze maken, al heeft hij el' ook niet al die
denkbeelden, of geen zóó juist onderscheiden en bepaald denkbeeld, aan verbonden als een christen, die uil de komst van
JEZUS CHRISTUS kwam, er aan hechten zou. Opmerkelijk is
het intusschen dat zelfs een geestelijk Israëliet niet identisch
is met een' geestelijk christen; terwijl nogtans het geestelijk
volk van 't O. T. de volmaakte beeldtenis des christens is.
Niets is meer geestelijk dan wat in 't O. '1'. tot of van dit
volk wordt gezegd. - [Jesaia LXIII. 14 j LXVI. 12; Jerem.

XXXI).
I) -Het Jllf'aët Gods." (t;al. VI. 16).
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Maar er ûjn ook plaatsen, die bestemd schijnen om het
voordeel van het N. boven het O. T. aan te wijzen, - plaatsen
waar het begrip niet alleen minder juist, maar ook minder
volkomen is; - plaatsen waar de betrekkelijke gebrekkigheid
van 't O. T. in het oog valt; en denk beelden, die door den
geest des N. T. aangevl'Jd en gezuiverd wenschen te worden.
:liet men alleen op de geestelijkheid, of op de verplichting
des predikers om op evangelisch standpunt te blijven, dan
zon, wat althans de eerste beginselen aangaat, een christenprediker zeer lang kunnen prediken over teksten uit het O. T.,
of ten minste, zonder den zin te verwringen en zonder beneden
den geest des christenlloms te blijven, r.eer dikwijls prediken
kunnen over teksten uit dit gedeelte der H. Schriften genomen.
Trachten wij er het bewijs van te geven.
Toestand de8 me'nscnell. Ps. XXXIX. 7-13: ItImmers gaat
de mensch als eene schaduw daarheên .... , ik ben een vreemdeling bij u, een bijwoner, als mijne vaders."
Zedelijke toestand. J erem. XVII. 9. II Arglistig is het hart,
meer dan éénig ding."
Zedel1Jke behoeften del; menschen. Psalm LXIII. 2. "Mijne
•ziel dorst naar u, mijn vleesch verlangt naar u in dit dorre
land." Ps. LI. 12; I/Schep mij een rein hart, en vernieuw een'
vasten geest in mijn binnenste."
God, bestaan. Jesaia LXIII. 9, 10, 14. - LXVI. 15.
"Ziet, de Heer zal met vuur komen, enz." - Micha VII. 18:
I/Wie is een God gelijk Gij? enz." - Job. XV. 15: "de hemelen zijn niet zuiver in zijne oogen." - Habakuk I. 13:
IIGij zijt te rein van oogen dan dat Gij het kwade zoudt zien."Psalm CIII. 12: I/Zóóver het oosten is van het westen doet
Hij onze overtredingen van ons." (en de geheele Psalm). Klaagl. III. 33: ./iHij plaagt of bedroeft de menschenkinderen
niet van harte." - Num. XIV. 18: "vergevende de ongerechtigheid en overtreding, houdt Hij den schuldige geenszins
onschuldig." - Exod. XX. 5, 6: "Ik, de Heer, ben een
ijverig God, die de misdaden der vaderen bezoek aan de kinderen .... en doe barmhartigheid aan duizenden, enz." - Jerem.
III. 14: "bekeert u, gij afkeerige kinderen." (Hij heeft het
eerst ons lief gehad). - Ezech. XXXIII. 11: "ZOO ik lust
heb in den dood des goddeloozen; maar daárin heb ik lust
dat de goddelooze zich bekeere." - Jesaia XLVIII. 9: "Om
mijns naams wil zal ik mijnen toorn uitstellen." (God
s liefde). - Ezech. XX. 22: lilk keerde mijne hand af, en
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deed het om mijns naams wille." - Psalm CVIII. Ii: /lUwe
goedertierenheid is groot tot boven de hemelen, en Uwe waarheid tot aan de bovenste wolken 1)."
Gods wet. Genes. XVII. 1 : /lW andel voor mij n aangezicht." ])eut. XXVII. 26: "Vervloekt zij die de woorden dezer wet
niet zal bevestigen, doende dezelve;" - vg. 1 Sam. 11. 30:
"die Mij eeren zal ik eeren." - 1 Sam. II. 25: /lwanneer een
mensch tegen den Heer zondigt, wie zal voor hem bidden?"
Voorwaarden des Verbonds. 1. Psalm CXV. 1: "niet ons,
o Heer! niet ons, maar Uwen naam geef eer." - Psalm
XLIV. 27: "Verlos ons om uwer goedertierenheid wil." Jerem. XIV. 7: "Hoewel onze ongereohtigheden tegen ons ge.tuigen, 0 Heer! doe het om Uwes naams wil."
2. Deut. X. 16: /lBesnijdt dan de voorhuid uws harten." Deut. XXX. 6: !/De Heer uw God zal uw hart besnijden." 1 Sam. XV. 22, 23: "Gehoorzamen is beter dan slagtofi"er , ...
wederstreven is afgoderij.... 2)."
Zietdaar eenige evangelische bestanddeelen. Zietdaar teksten
die men aan het hoofd eener leerrede stellen kan, zonder genoodzaakt te zijn om ze met een' kunstgreep daarop toepasselijk te maken, of hen op 't Procustesbed te leggen 3).
Maar kan men gelukkig deze éénheid of deze identiteit vinden,
men zoeke haar niet waar zij niet is, en zie het verschil niet
voorbij dat er tusschen de beide bedeelingen bestaat, - een
verschil dat veeleer eene zaak van stichting dan van ergernis is.
Men zal de teksten niet mogen dwingen om meer christelijk

1) Voeg daarbij: God het schild der Zijnen. Gen. XV; Ps:ilm
I,XXXIV. 10. - God eene zon. Psalm LXXXIV. 12. God eene
schuilplaats in nood. Ps. CXLIlI. 9b• - God de éénige helper. 2
Kon. VI. 26. 27. - De Heer is mijn herder. Ps. XXIII. 1. -Gods openbaring aan Elia op Horeb. 1 Kor. XIX. 11-13. - God
is groot. Job XXXI. 26- a) van verstand. b) van gezmdheid. c)
van kracht. (v. SE:\DEN). - De Heer uw heelmeester. Exod. XV.
26b. - De Heer is vrede. Rigt. VI. 24. - Gods nabijheid. Jerem.
XX lil. 23 en 24.
Vprl.
2) De verwerping der verwerpers: a) noodzakeI\jk. b) rechtvaardig. c) weldadig. (F. J. DOMELA NIEUWENHUIS. Twaalf preken.
enz. Utrecht. 1845).
Vert.
3} Als men btjv. Exod. X. 23b op het evangelielicht overbrengt;
of naar Psalm XL VI. 5 over de Christenker k handelt; of u it I
Kon. XIX. 7 voor de uilnoodiging lot het H. Avonllmalll aanleiding
neemt.
Yerl.
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te wezen dan Z\j werkelijk zijn, noch de personen des a.v.
mogen noodzaken om in de juiste termen des evangelie's te
vallen. Ziehier eenige trekken, die aan een voorbereidende Bedeeling eigen zijn:
Gevo9l van eigen/Jerechti,fjheid. DAVID zegt 2 Sam. XXII.
21-23: "de Heer vergold mij naar mijne gerechtigheid; .. ,
want ik heb des Heeren wegen onderhouden; ... want al Zijne
rechten waren voor mij" 1). Vanwaar komt het toch dat er
geen enkele zoodanige plaats in het N. T. bestaat ? Want dat
PAULUS zegt (1 Kol'. IV. 4): "ik ben mij zelven van geen
ding bew]lst," - is geheel wat anders.
Tl'e!ckpn van hal'dvoclbti,fjheid. Psalm. CXXXIX. 21-22: "ZOU
ik niet haten, Heer! die u haten?" "Ik haat hen met een'
volkomen haat." - Nehem. IV. 5: /lDek hunne ongerechtigheid
niet toe; en hunne zonde worde niet uitgedelgd van voor uw
aangezicht." - Jer. XVIII. 23: /lmaak geene verzoening over
hunne ongerechtigheid, enz." - Deut. XXIII. 6: /lGij zult
hunnen vrede en hun best niet zoeken, al uwe dagen." (Er
wordt gehandelJ over den Ammoniet en Moabiet).
Men moet zekere vaste uitdrukkingen opmerken, die dikwijls
voorkomen en welker beteekenis van hoog belang is, zooals :
heiland, verlosse}' , vrV.fjekochten, rechtvaardigl'n, zÏf'l, dood,
u)oord. enz. - Men erkenne de overeenstemming van elk dezer

woorden met 't christelijk denkbeeld, maar men dwinge het
overige niet om in het christelijk stelsel plaats te nemen. 2).
Wij lezen Spreuken VIII: 34-35 /lWelgelukzalig is de
mensch die naar mij hoort, dagelijks wakend aan mijne poorten, want die mij vindt, vindt het leven en trekt een
welgevallen van den Heer." Het is de Wijsheid die spreekt.
Het is een virtueel christen, die haar doet spreken; het is, in
meer onbepaalde beteekenis, hetzelfde wat een werkelijk christen
bemint en vereert in JEZUS CHRISTUS en onder diens naam.
Beiden vereeren hetzelfde voorwerp; het verschil is alleen dáárin
gelegen dat de laatste volkomen kent wat hij vereert. (Joh.
IV: 22.)
Bij de behandeling van dezen tekst zal ik niet zeggen,
dat de Schrijver, onder den naam van wijsheid, dengene bedoelde dien de apostel JOHANNES 3) aanduidde onder den naam

IJ Vg. Deut. VIJL 14. 17; IX. 4-6.
2) Hl'eft men het woord

door gemeente?
3) De vierde evangelist.

Vert.

.vergadering" (coetus) niet verlaa lrl
Vert.
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van u'ool'd of logos. Maal' die wijsheid van den vil't1~l'l'len christen bevat toch bestanddeelen die de actueele christen geenszins
veracht. Wij hebben straks die bestanddeelen onderscheiden en
opgesomd; en er is nu niets te doen dan het dáár gezegde in
de taal des evangelie's over te brengen; - nadat wij echter
die van den onze, niet
eerst haren oorspronkelijken zin, door verschil van inhoud, maar alleen door mindere bepaaldheid onderscheiden is, - goed leerden kennen 1).
Máár, zal men zeggen, waarom niet uitsluitend en onmiddellijk uit het evangelie geput? Wij antwoorden: om te toonen
de éénheid van Gods werk en van Gods gedachte, de éénheid
der twee Bedeelingen , de bestendigheid van het christendom
in twee beteekenissen (zoowel in 't opklimmen tot het verledene, als in 't afdalen naar de toekomst), de broedersclJap van
de levende leden der Kerk bij den afstand der eeuwen. Het is even belangrijk om de punten van samenhang, als om
die van verschil tusschen het O. en N. T. te doen uitkomen.
*Er zijn in onze dagen vele menschen die met het O. T. geen
weg weten, die er niets dan onze voorzaten in zien. Dat is
eene gaping in ons godsdienstig leven. Niet eerder zal men
met het O. T. verzoend zijn dan wanneer men er het Nieuwe
in gevonden heeft. De Leeraren moeten het onmisbaar maken,
er voor innemen, en aanwijzen dat de profeten eene lamp
waren, schijnende in een duistere plaats. (H Petr. 1. 19) 2).*
1) Zoo beschouwde VAN HENGEL (Laatste Leerredenen, Arnhem.
1851) naar Gen. XV. 6. de gerechtigheid des geloo(s, a) als eene

getuigenis omtrent ABRAHAM, bl als een grondtoon van het evangelie; c) als eene hlymaar voor geheel de wereld; en d) ah enne
roepstem tot een iegelUk onzer. - En over AGUR's bede handelend (Spreuk. XXX. 8b , 9), vraagt de redenaar ten slotte,
welk gekuik wij er van te maken hebhen , ten einde de ehristen plichten van a) onderworpenheid, b) waakzaamheid, en cl dank·
Vert.
baarheid aan te binden.
2) Uit de onderstaande plannen kan hl ijken welk een overvloed
van onderwerpen het O. T. oplevert. die geschikt zijn voor den
christelijken -kansel: Gen. UI. De oorsprong en de gevolgen der
zonde. Zij ontstaat a) door twijfel aan Gods gehod en b) door
verblinding omtrent hel wezen des kwaads. - Door haal' a) wor·
den anderen medegesleept in den val, b) wordt elke ![ave Gocl~
een valstrik te meer. c) schijnt elke godsstem eene wraakslem te
wezen, en dj ontslaat de droevigste verwijdering van God. (THOLÜCJ[). - Deut. lIl. 26b• /Jet onver'hoord gebed. - Job. VII. la.
Onze strijd op aarde. -- Ps. CXXJ. Het bedevaartslied. p, CIV. 35. De grootste wanklank in het scheppingslied opge-
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Christenprediker ! wal'lneer gij een' joodsehen tekst hebt, ga
er van uit, maar toon tevens dat gij u tot een hooger standpunt verheft, en, te gelijk, dat er een nauw verband is tusschen het Oude en Nieuwe Verbond. Bijv. onder de menigvuldige plaatsen betreffende den rechtvaardige en den goddelooze ,
behoort ook Spreuk. X. 9. "die in oprechtheid wandelt, wandelt zeker." *Men zou kunnen zeggen dat in evangelischen
zin het omgekeerde waar is. Maar waarom altijd de termen omkeeren? Hij die een goed geweten heeft, dat is te zeggen die de bewustheid heeft evangelische beginselen te volgen 1), wandelt in veiligheid, . ook zelfs al ziet hij het doel
niet van zijnen tocht. Men moet dus deze plaats behandelen
in den zin waarin men haar aantreft, niet in dien welken
men haar geeft.'"
Al deze voorzorgen gebruikende zou men toch tegen deu
regel kunnen zondigen door een verkeerde toepassing van den
tekst te maken; bijv .. als men voor eene preek 'over het noodzakelijk verband tusschen zonde en straf, tot tekst nam

lost. -

Jesaia IX. 5. 6. De beloofde Messias; a) WontIerbaar in

wezen en werken; b) de ra,lllsllJan in elke verle~enheirl; C) krachlig helll, die den zondaar herschept in Go,ls Ilind; d) eeuwig vad!'r
(hoolt!) der gemeente; e) vredevorst. (THOL::CK). - lesaia XLIV.
21. De roepstem des Heeren al getuigt ons van GOlls liefde;
bl predikt ons de grootte onz,~r schuld; cn c) herinnert ons onZt;
dyre verpliehtingen - Jesaia. XLV. De noodi,qing Gods aan den
heilbcgecrigen zondaar. -- Klaag!. 111. 37-42. De zonde, de bron
van alle onheilen. - ,Jesaia LX. 1-6. De Kerk van CURISTUS
tegenover de Heidensche wereld. ai Hare voorrechten; b) hare
taak; c) hare uitzichten. - Ps. IX. 21 b. Het gebed voor de Heidenen. - Deu!. XXIX. 29 Betamlfliik gedrag omtrent het verborgene en geopenbaarde in de godsdienstleer aangeprezen. Amos VI. 4 --6. Waarschuwing tegen de zucht naar zinnelijk
genot. - 1 Kon. XVIIl. 21 b. Het hinken op twee gedachten; komt
voort: al uit zwaklieid van karakter; b) uil verkrerde ~o<lsdienst
hefirippen; c) uit het volgen van menschel\jk gezag; dj uil waan·
wijsheirl ; en el uil verkeerde gesteldheid de:;, harten (VAN ECK).2 Chrono XXV. 9. De offers der gehoorzaamheid ruimschoots vergoed. - Zach. IV. lQa. Kleine beginselen niet gering te schatten. - .Han. VI. 26-28. Gods verheerlijking het einddoel sijner
openbarwgen.
Vert.
1) Volgens Halld. XXIV, 16 spreke men lie'/er over de oefening
tol een onergerlijk gtJweten, dan over het bezit daarvan. Vert.
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Matth. VII. 16: "leest men ook druiven van doornel'l, of
vijgen van distelen I)?"
Wat de uitbreiding of katachrrisi.9 van den tekst aangaat,
dat is een andere zaak. ~iets is, in zekere omstandigheden,
wettiger noch meel' noodzakelijk 2).
Alles wat wij gezegd hebben komt hierop neGr: dat men
ten opzichte van geestelijken zin, zich niet boven den tekst
verheffen moet. Maar het spreekt wel van zelf dat men er
evenmin beneden mag blijven. Wanneer w~j derhalve geen
opklimmende noch neêrdalende uitbreiding gedoogen, -laten
wij echter een zijdelingsche of horizontale uitbreiding alleszins toe.
Wij spraken over den inwendigen zin van de teksten.
Deze inwendige zin bevat niet alleen het denkbeeld dat onmiddellijk uit de woorden van den teKst voortvloei~, maar
zoo danig denkbeeld als er in ligt opgesloten, deze en gene
gevolgtrekking of toepassing, die zich des Schrijvers geest wel
niet voorstelde, en die hij zelfs, uithoofde van den tijd wanneer en wegens de omstandigheden waaronder hij schreef,
zich niet voorstellen kon, - maar die toch van zelf voortvloeide uit het beginsel dat hij heeft uitgedrukt 3). Werpt
1) or als men naar MaltI!. XIV. 13' over de afzondering in de
eenzaalllhei,l; - naar Mark. X. 21 o\'er vrijwillige armoecle; of naar Lull. XIII. 8 en 9 over tic voor~praak van CHIIISTUS handelde.

Viert.

2) Ziehier ef'nige voorheelrlf'n van zoorlanige lIilhrrj,ling: Genes.
IV. 10. (Vg. Luk. XVI 2). De zondanr lot verantn'oording geroe·
pen. - Gen('s. XVI. 8. De verdoolde tot zich ze/ven t('rug ge.
bracht. Exod. 111. 5. Vermaning lot eerbied vuor &od.~ aangezicht. - Exod XIV. 15. \Vg. SPi enk. XV. 24). lJe vooruitgang
die G(}de behaagt. - 1 Kon. XI X. 9 en 13. Gods dienllal' tol zijnen P(}st terug geroepen. - Mark. VII. 34'. Joh. :\ VIL la. (Vg.
Hand. I. 11), lJe blik ten hemel. - Joh. IV. 35. De goede teekenen des ttjds. - Joh. XVII. 15. Des Chrislens werkkring in de
wereld. -' Hand. IX. 6. De eerste vraag van den nieuwen
menseh. - Hand. XVI. 28. Het gebod om zzeh ze/ven geen /,waad
te doen. - 2 Tim. 11. 8. De heiliging der ver,bedding lNITZSGH).Rom. XII. 7-16. lJe ware beroepsgetrouwhetd. (llAuLEsz).
Vert.

1) B. v. Genes. XXIV. 67. De bestemming der vrouw om bi;
den man de plaats eener moeder te vervullen. - Exocl. XV, 27.
De rustplaatsen op de levensreis. - Num. XI. 34. Het grafschrift van de slaven der zinnelijkheid. - 1 Sam. l. 8b• De

12:1

men ons tegen, dat men op deze wijze tot in het oneindige
zou kunnen afdalen of klimmen, dewijl alles samenhangt; wij antwoorden daarop dat er in deze een eenvoudige regel
bestaat, namelijk, om zich af te vragen: of de Schrijver in
de ontwikkeling, die wij aan zijn denkbeeld geven, het zijne
herkennen en met ons instemmen zou. Het is eene eigenschap
van de leerwijze des Heeren, om ons van de soort tot het
geslacht te laten besluiten, ten einde bij ons de morele gevolgtrekking, de logica van het geweten, de spontaneiteit te
oefenen. Zóó Matth. XIX. 16-23 1).
De ware nuttigheid van het gebruik der teksten is niet
zoozeer om de waarheid, die men ontvouwen of betoogen
wil, voluit (en .face) voor te stellen, dan wel om haar aan te
bieden van een meel' in het oog springende, meel' puntige,
meer accidenteele zjjde, dan die waaronder zij zich in 't aftrokkene voordoet.
Daarom is het nuttig in de keus van een' tekst van het
begrip van geslacht tot da:t van soort, en zelfs van individu
af te dalen, Hier kan men het woord van FONTENELLE, (dat
anders niet in alle opzidhten waar is), toepassen: dat men de
waarheid niet "met het zware eind" inleiden moet. Het is een
zielkundige opmerking, waarvan de waarheid gemakkelijk te
staven is, dat groote smart en groote droefheid minder diep
doordringen als men ze zoo vlak mogelijk in het aangezicht
ziet, dan dool' eenige bijkomende omstandigheid en onverwachte bijzonderheid. Op zedelijk gebied schijnen de schuinsche
stralen de heetsten.

vergoeding die God geeft bij het kwade des levens. - 2 Sam.
IX. 1. De liefde tot de dooden, beloond aan hunne nagelalene
betrekkingen - 1 Chrono XIX. 19 b• Het gevaar der gemeenschap
met de godde/oozen. - Joh. I. 40. De onvergetelijke ure. Joh VI. 2. De begimelen - Joh. VII. 53. De wrevel der boozen. - Joh. XlII. 30b • De zondaar een kind der duisternis.
Vert.
1) Wij zouden; liever c!C7(' perikope als homilie behandelen, en
el' als opschrift boven stellen: de eigengerechtigheid beschaamd.
An~eren namen er aanleidin~ uit om te spreken: Over hel hooldgebrek. Ook zon men kunnen ze~~en: Over den band die ons
aan de wereld bindt, of over de gevaren van den rijkdom. PALMER, I. I. § 195, noemt dit laatste een killelig thema; want, is de
prediker arm. dan denken de rijken: "hinc illae lachrymae;" en,
is de prediker rijk, dan denken de armen: -waarom geeft h \1 niet
meer?"
VerL
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*Brengen wij eenige voorbeelden bij om aan de7.e opmerking
klem bij te 7.etten. Genes. XXIX. 20: IlJAKoB diende zeven
jaren voor ltACHEL, die hem slechts als weinige dagen toeschenen, omdat hij haal' liefhad." Hier hebben wij de uitdrukking van 't algemeen denkbeeld dat, als men liefheeft,
de opofferingen licht schijnen en de tijd kort valt. Kogtans
maakt dit algemeen denkbeeld minder indruk dan 't bijzondere
van den tekst. -~ Hand. XIII. 46: liNiaal' PAULUS eu nARKABAS vrijmoedigheid gebruikende )leiden: het was noodig dat
eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden; doch
nademaal [JIJ hetzel!'!! ver8toot en 11 zelven de~ eeuwigen Jevcm
niet waardig oordeelt, 7.Ïet, wij keeren ons tot de Heidenen" 1. Î
Wanneer men het. denkbeeld, dat incn overigens niet overal
zou kunnen behandelen, ontwikkelen wilde: dat er naast het
evangelie een zeker apocryph evangelie, een valsche Messias
is, zou men tot tekst kunnen nemen: Luk. VII. 20: "Zijt
gij het die komen zou?" Of wel dien uit de Handelingen,
waar de booze geest tot de zonen van SCEVA zegt: IIJEzus
ken ik, en PAULUS weet ik, maar gijlieden, wie zijt gij?"
(Hand. XIX: 15.) Allen die nieuwe evangeliën maken, alle
gewaande hervormers van de menschelijke natuur, zijn door
deze bijzondere woorden geteekend* 2).
Alles samengevat, - een' tekst te behandelen, dat is niet
1) Hier ge!l!t de sprr.uk: dallecringen wekken. pn voorhee!den
trekken. n. v. voor tie onderwerping aan Gods wil. Levit. X. 3b. _.
Voor de ontdekking onzer overtredingen. Gril",. XLI 9. _.. Voor
de vergeldende gerechtigheid Gods. Rigt. IX. 16. - Voordealles
te boven gaande ouderliefde. 2 Sam XVIII. 33. - Vnnr Gods
alwetendheid. 1 Kon. XIV. 6. -- Voor de Voorzienigheid omtrent
kleinigheden. 1I Chrono XVIII. 33. - Voor het nut van den tegenspoed. 11 Chrono xx:>.!!. 10: lol 13. - Voor de a/gunst, die al 't
genot vergalt. E,lher V. 13. - Voor den hoogmoed. Dan IV. 3U,
31. - Voor de algemeenheid van het godsqerigt Zpfanja I. 12. Voor het verschil van gemoedsgesteldheid. Joh XX. 4 - Voor de
verkrachting van het geweten. Hand. XXIV. 25b. - Voor de moedertrouw. 2 Sam. XX\. 10. - Yoor de moedertrots. Malt!!. XX.
20. 21. - Voor den eerbied jegens de moeder. 1 Kon. 11. 19.Voor de lokstem der liefde. Matth. XVI. 21-23; enz.
Vert.
2) Het schijnt min,\er gepasl uil Joh. XX. 13b aanleiding Ie nemen tot de klacht over de verkeerde richtingen dcs lijd~. - Met
het oog op de kerkel\ike woelingen hieden Num. Xl. 26-29;
Pretl. VII. 10; Hand. V. 39 en 1 Kor. lIl. 11-15. meer geschikte
stor.
Vert.
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alleen er eene waarheid uit te trekken, Gie 8!lhsfantieel ot

formeel is opgesloten in de uitdrukkingen waaruit de tekst is
samengesteld; - maar het is ook: er zóórlanige waarheid uit
afteleiden als de tekst onderstelt, waarvan h\j het punt
van uitgang aanbiedt, of de verwezenlijking in een voorbeeld,
of eene gevolgtrekking, of iets anders als er van zelf toe
hehoort 1).
Met deze ruimte te werk te gaan, dat is de eemge wijze
om alle onderwerpen, die het waardig zijn, te kunnen beh'lndelen.
Want wanneer men een engere methode volgt, zal men zich
teruggebracht zien tot het. alternatief: of om er velen te laten
varen, of om, als men ze volstrekt wil behandelen, aan de
teksten schromelijk geweld aan te doen. Men kan het TILLOTSON
vergeven in I Kor. XI: 26 -28 het onderwerp van de gezette
Avondmaalviering gevonden te hebben; maal' hoe den prediker
te verontschuldigen, die eene preek over de wederkeerige plichten
1) MAURY iEssai. VIL) laat echter Ie veel ruimte. als hij toelaat
zich te vreden te stellen met eene analogie tllsschen den tekst en
het on(lerwerp.
VINKT.
PALMKR (I. l. S. 208) stelt deze regels: 1. alles wat tie Heer
lichamelI.ik deed. mag worden overgebracht op 'l !!,ene hii bU voorldnring op geestelijke wiize werkl; en 2. de enkele .per~oonl\JldJe.
den mogen als verle[!enwoordigers eener geheele richling voorge·
steld worllen.
De vraag de~ Heelen: -wilt gij ·gezonll word~n?" Joh. V. 6b.
kan dus wortIen toegepast op den welstand der ziel (Vg.•Jnh.lII
2); - en I'olgens Marl\. VII. 31-:37 zou lIIen kunnen pre(ltken
over den weg, dien JEzus inslaat tot geestelijke gene;;;ing: a. af·
zondering; b. opening lies harten: c. losmakilJg der long. - Zoo
yergel(Jkt JULIUS MÜLl,ER. naar LulL XYlH. 35-43: 1. hel zillen
van den blInde aan den wrg - met de behoefte des zonriaars.
2. het ge(lruisch dat den hlinde opmerkzaam maal,t. - meL
de ver;ch\inselen en ontmoetingen ~lie des zondaars l,elangstelling
met de geestel\jke
wekken. 3. het voorbijgaan van JEZIIS. herinneringen en 't gemoedcl\ik nadenken. 4. het gebod om te
zW\igen, - met de ergernissen en bezwaren der wereld.
5. Hel sterker roepen van den blinde. -- met het vermeerder(1
verlangen der heilhef(eerige ziel. 6. het gebod om dpn blinde tot
zieh te brengen, - met de verlossing door CHI\ISTUS.
Zie de Leerrerlenen, onder rlen lilel: Eene getuigenis van CHIlIS'
TUS enz., uilgegeven door H. V. ROMBOUTS. tl'iel 1849): waarin
onder anderen voorlwmen: LLk. V. 1-4. CHRISTUS de menschen·
visschel' ; en Matth. XVII. 1-18, de drie trappen des geestelij/wn
tevens.
Verl.
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van eigenaars en huurders ontleende aan Hand. XXVIII. 30:
"PAULUS bleef twee geheele jaren in zijn eigen gehuurde woning." 1).
Il. HP.t tekstverband. - Men kan den waren zin van een'
tekst niet erlangen, als men niet acht geeft op het verband
of den samenhang, dat is te zeggen, op 't geen vóórafgaat ,
of, wanneer de tekst een gedeelte uitmaakt van een volgende
rede, op 't geen volgt; - in één woord: op de plaat8 wáár
de zinsnede voorkomt.
Er is zoo wel een verband van zaken als van woorden; het
leven is een boek waarvan ieder dag eene blad:djde en elk uur
een regel is. *Wij kunnen elk dier bladzijden of dier regels
niet afzonderlijk beoordeelen. Deze les der zedeleer, waarnaar
wij ons moeten richten in de schatting van het gedrag onzer
medemenschen, wordt hier een regel van tekstverklaring.*
Er bestaat een algemeen verband, eene plaat8 van alle teksten,
te weten de bijbel in zijn goheel genomen. *Men verzuime niet
zijnen tekst te vergelijken met de algemeene leer der H. Schrift,
waarvan men in geen geval mag afwijken. Het is van groot
belang op zijne hoede te zijn tegen den invloed van partijgeest,
die, in dergelijke zaken, een oordeel, dat anders zeer juist is,
op 't dwaalspoor kan leid~n. Wanneer bijv. JEWS zeide (Joh.
XVIII 36) "Mijn Koningrijk is niet van deze wereld," gaf hij
ons dan niet te kennen dat het miskenning van den geest
zijner lessen zou zijn in Matth. XX. 25-26 een bewijs te zien:
dat de demokratie boven andere regeringsvormen de voorkeur
verdient?*
Er is een bijzonder verband, dat is, voor elke pa8sage (dit
woord zelf brengt leering aan), de plaats waar zij zich bevindt, de vóórafgaande en de volgende woorden.
Door te verzuimen op het verband acht te slaan, kan men
aan den tekst een' zin geven, die met de bedoeling van den
Schrijver of met den algemeenen inhoud der Openbaring in
strijd is. De schoonste zin moet worden verworpen als het verband dien niet toelaat 2). *De manier die wij bestrijden zou
1) Hel zijn deze buitensporigheden, die reeds vóórIang aanlei·
ding gaven tot hel woord van den Kardinaal HYPPOLITE n'EsTE,
door BALSAC aangehaald: ·Buon per la predica! Riservate questo

per la predica /"
2) EvenUlin als men volgens Spreuk. XXII. 28 (Vg. XXIII. 10),
waar van oneerlijke velTijkmg gesproken wordt, legen (Ie nieuwig-
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manie worden, toegepast op plaatsen als Jerem. IX. 4: "Wacht
u een iegelijk van zijnen vriend, en vertrouwt niet op eenigen
broeder;" en als Psalm CXVl. 11: "alle menschen zijn leugenaars;" en zoovele anderen.*
Er zijn teksten die, op zich zelven, de uitdrukking schijnen
eener gewichtige waarheid, en die men er evenwel niet uit
mag afleiden. alleen omdat het verband er geen vrijheid toe
geeft. Bijv. _I Joh. IIl. 20: "God is meerder dan ons hart;"
Joh. VIII. 32: "De waarheid zal u vrij maken;" 2 Kor.
IIl. 17: "Waal' de geest des Heeren is, dáár is vrijheid."
De studie van het verband heeft meer dan een negatief
belang. Het is niet alleen te doen om een' verkeerden zin te
voorkomen, maar ook om den waren te vatten. De omstandigheden waarin een tekst voorkomt, een verhaal, stellen
hem in een licht of kleuren hem met een' weerschijn, dien
men niet mag veronachtzamen. En als dit geenerlei schakering
bijbracht, zou het toch altijd de waarheid individualiseeren.
Wat is, overigens, de idée zonder eenig verband en zonder
zweem van individualiteit? Welk mensch mengt niet iets van
zijn eigen ik bij zijne idée?
Wij" willen echter daarmede niet zeggen dat ecne uitspraak
algemeen is in haren vorm, besloten moet zijn in den kring
der bijzondere omstandigheden van hem die ze uitdrukte 1).
Het verband zal ons nooit beletten de idée van den tekst te
generaliseeren en uittebreiden , naar de beginselen die wij
boven vastgesteld hebben.
Men moet het verband niet te hoog ophalen om den zm
hei,l,zucht ma~ hamleIen : -- evenrlJin mag men voorhijzien , dat
in Joh. V. 39•• 2 'fIJI]. lIJ. 16 en elders, van de Schriften des
Ouden VerhOIuis sprake is.
Hel verband wilst aan dat in 1 Sam. lil. 1. -dierbaar" de l,eteelwnis heeft van srhallrsch; -- dat in 1 Sam. XVIII. 10 '}Jro{eleet'en" heduidt uitzinnig z(jn; - pn dat in 2 S'lm. I. 2b sprake
is van eenen ,ijver." die woede mo~t h8elcn. - Ook het .dwingt
ze" (Luk. XIV. 23 b) wordt don I' het verhan([ Ç(l'nopgzaam bepaald: - en het onwaardig lijk in 1 Kor. XI. 27. 29. is mede
uit het redeheleld op te hel,lereu. - Door tlrn samenhang voorbij
te zien heeft men zich beroepen op Openb. XIV 13 lot slaving
eencr leer. waarvan eer het tegendeel f!cleertl wordt; immers wat
Yel'l.
hel -van .nu aan" hetren.
11 ll\jv. FilIpp. IV. 13.• Ik vermag alle dingen in CHRISfes. die
mij kracht geeft."

128
of de bedoeling der tekstwoorden recht te bepalen 1). SAURIK
heeft zeker de rechte maat overschreden in zijne preek over
de ware vrijheid 2).
Voegen wij hier nog cene opmerking bij, die niet onbelangrijk is. Een tekst heeft niet twee beteekenissen. Stelde
hij, naar den inhoud der woorden waaruit hij is samengesteld, twee onderscheidene beteekenissen voor, die beiden schoon
waren, -- dan nog zijn wij er aan ons gehoor sle:hts ééne
yerschuldigd, en behoeven 11et geenszins te betoogen waarop
d~ze berust 3).
Derde

Regel.

Een tekst kan, zonder dubbelzinnig te zijn, een' niet
duidelijken zin geven.
De duisternis kan in het begrip zijn, wanneer het voorwerp
van den tekst in een gebied of op eene hoogte is, waartoe
onze analyse niet genaken kan. *Zoo is het met I Kol'. XV.
27, 28 over de onderwerping van CHRISTUS 4); met I Petr.
1) STEENMEIJER schr~irt aan Bartholo (Blz. 606): .Zeg aan uwen
zoon, dal h\1 over den samenhang van teksten niets zegge, zoo
de opgave onnoodlg is. Moel er van g(~,proken worden. zoo geve
hij iets meer dan waarmede men uiterlijk ',oor een Christelijk
auditor'ium (Ier Spartanen zou kunnon volstaan."
Vert.
2) Tom. lIl. p. 3;j5 ['1ouv. I<:tlil.
3) Zie Efez. I. 4: .0nherispelÜk in of door de liefde:' - ,Ioh.
J. 9: ·elk Illensch komende in de wereld." - Coloss. J1I, 14:
.rle hand der volmaaktheid.' - Fillipp. 11. 6: .heeft hel geen
roof ot buit geacht." - Malth. V. 9: .zalii! zijn de V7'eedzamen of
vredestichters." - Luk. VII. 4']: .want z!i heefl veel hef gehad,"
uf .omdat zij - enz."
VINET.
Voeg daarLJli Joh. XIX. 13: ·zette zich" of >zeUe hem." - Joh.
XXI. 15: ,dan deze (andere discipelen, - or dingen)." - Joh.
VI. 29: .dat gij gelooft," ol: ,opdat gij gelooft," -- Rom. V.12:
.in welken allen gezond igtl hebben," or: omdat. Of in zóó verre. Efez. H. 20; ·uiterst!' hoeksteen: Of "gevelspits." - Tlt. 11. 11:
.zaligmakend voor allen ," Of .verschenen aan allen." .- Jud. 20:
.bouwt u zelven op. - ol' - door uw geloof."
Vert.
4) QUESNEL verklaart deze plaats aldus: .ln den staat der onschuld sprak en ópenbaanle zich God onllliddell~ik aan den mensch.
De zonde beeft alles veranderd. In den slaal der natuur en der
Mozaïsche wet geschiedde dil door engelen, door de menschen.
en door onderscheidene uitwendige middelen. In den sla al del'

129
[Ir. 18 -20 over de prediking aan de geesten in de gevangenis 1); en met Rom. VII, 17: /lik ben het niet meer die
het doe, maar het 'is de zonde die in mij woont 2)."
De duisterheid van zulke plaatsen 3) is niet altijd onoverkomelijk; zij bevatten menigmaal verhevene en belangrijke
waarheden, die men hoog te schatten heeft; Z\j openen een
uitgestrekt veld voor de overdenking; máár over 't algemeen
kan men toch zeggen dat het niet raadzaam is zulke onderwerpen en teksten die ze uitdrukken, bij voorkeur te kiezen. *
Te vergeefs zou men hier toepassen Rom. XV. 4: "deze
dingen zijn tot uwe leering geschreven." Dit woord is niet op
alles van toepassing. Het onderricht is een geheel, dat zijne
verwijderde accessoria heeft. Over die bijkomende dingen moet
men niet preken.
Máár wat te doen wanneer de duisterheid ligt in de uitdrukking, waaronder ik ook de vormen der bewijsvoering versta?
Men zegt: de evangeliedienaar is wezentlijk de uitlegger 4) of

genade doet Hij het door zijnen zoon J. C., gezonden tot de IJlen·
schen om hen tot gehoorzaamheid terug te hrengen en het koningqjk z~ins Vaders weder opterichlen. In den hemel zal God
alles in allen door zich zei ven doen. Het werk vaiJ CHRISTUS is:
Gods uitverkorenen te versamelen , hen te regeren op aarde, en
hen lol ziJnen Vader Ie hrengen. Wanneer dit werk volell1digd
i~, zal er geene mirldelaarsbediening. noch om~rhande van J. C.
voor de zonde, noch tusschenkomst van engelen, noeh dienst va.n
menscheIl. noch behoefte aan Schriften, noch nOOllzakelijkheid
van cenig uitwendig middel meer bestaan. Dan zal God ..... door
zich zelven rcp-eeren, enz (Réflexions morales sur Ie N. T.). VINET.
1) Zie, hehdlve de Cornrnentatie van J. J. PRINS (1832) en het
werk van THODEN v. VELZEN , Het Evangelie aan de dooden verkondigd, Ile exegetische "Ludien van J ..1. DOE DES over deze plaats,
in de Jaarbb. VI. D. 2 St. Blz. 323 v.v.); de open hrief van J. J.
PRINS in dezelfde Jaarbb. (VI. 1). 4 St.); en de bescheiden vraag
aan genoem,le H.B. van M. A. JENTINK (Jaarbb. VlIl. Il. 4 St.).
Vert.
2) Vfl.. ol'er dc geheele perikope F. W. C. UMBREIr. des Apostelfi
Selbstbekentnisz u. s. w. (Stud. U. Krit. 1851. 3es Bit). Verl.
3J Voeg daarbij 1 Kor. XI. 10. en 1 Kor. XV. 29
Vert.
4) Bekend is de opmerking dat het dikwijls inleggen is wat
uitleggen heet. -- SCHWALR zegt: .Eer men de taak Vdn uitlegger
aanvaardt. moet men aan alle wetten der letlerl,undige kritiek
voldoen:' - SCHOLTEN zegt: •Volgens lle tegenwoordige hermeneutiek moeten taalkunde en historisch verband, geen ~czag en traditie. over den zin lIer bijhelwoorden heslissen:'
IJ
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verklaarder van Gods woord, en, daar allen het moeteulezen ,
moet men het alle~ begrijpelijk maken. Ik antwoord dat w~j
nergens gezegd vinden dat alles onmiddellijk aan alle lezers
van alle zijden gericht is. *Allerminst zal de eenvoudige man
alles begrijpen, noch gelooven dat alles tot henl gericht is. Het

onderwijs' van Gods geest verheldert zonder twijfel den geest
aanmerkelijk, maar altijd is het mogelijk dat verseheidene
plaatsen, welker vorm tot een' anderen tijd behoort, voor een
deel der lezers van onze dagen duister bl~jven. De stichting is
het onderwijs der ziel, en dit is niet onvereenigbaar met dat
des geestes 1); maar moet men, om te stichten, een zeker
voedsel aan 't verstand geven, een te groote omslachtigheid
berokkent aan de stichting gevoelige schade. * El' wordt wel een
bijzonder talent gevorderd om bij zulke onderwerpen stichtelijk
te blijven. Zelfs zou er veel noodig zijn om slechts zóó duic!'elijk
te zijn als de kansel verlangt. Overigens (1 Kor. XI. 28) beproeve een ieder zich zelven. Misschien is alles wat bij zulke
teksten de uitlegger te doen heeft, hierin gelegen: om aan te
toonen dat zij duister zijn; en dit is somtijds de beste dienst
dien men bewijzen kan 2). b. v.:
Gal. lIl. 20: 1/ En de middelaar is niet van érfnen, enz."
Eom. XII. 20: IIGiJ zult kolen vuur8 op Z1(;n hoofd hoorn."
I Tim. V. 2L~, 25: "Van 8OJlUtt'tge menschen z!}n de zonden
te voren orel/óaar.·'
Rom. VII. 10, 11: 1/ Het gebod dat mf(j ten leven was, i8 'nij
ten dood bevonden, enz."

Overigens kunnen de duistere teksten, zoo zij belangrijk zijn,
dool' anderen aangevuld worden, of ûj zijn, wat meestal het
geval is, niet vruchtbaar.
Wij' kunnell dn~, als slotsom, deu volgeIl([;~11 l'Pgei stelltnl:
u

1) Zie over het woord stichting. aan opbouwing vermaagschapt.
Brieven, mz. 458, en over de ~p,varen. die uit eenzijllige opvalting van dat woort! - met tel'z\jdeslelling- der overreding - Iwnnen voortvloeijen. dezelrde S., Blz. 464 en 465:
.Ik ben banp; Ilat men zich op dat sliclilen. door roering de:'
harten. zóólang zal toelef!f!en lold,!l tie verlichting' ,I(!r keTllw,se
van JEZUS en zijn evangelie zal weggeslichl ziJn," -- Zie de
leerrede van T, MODDER~IAN Az.. over 1 Kol', VIII. Ic. de liefde
sticht. (Arnh. 1853).
Vert.
2) Van HINWPEN verhadlt men dat hij uit de duistere plaats
JUlI. vs. 9. deze leerinv. wilde getroJ,ken hebben: dal het twisten
van OUits uil tien IIUlvel is.
Vert.
STKENMKIJER'S
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Geef aan uwe rede geene plaats tot tekst die duister en
moeijelijk is, of welker toelichting een te breedvoerig betoog
vorderen zou. - Deze regel zou uitzondering toelaten, wanneer deze tekst een belangrijke waarheid bevatte die elders
niet uitgesproken was.
Vierde Regel.
Kies een' vruchtbaren tekst. Ik noem een' tekst vruchtbaar, die, zonder vreemd toevoegsel, zonder behulp van
beuzelaehtige bijzonderheden, zonder afwijking, tot zijn ware
grenzen teruggebracht, in al zijne deelen tot een belangrijke
ontwikkeling stof verschaft, en een gewichtig resultaat in onze
handen laat. - *Elke vruchtbare tekst zal tevens een practikale tekst zijn; want kan de prediker spekulatieve onderwerpen nemen, het is toch altijd in een practisch, nooit in
een zuiver philosophisch belang. *
Het is moeijelijk voorbeelden te geven. Wat dor is voor
den een', IS productief voor anderen, en omgekeerd.
Goede theologisehe studiën, de overdenking, een wijsgeerige
vaardigheid van den geest, kunnen de vruchtbaarheid doen
zien waar z~j eerst niet voor den dag kwam. Wie de betrekking van het denkbeeld tot andere denkbeelden, zijne verwantschappen en uitbreidingen verstaat, - wie weet te generaliseeren , tot de beginselen opteklimmen, de gevolgen van
verre te ûen, - maakt een terrein vruchtbaar dat voor vele
anderen onvruchtbaar was.
Ik onderstel bovendien eene preek die zich houdt aan den
tekst; want de zwarigheid zou gering zijn als het slechts te
doen ware om de teksten te behandelen op de wijze der
RoomseheIl.
Máár -- zal men zeggen - vrij als wij zijn om onze
teksten te kiezen, waarom zouden wij niet rechtstreeks tot
zulken ons werden die klaarblijkelijk vruchtbaar zijn? Vooreerst, men zou daardoor de teksten uitsluiten die hun
bijzondere verdienste, hun eigendommelijk karakter hebLen;
en alzoo de ruimte der keus grootelijks bekrimpen. Bovendien
is 't vrij waarsch~jnlijk dat naar deze berekening zeer weinig
teksten vruchtbaar zullen zijn. Bij slot van rekening zijn de
rijksten alleen rijk voor de overdenking. Merken wij in 't
voorbijgaan hierbij op, dat het, vooral uit dit oogpunt, zeer
nuttig is gedurende eenigen tijd aan bepaalde teksten gebonlj'
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den te zijn, en, te allen tijde, om er zich te laten voorschrijven.
.
Nogtans is het waar dat, zoo de schijn van onvruchtbaarheid bij de meeste teksten bedriegt, de tegenovergestelde
schijn bij anderen misleiden kan.
Elk treffend,. schoon, roerend, woord is niet vruchtbaar.
De waarheden op den grens of op den top gelegen zijn zóó
vruchtbaar niet als die op het punt van uitgang of te halver
wege zijn. Zij kunnen niets meer dan aandoeningen te weeg
brengen. Bijv. Koloss. 1. 16; Psalm LXXIII. 25.
Somwijlen kan een uitstekend of puntig denkbeeld, dat
men in een' tekst aantrof, een jeugdige verbeelding verlokken
om het te behandelen; máár zulk een tekst geeft ook niets
meer dan dat, en al 't overige wordt slechts met loci communes
aangevuld 1).
Vijfde Regel.
Gij kunt, naar gelang der omstandigheden en behoudens de
lloodige voorzichtigheid, in den loop uwer rede gebruik maken
van plaatsen welker uitdrukkillge'n iets tcrugstootends' hebben; - maar gij moogt de zoodanigen niet kiezen tot uwen
tekst. Bijv. Il Petr. Il. 22.
Ik voeg bij de plaatsen die een aanstootclijk beeld voor
den geest brengen, zulke die iets bizars of al te gcmecnzaams
hebben; maar over 't algemeen hebben deze teksten betrekking

op onderwerpen tot welker behandeling men niet geroepen is.
Zesde Regel.
Er valt niets te zeggen over de afmetingen of den stoft'elij1) 8T1mNMElJER 5chrijfl Blz. 604. 605: .Jongere predikanten klagen niet zelden over de moe~jelijl\heid van. iedere weck. tljdig
genoeg, een geschlkle ,lor vnor de leerrede Ie vinden. Kan
zulks. onder anderen. ook dááraan zijn loe te ~chrilven !lat zij.
in (Ien heginne. te veel, en hij voorkPllr. naar signifiranle (rkslen omzien, lerwijl men hel eellvolltlig woord lIlinder 0l'lllerl,t? Een dageliJksche hiJllellel<luur en de gezette medltalie tier Schril't
zal het werk der gelukkige vinlling bevorrl~ren. - Hel is zeer
gepast. op een btizor.tler liHje, V3U tijd lot !tid aanlplpekenen
zoowel on(lerwerpen als lekstpn die onze aandacht gelrolfen hebben. Baal het memorandum niet altoos voor den oogenhlil,; later
wil het ons Ulin~aam Ie slade komen."
Vert.

133

ken omvang vall den tekst. Wat <lijn' logischen om'mng hotreft, bevelen wij de volledigheid en de éénheid aan.
CLAUDE gaf den navolgenden regel: "De tekst moet het
denkbeeld des Schrijvers, aan wien hij ontleend is, volledig bevatten; want het is zijne taal, het zijn zijne gevoelens, waarvan
wij aan onze hoorders rekenschap schuldig zijn. Als gij b.v.
deze woorden neemt van 2 Kor. I. 3-4: "Geloofd zij de God
en Vader van onzen Heer J. C., de Vader der barmhartigheid en de God aller vertroosting, die ons vertroost in al
onze verdrukkingen, opdat wij zouden kunnen vertroosten degenen die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting
waarmede wij zelven van God vertroost worden;" - en bijaldien gij ophoudt na deze woorden: 1/ de God allel' ve1'troostin{! ," - zoo hebt gij wèl een' volledigen zin, maar niet den
volledigen zin des Apostels. En gaat gij verder voort en voegt
gij el' bij: "die ons verh'008t in al onze verdrllkkingen," zoo
hebt gij nog den volledigen zin van PAULUS niet, en omvat nog
zijn gansche gedachte niet; daartoe moet men tot het eind
van het 4de vs. voortgaan. Wanneer het denkbeeld van den
H. Schrijver geheel is omvat, kunt gij stilstaan; want er zijn
weinige teksten in de H. Schrift die geen stof eener leerrede
leveren, en het is even verkeerd te veel dan te weinig op te
nemen; men moet de twee uitersten mijden 1)."
Ik neem dezen regel van CLAUDE !liet over. Ik stel mij, in
't algemeen, te vreden met een' op zich zelf volledigen zin,
mits die met de gedachte. van den H. Schrijver overeenkome.
De regel van CLAUDE zou, iu de toepassing, zich zelveu overschrijden, door ons overtehalen om een' meer dan volledigen zin samen te vatten·; hetwelk gebeurt als, b. v. bij PAULUS,
vele gedachten onderling verbonden zijn, niet van hunne wijdste
zijde, maar in hun uiterste, in hunne laatste deelen 2).

1) CL AU DE , 7'raité de la composition du sermon, in het 4Je
deel tier Oeuvres posthumes.
2) Wanneer men dezen regel harl toetepassen op Schrtjver~
die in hun stijl regelmatig zUn, zou het inconvenient onbedllldend
zijn; maar wij hebben met andere Schrijvers te doen. Hunne
periorlen komen vaak met de wet der rhetorische éénheid niet
overeen. Wij schroomen zooveel te minder zulks te bekennen;
omdat wij er eene schoonheid in zien, voor zooverre het een
groote uitstorting des gemoeds openbaart. Indien PAULUS en PETRUS
door onachtzaamheid 101 deze fout vervielen, bewondert men echo
ter en zwijgt, als men 't beginsel ziel dezer ongelijkvormigheid.
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Zelfs als dit niet zoo is, zou het wel jammer zijn niet ééne
der stellingen waaruit eene zinsnede is samengesteld te kunnen
nemen, om haar afzonderlijk te beschouwen.
Licht zal men de gevallen onderscheiden waar men onvol..
ledig, ongenoegzaam zou zijn, door niet tot 't einde van de
zinsnede des Schrijvers voorttegaan. Voor mij behooren hiertoe: I Kor. XIII. 13; II. 9; Filipp. II. 12-13; IV. 6-7. 1).
Zou het misschien eveneens gelegen zijn met de door CLAUDE
aangehaalde plaats? - Zou het eveneens gelden van 1 Tim.
VI. 13-16, van Efez. I. 7-10, van Hebr. XII. 1-2, ofvan
Hebr. XII. 11)? - Men zou zich zóódoende van een toevallige
woordvoeging , van een voegwoord (want, dan, en), van een
niets afhankelijk maken. - Zie Joh. XIV. 21. Men zou dan
zich zelven zekere teksten verbieden, uit weinige aan dc zinsnede
aangehechte woorden bestaande en geen afzonderlijk voorstel
uitmakende; zooals Efez. V. 10: /lbcproevende wat den Heel'
welbehagelijk zij," en 1 Petr. Vs 7: ltal uwc bekommernissen
op hem werpende, want hij zorgt voor u."
Een belangrijk denkbeeld, voor eene leerrede alleszins geschikt, is dikwijls vervat in den appendix eener zinsnede. Bijv.
1 Tim. I. 15: 11.... om de zondaren zalig te maken, van
welke ik de voornaam8te ben." - Rom. I. 31: onverstandigen,
verbondbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen." - II Tim. lIL 3: /I zonder natuurlijke lieraè,
onverzoenlijk, achterklappers , onmatig, wreed, zonder liefde
tot de goeden" 2).

In elk hunner denkbeelden had hunne liefde wel al de denkbeelrlen
des Christendoms, al de helangen hunner hoorders Willen omvallen.
1) Men neme niet tot tekst: .f'eme zijn kruis op" zonder mede
optenemen .en volge mij." (Mark. VIII. 34b). Men neml! niet lot
tekst: •Waakt en bidt" (MJtlh. XXVI. 41). omdat bij het .bidt"
mede behoort: .dat gij niet in verzoeking komt."
Vrrl.
2) Ik reken tot dit gelal niet de woorden: .een weinig tijds"
(Joh. XVI. 16- 23). waarover HARMs eeue preek maakIe. waar·
van hij het plan aldu~ opgeeft: Het woord een weinig tijds in
zijn' goddel\jken nadruk opgevat, 1. verheugt de neêr~lachtigen;
2. onderhoudt de vreugde iu opgeruimde harten; 3. wekl de Iraagheid op; 4. verontrust de zorgeloosheid; 5. houdt hen die str~jden
slaande; en 6. bemoedigt de sIervenden.
VINET.
Vg. het 'gaarne" Hand. 11. 41; en het .bijna" Hand. XXVI. 28.
Het woordje èn tusschen de vierde en vijfde bede van het gebed
des Heeren (Malth. VI. 12) geelt aanleiding om over de on genoeg-
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De regel van CLAUDE schijnt mij onbestemd of niet geschikt
ter toepassing. Ik vermeen dat men een' volledigen zin, en
mitsdien een' tekst, vindt in iedere wool'dJlll'eeks waaruit voor
elk oplettend brein een voorstel voortvloeit, en die op zich
zelf voldoende is, dat is te zeggen, die, om een' wellentlijken
zin te hebben, geene woorden die vóórafgaan of volgen noodig heeft.
Zonder twijfel is men verplicht zorgvnldig te onderzoeken
of de meer bijzondere denkbeelden, de toevoegselen die de
f:lrhrijver aan zijn hoofddenkbeeld verbonden heeft, het niet
aanvullen, het niet plaatsen in zijn volle licht, de dubbelzinnigheden of zwarigheid nint verwijderen, enz., - máál' wij bestrijden hier alleen den rrgel, die den omvang van den tekst
van een bloot toevallige omstandigheid afhankelijk zon maken.
Gelijk men de teksten niet moet verwarren met de zinsneden
en de perioden, noch de logische eenheid met de grammatikaie, - evenmin moet men meenen dat de tekst ophoudt wáár
de grammatikale zin ten einde is, noch zelfs wáár de logische
éénheid sluit. Verscheidene logische éénheden kunnen samen
een grootere éénheid uitmaken, en men kan onmogelijk vóóruit en op absolute wijze zeggen welke de grenzen z~jn van
een' waren tekst. Dezelfde tekst kan er tien opleveren, en tien
teksten kunnen er één uitmaken. De knnst om een' tekst te
splitsen, de kunst om meer teksten tot één' enkelen groep te
verbinden, zou :wel waardig zijn grondig bestudeerd te worden 1).
Bijv. in de zaligspreking Matth. V. 3-10: vormt elke
zali,qheid een' bijzonderen tekst; maar men zou ze ook gevoegelijk in één enkelen tekst vereenigen kunnen. Die van
Joh. IV. 31-38 stelt ons drie trekken voor van des Heem/
karakter: verhevene ingenomenheid (hij vergeet te eten); verheven ongeduld (de velden zijn gereed); - verhevene verzaamheid der vervulling van Je t\jrlelijke noodrlruft te spreken.
V~. Dr. H. HEEMSKERK, Het gebed des Heeren. Haarl. 1852, Blz.
109.
Ver!.
1) A. REVILLE neemt uit Pred. VIII. 1 aanleirling om over de
ze/lelijke orde, en B. C. J. MOSSELMANS (Kruimels. Gron. ]870)
uit I Joh. V. 19: •W(j weten, dat w~j uit God z~jn en dat de
geheele wereld ligt in het booze." om over het dualisme te ~pre
ken; en onder den indruk der IUdsomstandig-hedeu predikte N. RFiETS
iu 1870 over het onweder aan den politieken hemel Daal' Psalm
XXIX. 3b : .De God der eere dondert."
Vert.
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]oorhe.lIülg leFl! ander 7.aait ell een ander maait). Yan dit alle~
wu men drie afzonderlijke onderwerpen maken kunnen.
Dr. BUSCH behandelde in eene preek de plaats Luk. X.
23-371). Het eerste woord van JEZUS: IIzalig zijn de oogen
die zien wat gij ziet," komt voor als uitgelokt door des
Fariseël's vraag. De dwaling van dezen mensch gaat gepaard
met een ~uivere bedoeling. De Heel' beantwoordt zijne vraag
met eene wedervraag. Op het antwoord van den Fariseër: IIgij
zult den Heer, uwen God, liefhebben enz.," antwoordt JEZUS:
IIgij hebt recht geantwoord." De redenaar nu wijst aan dat
de Fariseër metterdaad teeM geantwoord heeft. Maar in de
tegenwoordigheid en onder den indruk van CHRISTUS geeft
hem dit antwoord, schijnbaar zóó geruststellend, toch geen
genoegzame rust. Hij trekt het bij zich zelvcll in twijfel of,
zoo hij al recht geantwoord heeft over de wet, hij echter de
wet wel recht vervuld moge hebben. Ernstig wenschend voor
God gerechtvaardigd te worden, wil hij het gebou tIer liefue
tot den naaste vervullen op de wijze en in den zin waarin
God het verlangt 1). - Terstond uaarna volgt de geschiedenis
van den Samaritaan. De Schrijver tracht te betoogeu welken
invloed deze geschiedenis, die te allen tijde en voor ieder zóó
schoon was, op uien mensch in deze omstandigheden maken
moest. Vervolgens gaat hij over tot het antwoord van den
Fariseër, waarvan hij de uitdrukkingen in hare kracht laat
gelden, zooals zij, volgens hem, een bewogen gemoed aanduiden. Zijn hart is geopend voor de liefde tot den naaste;
maar deze liefde onderstelt zulk eene liefde tot God als het
eerste gebod voorschrijft. Vermits nu de Fariseër zoodanige
liefde tot den naaste nog niet bij ervaring kende, toont hem
de Heer in eene geschiedenis haal' aan, en besluit met hem
aantebevelen om zelf haar te betrachten. - Vervolgens eene
toepassing op ons, die er behoefte aan hebben dat J. C.
desgelijks ons onderwijst; - en, eindelijk, het antwoord op
deze tegenwerping: indien waarlijk goede werken ons onmogelijk zijn, en wij derhalve door onze werken niet kunncn

1) Zie de preekversameling van versehillenrle Schrijvt'rs. uiIgegeven door FLIEDNER en LEIPOLDT, ten voordeele der Evangelische
gemeente van Karlsruhe, onder den titel: Ein Herr, ein Glaube.
(Barmen 1837) p. 352.
2) Wat het eerste gebod betreft, - daarvan maakt hij geene
melding. Waarolll ria I ?
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behouden worden, - hoe is dat dan overeen te brengen met
de antwoorden van JEZUS aan den Fariseër: Ilgij hebt wèl
geantwoord;" - "Gá heên en doe desgelijks?"
Ook Dr. JULIUS MÜLLER kan hier aangehaald worden wegens
zijne preek over Matth. XVII. 1-18, waarin' hij zegt: "Het
verhaal van onzen tekst begint met de voorstelling van eene
der verhevenste en wonderlijkste gebeurtenissen uit het leven
van JEZUS, namelijk, zijne verheerlijking op een' berg in
Galiléa, en de verschijning van MOZES en ELIA in zijne
heerlijkheid. Vervolgens leidt het ons tot de drie discipelen
die getuigen van het voorval waren, toont ons hunne verrukking en vrees, en doet ons vermoeden met welk een heilige
aandoening des harten zij den berg hebben verlaten. Het
verplaatst ons eindelijk te midden van het gewoel des volks
in de vlakte, en voert smartelijke verschijnselen van menschelij kc zonde en zwakheid voor ons voorbij. Zó,ó daalt het
verhaal, als met trappen, van de lichtende hoogte der heerlijkheid van J. C. tot in het donker dal van menschelijke
laagheid neder. Laat ons dczen gang van onzen tekst, in
onze tegenwoordige beschouwing, omkeeren; in plaats van
nederdalen opklimmen, en, in deze volgorde -, drie trappen
des Chrisieli.Jkr!n leven8 leeren kennen. De eerste is: die der
verwarring en der onzekere wankelmoedigheid; -- de tweede:
die der zaligmakende kennis van JEZUS CllRISTUS en der
innige overgave aan hem; - de derde: die der volkomene
gemeenschap met den Heer 1)."
Men moet op 't eerste gezicht geene ~eksten van tweevoudigheid beschuldigen, die, nauwkeuriger overwogen, de éénheid
openbaren zullen die nood"akelijk aanwezig moet geweest zijn
in den geest van den H. Schrijver, die twee zaken niet vereenigd heeft mnder te weten wáárom. Deze éénheid moet men
zoeken. Reeds heb ik 1 Thess. V. 14 en Efez. IV. 28
1\ Over de verheerl\iking op den berg. Vg. S.

Bijdrr. 1863, Blz. 449--450; -- en M. A.

PERK,

HOEKSTRA,

Godg.

Nieuw en Oud,

V. D. 1863, Blz. 167-181.
Zie ook het antwoord viln NIJ[ODEMUS in verband met diens toespraak (Joh. lIl. 2. 3); -. het antwoord (Luk. XIII. 24) .strijdt
om in te gaan", in verband met de vraag naar het ~etal dergenen
die behouden worden; - en het woordje .aIRdan·' in den aanvang van Matth. XXV, dat in hel vorige hoofdstuk zijne verklaring vindt.
VerL.
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aangehaald 1). In 1 Tim. Il. 8: "Ik wil dat cle mannen bidden
in allr plaatsen, ophelfeuûe heilige handen, zonder toorn eu
twisting ," is de hoofûgedachte: de nwû, die aan de verdrukten gegeven wordt, om het gebed te stellen tegen de rampen
die zij te lijden hebben. Deze gedachte is niet rechtstrceks uit·
gedrukt; maal', wo haar de apostel niet voor den geest heeft
geroepen, schreef hij echter onder haren invloed. - THoLücK 2)
heeft de éénheid der bedoeling van den apostel opgespoord in
Hebr. XII. 14: lij aagt den vrede na met allen, en de heiligmaking, zonder welke niemand dellHeer zien zal." - liEr
zijn" zegt hij "drie dingen in onzen tekst: twee vermaningen
en ééne bedreiging, die men ook als eene belofte kan verstaan, (want wat bedreiging is voor sommigen, is voor anderen belofte). - De apostel had zeker die twee vermaningen,
de eene tot den vrede, en de andere tot de heiligmaking, niet
bij elkander gevoegd, hadde hij de heiligmaking niet beschouwd
als wortel van den vrede dien hij met alle menschen onderhouden wil hebben." -- Men zou de éénheid van den tekst ook
in een ander denkbeeld kunnen vinden: Ilde vrede behoudens
de heiligmaking." -- 'fHOLÜCK heeft: "de vrede dool' de heiligmaking." - Zie ook .Jak. I. 17. (Vg. 1 Kor. IV 20).

Voegen wij nog eenige regels bij de reeds gegevene.
Het is goed zich bij de teksten op verscheidenheid toe te
leggen. Men verbaast zich zekere teksten altijd terug te vinden,
als hadden de meeste predikers zich ingebeeld juist deze te
moeten behandelen. Zeker trekken sommigen uithoofde van
hun hoog belang aller aandacht tot zich, maal' el' ligt toch meer
aan gelegen, - en dit belang is ernstiger dan men oppervlakkig
zou meenen, - om geen soort van tra'Clitioneele eentoonigheid
in de keus der teks;en te laten insluipen. Ifet gebruik van
een' nieuwen tekst vernieuwt het onderwerp zelf. Gewoonlijk

1) Verg. Matth. VII!. 1-13. De macht des geloofs. 1. in de
natuur; 2. in de ge~chiedenis; 3. in ons eigen leven. - Luk.
XXIll. 1-24. De hoofdgestalten der zonde. 1. laaghartige slavernij;
2. snoode lichtzinnigheid;, 3. vuige laster. - Luk. IX. 57-62.

D"ie menschen fJp den weg om een discipel van

JEZUS

te worden.

1. de een bezinL zich te weinig; 2. de afl(ler bezint zich te veel,
3. de derde treedt terug.
Vert.
2) Akademische Predigten. 2Le SammlulIg.
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heeft men over 't zelfde onderwerp teksten van drieërlei soort,
waaruit men kiezen kan; namelijk: didactische of zinspreukige
teksten; geschiedkundige teksten; en teksten die men uitboezemingen noemen kan. Laat ons eenige dier laatstgenoemden aanhalen;
Psalm XLII. 3: "Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen?"
Psalm LXXXIV. 4: I,Uwe altaren, Heer der heirscharen!
mijn Koning en mijn God!"
Psalm XXIV. 7: "Heft op gij eeuwige deuren! opdat de
koning del' eere inga."
Psalm VI. 4; !I En gij, Heere; hoelang?"
Psalm LXXIII. 19: !I Hoe worden zij als in een' oogenblik
tot verwoesting!"
Micha VI. 6: "Waarmede zal ik den Heer tegenkomen?"
Rom. VII. 24: "Ik ellendig menseh! wie zal mij verlossen
uit het lichaam dezes doods?"
1 Kol'. XV. 35: "Dood! waar is uw angel 'r"
Een andere regel, even belangrijk als dikwijls verwaarloosd,
is, dat de teksten individueel behoOl'en te zijn. Wanneer
overigens alles gelijk staat, zal van twee teksten dezulke die
't meest met onze individualiteit in overeenstemming is, verreweg de beste zijn.
Máár kan men ook de orde del' deelen van den tekst in
de preek omkeeren? Men kan het ongetwijfeld, en in zekere
gevallen lIloet men het doen. De predikers deden het vrij dikwijls. Zet echter in eene rede nooit de orde der deelen van
den tekst om, dan voor zóóver zulks volstrekt noodig ls.
BOSSUET
zegt; 1) " Het beginsel van onzen eeredienst is dat
wij van God waarachtige gevoelens hebben en Hem ons denken mogen gelijk Hij is. Het gevolg aezer meening is dat
wij voor Hem onze inzichten moeten louteren, en wij ons
naar zijn' wil hebben te richten ... Zóó is de geheele kern
van den godsdienst in deze beide woorden (in rleest en in
waarneid) begrepen; en ik bid den Heer om vergeving: als
ik, om aan uw verstand te gemoet te komen, met die verklaring er van bef/in welke Hij goedvond het laatst uit te
spreken."
Wat eindelijk ·de vraag hetreft: of men tu;ee teksten aan het
hoofd eener preek kan stellen, antwoorden wij eenvoudig:
1) Sennon SUl' Ie culte dû a Dieu (Oeuvres, Ed.
1836, Tom. IV. p. 162).

LEFÈVRE,
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dat men in rlen regel over één enkelt3 plaat~ del' H. Schrift
pleegt te preken, maar dat niets verhindert om desnoods twee
te vereenigen. Somwijlen heeft men dit met zeer gelnkkig gevolg en recht van pas gedaan 1).

1) Als pror.ven mogen strekken: Genes. XXII. I: ·Het geschiedde
dat God Abram verzocht" en .Iak. T. 13: ·Niemand zegge: Ik
word van God verzocht;" Pred. I. is: .Hel kromme kan niet recht
gemaakt worden." en Jesaia XL. 4: .En wat krom is. dllt zal
recht gemaa/a worden." - Joh. XII. 8: .Mij hebt g~j niet altijd" rn
Mallh. ~XVIII. 20' .Ik ben met ulieden. enz."; -- lIlJtlh. X. 34:
.Meent niet dat ik gekomen ben vrede bren.qen." en ,Joh. XIV.
27: •Vrede laat ik u. enz." - LAMEclI's geeft en .hzus' geest
(Gene~. IV. 23. 24; en ~latlh. XVIII, 21.22). - De droefheid naar
God en die naar de wereld (lI Korinth. VII. 10) worden het hest
geteekend door de heide teksten Luk. XX 11. 62; ,PETRUS lveende
bittm'lijk;" en Matth. XXVII. 5; .(JUDAS) heêngaande verworgde
zich'" - Zie voorts den dllhhelen tekst van P. 11. HUGENIIOLTZ .Jr.,
l\lalLh. Xl. 25 en [ Korinth. X. 15: Verstand en hart; ilJ de Sluiverspreken. 1870, Blz. 155; - REVlJ,LE over de waarheid in de Kerk,
volgens I TiR). lIl. 15b PIJ I Joh. 111. J8. 19; - en over de tegenwoDt'dige roeping der Protestantsche Kerk, volgens Matth. V. 17
en Matth. XXII. 37-40.

Vert.

V IER DE HOOF D S TUK.

One1' de homilie

eJt

de paraph1'ase.

Al wat wij tot hiertoe zeiden schijnt alleen betrekking te
hebben op de synthetische rede, en zelfs te onderstellen dat
geen soort buiten deze gewettigd is.
Inderdaad, bij al de Tegels die wij gaven, hetzij over de
onderwerpen, hetzij over de teksten, ligt het denkbeeld opgesloten dat de gansche preek over één enkele zaak of stelling
loopt.
Wanneer men dus die stelling niet implicite in den tekst
vervat vindt, zou men de min of meer verstrooide en uiteenloopende hestanddeelen naar één en hetzelfde punt moeten versamelen, en ze zóólang moeten persen dat ze niet meer dan
de zaak waarover wij spraken uitdrukken.
Maar zijn de twee soorten van prediking onder den naam
van paraphl'asi" en homiliè bekend, niet de toepassing der
tegenovergestelde methode? IR het niet eene analyse in plaats
eener synthèse? Ziehier wat ik antwoord.
Het is eCllC analyse en eene synthèse tcvens, en de vereenif';ing dezer beide methoden is niet uitsluitend eigen aan
de homilie. Een zoodanige synthetische preek, indien men
haar van nabij beschouwt, ont.J.eedt den tekst en vindt in
deze analyse haar geheele verdeeling. Zoo deden schier alt~id
onze Fransche hervormde predikanten vóór DUBosc. Zij spelden, als men het zóó noemen kan, het bijbelwoord. Daar
zich echter hunne analysen gewoonlijk tot niet zeer uitgebreide teksten uitstrekken, gaan hunne redenen voor preken door, en niet voor homiliën. Men kan voor het minst
zeggen dat z~j den overgang aanwijzen, of dat zij den afstand aanvullen tusschen de preek en de homilie. Deze drie
vormen zijn slecbts drie trappen van de analy;tische méthode,
die in de homilie zich ruim haan maakt en zegeviert. - Maar
toch is bij alle drie de analyse slechts de voorloopster en 't
mid.den der synthèse, waal mede men alt~d eindigen moet,

H2
Zelfs de paraphrase mag alleen onder deze voorwaarde toegelaten worden. Zij is, als men haar begrip streng opvat,
niets anders dan eene rede die met den H. Schrijver gelijken
tred houdt 1), eene verklaring die uit den tekst volgt, en
waarvan de omvang geen bepaald grenspunt heeft. Men vindt
er bij MASSILLON meer dan één voorbeeld van 2). Ik geloof
dat men met de natuur van 's menschen geest te rade gaande,
de noodzakelijkheid gevoelen zal om, nadat men ontleed heeft,
weder te vereenigen , en om aan de élenienten die men achtereenvolgend versameld heeft, in een gemeenschappelijk denkbeeld een' zekeren band te geven. - Ik weet wèl dat, wal\neer
de band zeer slap is, de éénheül veelal slechts in naam bestaat. Het begrip van Z(jil is ten leste epn han11 voor de meest.
tegenovergestelde denkbeelden.
De paraphrase dáárlatende, - om alleen I'<m de homilie te spreken, - zeggen wij dat, 7.00 zij niet zóó geheel verschillend
is van de gewone preek als men dit doorgaans onderstelt, /lij
nogtans een afzonderlijk karakter heeft. Zij krijgt dit karakter
niet alleen dáárdoor, dat zij meestal met. geschiedverhalen verbonden is, of door de gemeenzaamheid der soort 3), maar veelmeer dáán]oor, dat haar eerste werk met vóórliefde opgevat,
haar hoofddoel is: de deelen van eeu' uitgebreiden tekst,
het een na het ander, te schilderen, meer zich schikkende naar
de omtrekken, naar de bijkomende omstandiglieden en naar
de toevallen, als men het "'00 eens noemen mag, van den tekst,
dan het de eigentl\jk gezegde preek zou doen 4).
Niets onderscheidt in 't wezen der zaak de homilie yan de
preek behalve de yoorrang der analyse; -- of, anders uitgedrukt,
de verklaring heeft de overhand op het stelsel. Al wat wij van
de preek gezegd hebben is dus in 't algemeen ook op de homilie toepasselijk. De moeijelijkheid die dit soort te weeg brengt,
1) PALMEn zegt (I. I. S. 453): -Die lliedere Homilie fällt mil der
erbaulichen Bibellection zusammen."
Vert.
2) Zie onder anderen Tom. VIII. pag. 59. Ed MEQUIGNON 12°.
3) Reeds de élymologie van het woord "",oiJ f"ÀW. (simul volvo
geeft die gemeenzaamheid te kennen. en de leerlingen van PYTHA.GORAS werden reeds HOl1lileten genaamd wegens de gemeenzaam·
heid Vdn hun onderling verkeer.
Vert.
4) VAN HENGEL. (Instit. Orat. Pag. 113) noemt onze bijbcloefening. in onderscheiding van de oude homilie meer bepaald de
·methodus Belgiea" g-eheelen. ,Je analyse hij uilnerncnrlheid.
Vert.
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gaat nooit tot het onmogelijke. Het is niet bij geval dat men
van den algemeenen tekst der gansche H. Schrift den bijzondere voor de homilie afzondert. De bepaling' der grenzen is
niet willekeurig. De éénheid was reeds te voren bespeurd en
bepaalde als van zelf den omvang van den tekst 1), - men
is dus zeker haar te vinden. Alleen loopt men gevaar de éénheid van het onderwerp, als het spoor van een voetpad, zich
te laten ontsnappen, en in ongebaand en dicht begroeid veld zich
te verliezen. Er bestaat ongetwijfeld cene kunst om te analyseeren. Ontleden is niet slechts uitplüizell, vaneen scheiden;
het is te gelijk verbinden; het is bewaring of aanwijzing der
leden; het is het leven van den tekst eerbiedigen, en dezen
veeleer ontwikkelen dan ontbinden. Midden door al de lijnen
die in een verhaal of gelijkenis zich kruisen, saamgevlochten
zijn en elkaêr overschaduwen, moet men den hoofdtrek, het
gronddenkbeeld, onderscheiden en vasthouden; en, daarentegen,
in de schaduwen op den achtergrond stellèn alles wat van
minder belang is, en een intégreerend deel van het verhaal
uitmaakt, zonder nogtans een wezentlijk deel te zijn van het
onderwijs dat het bestemd is te geven. Bovendien moet men
de ontwikkeling van eiken trek evenredig maken aan zijn belang, zich niet laten vervoeren door de bekoorlijkheid of het
vaak ernstig belang van deze of gene bijzonderheid, die men
bij een andere gelegenheid weder opnemen en afzonderlijk behandelen kan. Men moet geen twee hazen, veel minder drie,
te gelijk naloopen. - Hoe belangrijker de denkbeelden zijn
die men opsamelt, des te lichter zal de geest, door elk denkbeeld hevig bewogen, zich afnmtt,(m en Yerstroo~jen 2).

1) Wanneer men, als

LUTHER,

twee verhalen (Malth. VIII. 1 tot

13) neelIlt • alleen omdat ze op elkaêr volgen. zal men geene éénbeid vinden. om1lat men haar niet heeft gezocht.
2) A~IMON haalt. in zijne Anleitung zur Iianzelberedsamkeit.
pag. 107. het voorbeeld aan eener homilie over Matth. XIV.l-JO.
die. zooals hij zegt. een deel Vim haar belang verliest door de
opeenstapeling dezer verschillrnrle onderwerpen: 1. overgang van
uit~patting tol wreedheid; ~. verplichting om rondUIt de waarheid
te zeggen; 3. wraak~ierigheid der vrouwen; 4. verborgen ontzag
dat tie dengd den machtigen zondaar inboez~mt; 5. duhbelzinnig
hestaan or ong~lijkheirl lIan zich zelven van den gorlrlelooze. AMMON voegt er bij: .Onk in de homilie moet de ééllheid nooit
worden opgeofferd. en ten onrechte heeft men in gemis van éénheid !let onderscheidend kenmerk van ,lit soort v;m prediking wiJ·
len ZIelI."

1~4

Ik onderstel de keus der teksten vrij; ware zij het niet, en
boo<1 de voorgeschreven perikope van zelf geen voldoende éénZie, als vool'beeltien van homilien: CELLÉRum, over 2 Sam, II.

1-7 (Homélies, Tom. I. p. 210); - en RoeHAT, les anges logés
chez ABRAHAM (Discours et Méditations. p. 223).
VI~ET.
Wij voegen er hij: hel Tiental Bij/ielopfeningen van HI\RHiGA;de beille preken van VAN DER PAL~I ov~r AnRAHAM'S o/fe/'hande;
die van drmeIrden over ELIAS bij ,de '/1.Jeduwe te ZW'pltat; en
over het leven van PALLUS; - hpllel'ells de ni1l'olgenlle plannen:
Genes. XX\II. 22-32, J;U:OB'S worsteling. Gpcne rust iu gezODd~r vurig gebed gelm vUrig gebed zonder dcn strijd
geloors; - geen sll'\ill des geloors zonder zegppraal; - geen
zegepraal zonder vrucj,llen voor het leven; - geen vruchten voor
het leven zon lier slol' lot verlwerl\Jklng GorIs. - JOSU3 XXII.
11 tot 34. Het gevaar' van losse geruchten. De opschutltling, door
het hooren zef.(gen ontslaan; - lle verantwourrling tier helasterden. - De verzoeljmg der helde partijen. - R gl. VIII. 1-23.
De ware geloofsheld. De zachtmoetlige wijze (1-3); lle wrelwr
der ongerecllllgheHI (3--17); lle stipte handhaver der wel 08-21);
De netlerif!e (henaar ties llceren (22 en 23. - 2 Sam. XVII. 1-14.
Het raad vrageu; het raatl gevrn; de raafl de; Allerhoogsten. Psalm. LXXXI 5-17. Gods herinneringen. 11 \J herinnert ons zii ne
weldaden (6 -11); llij Iwnnnerl ous onze alwijkingen (12-13);
Hij herinnert ons ziine vergevl'lJsgezlllrlhcl.1 (14-17). - 2 Chronic.
XXXII. 1-8. HISKIA S vertrouwen. De hepl'!le\ ing; de voorzorg;
de toespraak; de ultwelklag. - 2 Cilron XXXIII. 1-20. l\hNASSE'S zonLlen (1- 10 i ; MA~ASSE'S Iwkpl'rlng (11--13); MANASSES
verhetert! hestaan (14 v.v.). - ~Jallh. V. De vervulling der Wet
door CHRISTUS. - Mallh. VI. De strijd des /Jeeren tegen de Fariseën en Saddureën. - Mallh. À V. 22 - 28. Marc. VII. 24-30.
De Kananeesclte vrouw. Eene hellIin ; had eene zieke Ilochter; van JEZUS gehoord hehbende; - viel hem te voet; - werd afgewezen; - Illeid aan; - erlangde wat zij begeerde. - Lul\. IX.
51- 56. Tegen gOtl~dlenstige onveniraagzaalllheill (51-53); Tegen
wraalq~lerigheill (54-56). Luk. À V. 3-7. Het doolenll schaap;
De zoel<ende herlier ; de hlijdschap over het weclf'rgevonllene. Luk. XVII. 11-19. De genezing del' melaatschen. E~ne schets
onzer behoeften, onzer voor-rerillen, onzer ervaring, onzer 10eping
en ollzer verwachting. - BarHI. XVI. Q-40. Een hart lZeOpp.rHI
(6 -151. Een apo,;lel heproefd (16-301. Eene ziel gered. (27-40).
(V~. N. HEETS, Stichtelijke uren. 18501. - Rom. XVI. 1--20. Het
Naschrift. De eerste Christenen te Rome. Wat de AposleI van hen
getUigde j Wat hii hun vermaant; Waarmede hij hen hemoedif(t. - I Sam. XXX, de' bezoeking vun God, de versterking
in God, de redding door God, en het gebruik van Gods zegen.Job, XXVIII. DIJ drievoudige wijsheid. Die der werdtl, die van GOII,

vaar
~es
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heid aan, dan zou ik nog liever mij van haar ontslagen rekenen dan haar met geweld te erlangen. N,ogtans gebeurt het
zelden dat er volstrekt geen gemeenschappelijke band te vinden is 1).
Dewijl in de homilie de prediker meer dan in de synthetische
preek door zijn' tekst blijkt geleid te worden, heeft men de
eerste dezer beide soorten- gemakkelijker geacht. En, waarlijk,
het is gemakkelijker eene homilie te maken dan eene preek;
maar een goede preek te maken is lichter dan een goede homilie te maken!
Groote meesters in de predikkunde , b. v. BOURDALOUE 2),
zijn in de homilie niet geslaagd.
De op het stuk van prediking meest bevoegde rechters hebben de homilie aanbevolen 3).
FÉNÉLON. "Wilt gij dat een prediker naar vervolg en
letterlijk de H. Schrift verklaart? - Ja, - dat zou wonderlijk goed zijn 4)."
HERDER. "Sedert de prediking ophield te zijn wat zij
die van den vrome. - Daniel lIl, 13-30: de waarde. de ver·
eischten, de kracht en het loon van de godsvrucht. - Matlh. XI.
2-6. De onzekerheid. de proef en de zaligheid van het geloor. Luk. IX. 57-62: de groote gebreken: lichtvaardigheid, angstvalligheid en ongestadigheid; - Rom. XV. 23-29: Onze plannen.
onze plichten en onze teleurstellingen. (Vg. W. DE MEIJIEII, Morgenlicht, 1870, Blz. 566--574-578).
1) Zie het door AMMON aangehaalde voorbeeld, Anleit. z. [(. S.
108. Noot 1.
2) Bijv. de homilie over den blindgeborene (Tom. II. p. 239, Ed.
LEFÈVRE), waarvan dit het plan is: 1. verblinding der Fariseën.11. oprechle, edelmoedige, overtuigende getuigenis van den blinde.
Zulk eene wijze van behandeling heeft nog meer van eene preek
dan van eene homilie.
3) Ook PALMER beeft de homilie legen SCHLEIERM.lCHER en HA.RIlIS
in bescherming genomen. Hij zegt (I. l. S. (44): dat het weze!l
der homilie beslaat in het doorloopen van het menigvuillige, tcn einde
juist daardoor één hoofd denkbeeld (Total-ergebniss) te erlangen.
En wanneer HARMS beweert dat de homilie vol maakt zonde\' te
verzadi~en. en doel noch vasten gang heeft. vraagt PALMER te
recht. S. 447: -is dan de tekst zelf niet reeds de aangewezen
~r

~

4) FÉVELON, Dialogues sur Nloquence. Deel III op 't eind. Deze
Gesprekken zijn met breerle aanteekeningen door J. \1. SCHRAN"T
vertaald, 2de Uitgave. Z.-Bommel. 1829.
10
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'Was in den mond der Apostelen, een eigentlijk gezegde boodschap,
werd zij verklaring van Gods woord, van de
apostolische Schriften, van hunne leer, en toepassing op de
aandachtige vergadering van alles wat haar was voorgelezen.
Dat noemde men lwmili~, en dat was noch deftige toespraak
noch redevoering ... De verklaring der Schrift is in mijn oog
de voornaamste en beste prediking, vooral in onzen tijd; ik
beschouw haar in 't bijzonder als 't best en zekerst middel
tot oefening in het prediken voor jonge lieden 1)."
DUTOIT-MEMBRINI. - "Het ware te wenschen dat dit soort
meer algemeen ware. Men zou dan Gods woord voetstoots
verklaard hebben, en niet eene reeks van menschelijke redeneeringen waarnaar men een' tekst te plooijen zoekt. De
homiliën waren het geliefkoosd soort der Kerkvaders. Opgesteld in den goeden smaak en door menschen die in staat
zijn ze te maken, kunnen zij bij uitstek nuttig zijn. Men
neemt een gedeelte der Schrift en verklaart het in zijn geheel
verband; men ontwikkelt er den inwendigen zin van; tallooze
denkbeelden komen er onwillekeurig bij op; en in weinige
woorden zijn vele plichten verklaard 2). Deze zou een meer
kernachtige, meer schriftmatige , meer christelijke preuikwijze
zijn. Men zou het volk leeren hoe men den bijbel behoort te
lezen; men verklaart hem voor de menigte; men toont haar
het verband aan van denkbeelden die oppervlakkig weinig
elkaêr schenen te naderen. :Men zou, eindelijk, zich minder
verwijderen van het ware woord Gods 3)."
AMMON. - "De homiliën zijn zeer geschikt om den bijbel,
die altijd nog te weinig gekend wordt, te leeren kennen. Zij
maken de toepassing van de grondbeginselen der Schrift op
het bijzonder en openbaar leven gemakkelijk; - de eenvoudigheid en de verscheidenheid, die hen kenmerken, verzekeren
hun een' meer algemeenen en duurzamen invloed op het
grootste deel der hoorders; - en zij sporen, eindelijk, den
prediker zelven aan tot meer gezette en meer grondige studie
van den mensch en der bewijzen van onzen godsdienst. -

1) HERDER. Briefe über das Stud. d. Theol. 43 Bf. (Tom. 11. p.
19-24. van de uilgave van Carlsruhe, 1829). - Holl. Ver!. 11. D.
40 Brief. Rlz. 190.
2) Zieldaar een voordeel dat nauw grenst aan een ongemak.
3) DUTOIT-MEMBRlNI, Philosophie Chrétienne. Discours prèlimi.
naire. p. 89.
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Van den anderen kant echter hebben zij dit ongerief, dat
zij den vrijen loop der gedachten van den prediker hinderen;
dat zij de aandacht verdeelen, door haar een te groote verscheidenheid van voorwerpen voortestellen ; en dat zij geen
ruimte genoeg laten voor de ontwikkeling en voor de toepassing eener bijzondere waarheid 1)."
SCHOLL. - "Gods woord is hierbij [bij de homilie] meer geheel en al de grondslag en de geleiddraad. Deze predikwijze
leidt van zelf en ongedwongen tot groote verscheidenheid van
leeringen , en is mit~dien beter geschikt voor de verschillende
behoeften der zielen. Z\j bestrijdt die éénvormigheid in de keus
van onderwerpen, eri die exclusieve richtingen waaraan de
predikers maar al te veel zich overgaven. Ook is zij meer geschikt om de kennis der H. Schrift in haar geheel en in hare
bijzonderheden medetedeelen, om in de overdenking van het
woord Gods smaak te doen krijgen, en om hen die het gebruiken te leeren : het met verstand, met aandacht, en steeds
met dadelijke en persoonlijke toepassing op zich zelven te
lezen 2)."
De slotsom is: Deze methode Jleeft niet al de voordeelen van
den synthetischen prediktrant , en is vatbaar voor min of meel'
ergerlijk misbruik. - AMMON heeft het ons aangetoond. Maar het gemis van sommige voordeelen en de mogelijkheid
van enkele misbruiken, zijn nog geen wezentlijke gebl'éken.
Ook de andere manier heeft niet alle vool'deelen die men uit"
denken, en is evenmin beveiligd tegen alle misbruiken die men
duchten kan. Wat men ten voordeele der homilétische predikwijze zeggen kan, is: 1. dat zij de Heilige Schrift doet kennen
en hare eer handhaaft; 2. dat zij voor het brein van een groot
aantal menschen genaakbaar is en aan elk verstand behaagt,
door voor den donkeren tint der afgetrokkene voorstelling meer
levendige kleuren in de plaats te stellen; 3. dat zij de exclusieve richtingen, waaraan zich de predikers te zeer overgaven,
bestrijdt; 4. dat zij aan de prediking meer verscheidenheid
waarborgt dan de synthetische soort.

1)

AMIION,

2)

SCHQLL,

Ani. z. Kanseiber. S. 111.
Sermonf. (Londres 1836). Préface,

p. 16 17.
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TWEEDE AFDEELING.
DE STOF DER LEERREDE.
Het deel van onzen kursus over den tek8t kan beschouwd
worden als een bloot aanhang.sel van hef vorige over het onderwerp. Wij hebben dus tot hiertoe nog slechts over het onderwerp der leerrede gehandeld. Nu beginnen wij de stof der preek
te behandelen.
De stof staat tot het onderwerp' als het gebouw tot den
grondslag.
Het onderwerp dat is de stelling; de stof is er de ontwikkeling van, de. eigentlijke inhoud der preek, het vleesch van
de vrucht.
De orde, die wij volgen, behoeft niet noodwendig dezelfde te
zijn als die welke de gedachte van den prediker volgde. Wij
gaan van het onderwerp tot de stof; terwijl hij bij de voorbereiding zijner preek van de stof tot het onderwerp kon gaan;
dat is te zeggen, dat hij tot de vinding van zijn onderwerp
heeft kunnen geleid worden door de vinding der voornaamste
denkbeelden zijner preek; zijn onderwerp is er dan de ~lotsom,
de konklusie van; en, in dit geval, schijnt zijne rede ons
rekenschap te moeten geven van de wijze waarop hij tot die
slotsom gekomen is.
Het is mogelijk dat, in zekere gevallen, deze vorm de gelukkigste , de meest overtuigendIJ is. - Het is de vorm van
sommige Stukken van PASCAL.
Nogtans zou men zich bedriegen als men geloofde, dat de
leerrede doorgaans eene biecht of een examen kan zijn. - De
weg, waarlangs de prediker tot zijn persoonlijke overtuiging
kwam, is niet noodzakelijk dezelfde als dien hij zijnen hoorders laat afleggen.
Verplaatsen wij ons in de werkelijkheid; nemen wij des
leeraars toestand in zijn geheel, in de algemeenheid der gevallen: - hij heeft eene waarheid voor oogen die bij hem
Tast staat, en die hij geroepen is aan anderen te verklaren en
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te betoogen; in één woord, evenals in onzen kursus, gaat hij
niet van de stof tot het onderwerp, maar van het onderwerp
tot de stof.
Hij kan, te dezen aanzien, niet alleen een' anderen weg
volgen, maar zelfs andere middelen kiezen als die hem zelven
tot het verstaan en het gelooven geleid hebben. - *De gang,
die ons tot het geloof voert, is het werk der Voorzienigheid.
God bedient zich van middelen die wij dikwerf zouden versmaad hebben. Zullen wij, tot het doel gekomen zijnde, ook
anderen al de omwegen en terugtochten laten maken die God
ons maken deed? Als predikers moeten wij ons op een meer
algemeen standpunt plaatsen. Wij moeten opletten wat, naar
onze ondervinding, menschelijk is. Wij moeten de middelen
bezigen die onder 't bereik liggen der groote meerderheid, ook
zulken die op ons geenerlei invloed hebben uitgeoefend. Het
bepaald geheim dcr bekeering zal ons toch altijd ontgaan.
Door datgene wat het zwakst was, is dikwijls een mensch bekeerd. Onmogelijk is het, dat er in de bekeeringsmiddelen van
twee menschen niet iets gemeens zij, maar er kunnen toch
ook belangrijke punten van verschil bestaan.*
Wanneer wij van verklaren en van betoogen spreken, dan
meenen wij dáármede niet dat er preken van verklaring zijn
waarin men niet betoogt, of preken van betoog waarin men
niet verklaart.
Altijd loopt iedere preek op betoog uit, en nooit vindt er
een betoog plaats zonder formeele of zijdelingsche verklaring,
bepaald uitgedrukt of stilzwijgend daaronder verstaan. Ik wil
daarmede zeggen: dat elk betoog zich grondt op vóórafgaande
verklaring.
Te leeren kennen, te doen gelooven, dat is over 't algemeen
in elke preek de dubbele taak van den prediker.
Wat meer zegt, - het is niet eens altijd gemakkelijk om
elk van deze beide dingen te onderscheiden of van elkaêr te
scheiden. Want leeren kennen is vaak reeds doen gelooven;
verklaren is betoogen; aanwijzen is bewijzen.
Het formeel bewijs heeft de overhand gekregen; - het bewijs dat zich van één onzer bekentenissen bedient, om ons een
andere te ontrukken. Maar zóó verzuimt men de waarheid ons
voortestellen als iets dat wij bij 't eerste gezicht kunnen herkennen, en dat de beste deelen van ons bestaan al aanstonds
zonder moeite toestemmen; - men richt zich niet tot den
geest, dien toch JEZUS lI$ewillif}" genoemd heeft (Matth. XXVI.
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41); - men beproeft op ons niet, zooals men het moest doen,
de innerlijke kracht van de waarheid.
Het betoog zelf heeft, wanneer men dezen weg kiest, slechts
in die mate ware overredingskracht, als men, de waarheid
bewijzende ook tevens aanwijst. De levende voorstelling der
zaken is de voorname kracht, het leven der welsprekendheid.
Deze beide bestanddeelen moeten dus wederkeerig op elkander
gegrond zijn. In onzen kursus evenwel zijn wij verplicht ze te
onderscheiden. En zulks te meer, daar de prediker wezentlijk
uitlegger, tolk, berichtgever is, en dit een afzonderlijk en
voornaam deel zijner zending uitmaakt.
Onderscheiden wij dan, in de leerrede, de verklarin.1J en
het betoog.
En onderscheiden wij bovendien nog in elk dier beide dingen. Immers de verklaring bev,at zaken en begrippen. - De
zaken zijn of opvolgend en laten zich vertellen (het verHaal);
of zij zijn gelijktijdig en voor beschrijving geschikt (de be8cH?"Ijving). - De begrippen laten zich bepalen, laten zich
uitleggen.
Ziedaar wat het gedeelte der verklaring betreft. Wat betreft
het betoog, dit omvat speculatieve en praktische waarheden
(dogmata en plichten). In 't eerste geval bezigt het betoog
redenen, in het tweede drangredenen.
Ziedaar al de bestanddeelen der leerrede. Wij maken hiel'
eenigszins een chemische oplossing van de leerrede. Later, in
het deel over de verdeeling, wanneer wij over de naast elkander gestelde of elkaêr opvolgende deelen der preek handelen,
zullen wij tot haar plt'!Jsisclte oplossing overgaan: thans spreken
wij van de vereenigde deelen of élémenten, waarvan niet elk
zich een afzonderlijke plaats in de preek ziet aangewezen,
evenmin als in 's menschen lichaam eene plaats voor het bloed,
en een andere voor het vleesch bestaat.

EERSTE HOOFDSTUK
Over de ver klaring.

§ I.

Verklaring der zaken.

Aan de beide soorten van verklaring die ik heb aangeduid,
het vel'haal en de be8chrijving, gaat nog eene vóóraf die aan
de kanselrede eigen is, namelijk de f,xégè8e of tekstverklaring,
de verklaring der woorden, met de vereischte geschiedkundige
ophelderingen.
In zekere gevallen zou eene leerrede niets anders kunnen
zijn dan eene exégèse, bezield door hartelijke gevoelens en
praktische toepassingen. Maar, het woord weder terugbrengende
tot zijn gewone beteekenis, zoo vragen wij welke plaats de
exégèse in 't kanselonderricht kan innemen? Een meer beperkt
gebruik dan bij SAURIN, maar misschien een meer uitgestrekt
dan over 't algemeen in Cle hedendaagsche prediking plaats
vindt. Zoo ook al de nasporingen van dezen aard weinig
voor den kansel voegen, kunnen er toch zekere resultaten
worden aangewezen; en er kan geen kwaad in steken dat de
prediking den geloovigen allengs het noodig onderricht geeft
om den bijbel met vrucht te lezen 1).
Wat de verklaring betreft, wij verstaan daaronder niet slechts
de uiteenzetting der feiten of de opsomming hunner deelen,
hetzij in den tijd, hetzij in de ruimte; maar ook de aanwijzing
van de betrekkingen, die deze onderscheidene deelen verbinden:
het waarom, en tevens het hoe. Ik beken, wij komen daardoor
met het betoog in aanraking, of liever, het betoog komt alsdan in de verklaring; maar de verklaring blijft toch altijd het
doel. Het is te doen om te doen kennen wat geweest is, wat
is, en wat zijn zal. - Onder den naam van feiten verstaan
wij alles wat een bepaalde plaats inneemt in den tijd en in de
ruimte, zoowel de feiten van de zedelijke wereld als de overigen.
1) Zie SAUftJN. Sermon sur les dévotions pas8!lgères. Tom. 11.
pag. 110. Nouvelle Edit.
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Nemen wij eerst het vernaal. - Dit maakt ook een wezentlijk
deel uit van de pleitrede voor de balie. De advokaat moet
eerst de gebeurtenissen uiteenzetten, en dit is één van de
deelen waaraan hij de meeste kunst besteden, en waarbij hij
de meeste bekwaamheid aan den dag leggen kan. Hij echter
zet dingen uiteen die àf weinig àf kwalijk bekend, en die, in
elk geval,' nog niet verhaald zijn. - De prediker, daarentegen,
wordt gerekend te spreken over bekende dingen.
Niettemin kan het verhaal een integrérend, en zelfs belangrijk
deel van de leerrede worden. Zie slechts de redevoeringen van
.STEFANUS en van de eerste Apostelen. (Lijkrede. - Schildering
van een tijdperk der Kerk).
Wat de voorstelling van gelijktijdige gebeurtenissen, anders
gezegd de beschriJving, betreft, zij is zeldzamer het voorwerp
der preek dan zij de vorm is van zekere denkbeelden, die een
deel van de preek uitmaken.
Nogtans kan zij somwijlen niet gemist worden in de kanselrede, zooals wanneer, bij de schildering der zeden en gewoonten van een zeker tijdperk, of bij de voorstelling van een'
zekeren toestand van den mensch en van de maatschappij, het
verhaal doorloop end wordt.
Overigens spelen het verhaal en de beschrijving, zelfs in
plaatsen waar zij een integrérend deel der rede uitmaken en
tot het onderwerp zelf behooren, meestal in de preek slechts
een ondergeschikte rol. De grond van de kanselrede zijn de
denkbeelden. Men verhaalt, men beschrijft de toevallige zaken
slechts met het doel om er onveranderlijke waarheden uit af
te leiden 1). Dit kan men niet onbepaald van de geschiedenis
,zeggen. Zonder daarop, gelijk DE BARANTA zulks deed, het
woord van QUINCTILlAAN toetepassen : !/8cribitur ad narran1) Ik denk hierbij aan eene leerrede over ONESIMUS, naar aanleiding van den brief aan PHILEMON, die ik NIERMEIJER hoorde
uitspreken. Hij schetste 1. den verloren zondaar; 2. den bekeeringsweg; en 3. den herboren mensch. Bij elk dezer deelen kwam
goede exégèse te pas, en was de beschrijv!ng meesterlijl!. Men zag
den diep bedorven slaaf in het gezelschap der vromen. )\Ien ver·
gezelde hem naar Rome. )\Ien vond in de vergelijking van Col oss.
IV. 9 en 12 den draad. door welken ONESIMUS met PAULUS in aanraking kwam; enz. - Het doel echter van dit alles was geen
ander dan het inscherpen der groote les: .bekeert u en gelooft het
eVdngelie."
Vert.
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dum, non ad pl'obandum" 1), kan men toch zeggen dat in de
geschiedenis het verhaal op den voorgrond staat, en de geschiedschrijver allereerst schrijft ad nal'randum. Zóó is het echter niet
gesteld met den redenaar; hij schrijft slechts om te bew~zen.
Dit geeft ons gelegenheid om reeds hierbij eene opmerking te
maken, die later uit een ander oogpunt zich aan oIjs zal
voordoen, namelijk, dat de omvang van het verhaal en van
de beschrijving beperkt, en hun vorm gewijzigd is naar het
doel en het algemeen karakter der preek.
Wat eigentlijk den redenaar drijft - dit blijft, ondanks
alle incidenten der stof, bestendig hetzelfde, en het verhaal of
de beschrijving zijn gewoonlijk slechts een bijkomend iets. Dit
eerst gegevene beheerscht alles. Men kan, om er zich een
denkbeeld van te maken, zien hoe de Meesters in de kunsf
verhaald en beschreven hebben 2).
Het verhaal en de beschrijving kunnen wederkeerig op elkander gegrond zijn; maar de laatste neemt dikwijls den vorm aan
van het eerstgenoemde, daar het verhaal meer oratorisch is 3).

1) QUiNCTIL" Libr. X. Cap. 1.
2) Zie SAURlN, Over de rampen van Europa. Tom. VIII. p. 332
en 335. Nouv. Edit.; - MASSILLON. Over het algemeen oordeel.
Tom. I. p. 33. Ed. LEFèvRE. 1823; -- Over de wallrheid van den
godsdienst (op het einde j. Tom. I. p. 145; - Over de verzoekingen der Grooten. Tom. I. p. 565,
Met betrekking tot het verhaal en de beschrijving geldt vooral
de raad, dien STEENMEIJER geeft (~OZES, Voorrede. Blz. VI) >wie
de gave zich wil eigen maken van te spreken duidelijk (zonder
platheid). keurig (zonder gemaaktheid), sierlijk (zonder valschen
opschik), krachtig (zonder Udel stormgedruiseh) • die moet meest
en liefst bij de oude klassieke Grieke'n en Romeinen ter schole
gaan; vooral bij de eersten. De dichter vorme zich door Oosterling
te worden: de evangeliedienaar zette vroeg zijne tente op het
terrein van Latium en Athene."
Vg. de Aanteekening van B. H. LULOFS op de Lessen over de
Redekunst van E. BLAIR. II D. Blz. 260. .1antt. Blz. 283, waar
hij zegt; dat men jonge lieden niet genoeg opmerkzaam kan maken
op de kunst van vertellen die in de verhalen van CICERO blijkt.
Beuzelingen veranderen in goud onder CICERO'S handen.
Als proeve van' het verhalen zie v. D. PALM, Gedenkschrift van
Neêrland's herstelling. BI. 21; 53 en elders;- B. TIm HAAR. Gesch.
der Kerkhervorming in lafereelen. I D., Blz. 71; - P. H. HUGENHOLTZ Jr., Schetsen en lafereelen, Blz. 122.
Vert.
3) Zie MASSILLON, Over de goddelijkheid van J.C. Tom. I. p.

95. Ed.
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Het verhaal en de beschrijving hebben beiden hunne voordeelen. Het eerste heeft meer levendigheid en afwisseling; de
laatste vereenigt al de gelijksoortige bestanddeelen tot één
lichaam.
Wij mogen niet loochenen dat, in de evangelische rede,
het yerhaal en de beschrijving over 't algemeen slechts hulpmiddelen zijn en tot ondersteuning dienen. Het zijn de élementen, de bouwstoffen van het betoog.

§ 2.

Verklaring

d~r

begrippen.

Wij moeten het eerst eens zijn nopens den zin dien wij aan
'het woord begrip hechten.
Een begrip (idée) is, in 't algemeen, een gezicht van den
geest, het gezicht zoowel van een zeer bijzondere zaak als van
elk andere. Het is het door den geest opgemerkt feit,
het voorwerp in het onderwerp. Uit dit oogpunt, het is waar,
hebben wij reeds over de begrippen gesproken in de vorige §,
voor zóóver het verhaal en de beschrijving een begrip van de
zaken trachten te geven.
Máár wij nemen van nu af het woord bl'grip in. een andere
beteekenis. Wij handelen nu niet meel' over het intellectueel
gezicht der zaktm in concreto, maar over de zuiver intellectuele
bestanddeelen, door middel van welke wij ons dit begrip vormen of dit gezicht ons verschaffen, en zonder welke wij het
ons niet zouden kunnen verwerven.
Het begrip, in dezen zin, betreft geen bepaald punt van
den tijd en van de ruimte, ofschoon het, door afgetrokkene
redeneering , aan eene menigte van gelijksoortige feiten, die in
den tijd en in de ruimte voltooid werden, kan zijn ontleend.
Het begrip is hun gemeenschappelijke wet; het is een générisch
feit; het is in elke stelling (want het begrip bestaat niet buiten de stelling) het van elk onderwerp afgezonderde, het gesubstantiveerde attribuut: /I De wereld is groot," _. /lgrootheid." De tijd en de ruimte zijn niet meer voor niet aanwezig.
Om te zeggen: /lde wereld i8 groot," of om het épitheton groot
op het substantivum wereld toetepassen , moest men immers
vóóraf het begrip van grootheid hebben? Zonder twijfel. Het
is waar, men zal kunnen zeggen dat dit begrip niet geboren
is vóór de voorwerpen noch vóór hun' indruk op ons. Zonder
deze voorwerpen, zonder den indruk dien wij ontvingen, kon
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het niet ontstaan, evenmin als het begrip van alle hoedanigheid. De hoedanigheid, de wijze van zijn, onderstelt gewis het
bestaan. Máár van een andere zijde kan men niet zeker zijn
dat de voorwerpen en de gewaarwordingen in 's menschen geest
een algemeen begrip doen ontstaan, tenzij er vroeger in dien
geest iets aanwezig zij; iets dat wij niet begrip kunnen noemen,
maar vorm of kategorie; iets dat de uitwendige indrukken niet
scheppen, maar waarvan zij ons de gewaarwording geven. vVat
er zijn moge van die vormen welke alles vóórafgaan, zeker is
het dat, op welke wijze wij ook algemeene begrippen verkregen,
het ons zonder deze begrippen, zonder de begrippen in 't algemeen, onmogelijk is eenig gebruik te maken van de zaken,
noch voor de gedachte, noch voor het leven. Met de begrippen
is het dat w~j de feiten beoordeelen, bepalen, behandelen.
Eene zaak heeft nooit een' vorm, een' naam, dan met behulp
van een vroeger verkregen begrip. Het begrip is het licht
waarin men noodzakelijk de feiten moet zien; en hoe algemeenel'
en verhevener het is, des te beter verlicht het; de grootsche
denkbeelden zijn 't meest geschikt om de feiten optehelderen
of duidelijk te teekenen in het donker onzer onwetendheid. Bovendien is het de bestemming en het nut der feiten om ons
naar de begrippen heên te leiden, ons tot deze te verheffen; al
onze waardij als redelijk wezen is dáárin gelegen; en hoe meer
die begrippen algemeen zijn, dat is te zeggen, hoe menigvuldiger de groepen van zaken zijn die zij omvatten, des te meer
verheffen wij ons. Het begrip van God is het grootste en
edelste, omdat het alles omvat en daarboven niets bestaat 1).
Zoo komt het begrip beurtelings voor als middel en als doel.
Aan den eenen kant is het begrip de voorwaarde of het middel
tot de kennis der zaken, de hefboom met welks behulp wij
ze opheffen en losmaken van den vasten grond, of, als men
wil, het licht waarin wij ze zien en bepa~n. Maar, van eene
andere zijde, is het begrip het doel zelf van de kennis der
zaken. Door tusschenkomst der feiten willen wij komen tot de
1) De Fransche Uitgevers hebben in eene Noot een vroegere
redactie dezer plaats hierbij gevoegd. VIN ET • namelijk, stelt,
dat er in het bin nenste van 's menschen geesl, vóór alle ervaring,
een zeker aantal grondvormen (moules of matrices) bestaat, zonder
welke de feiten tot den geest niet kontIen doordringen. En. wederkeerig, zouden deze vormen of grondideën eeuwig onvruchtbaar
blijven zonder den indruk der verschijnselen van de buitenwereld.
Vert.
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ideeën, die er niet alleen de voorstelling maar ook de wet
van zijn; en die, in God, de ware, de hoogstll feiten zijn,
waarvan de eigentlijk gezegde zaken slechts de uitdrukking of
't zinnebeeld zijn.
Het is blijkbaar dat de begrippen in den godsdienst en bij
de prediking een belangrijke rol spelen. De godsdienst, op
feiten gegrond, lost zich op in ideeën 1).
De prediking houdt zich bovenal bezig met godsdienstbegrippen.
De feiten laten zich, gelijk wij gezien hebben, verhalen of
beschrijven. - Het begrip, als zoodanig, bepaalt zich; anders
gezegd, rangschikt zich.
De bepaling is bepaald door de étymologie van het woord.
Zij wijst de grenzen van het begrip aan. Om de bepaling stellig
te bepalen, zeggen wij, dat zij leert uit welke bestanddeelen
het geheel begrip bestaat. Zij is de verbinding van onderscheidene algemeene begrippen, waarvan het eene door de anderen beperkt is. Wanneer het begrip, om zoo te zeggen, zóó
versterkt en verschanst is, dat het van alle kanten de begrippen
die zich met hetzelve zouden· willen mengen, afweert, - dan
is het voorwerp bepaald.
Men moet de bepaling niet verwarren met het oordeel.
De bepaling bewijst alleen de identiteit; maar het oordeel
geeft eene betrekking te kennen. - De bepaling is een analytisch voorstel; het oordeel is een synthétisch voorstel. - De
bepaling ontleedt slechts het voorwerp; maar het oordeel verbindt, of voegt aan de beteekenis van het voorwerp (genomen
in de geheelheid der bestanddeelen waaruit het is samengesteld)
de eene of andere hoedanigheid toe.
De bepaling wil doen kennen; het oordeel wil doen waarderen. - Nogtans doet ook de ,bepaling niet zelden waarderen en omvat reeds het oordeel; terwijl, omgekeerd, het oordeel vaak tegen een onvolledige bepaling ruimschoots opweegt. Evenwel moet men met de bepaling niet verwarren die oordeelen, welke ééne der eigenschappen van het voorwerp krachtig
doen uitkomen, en alleen bestemd zijn om ten aanzien daarvan
dit of dat gevoelen optewekken. - :s. v.:
"Het bestaan des menschen is een schaduwbeeld."

1) Vg, E. SOUVESTRE, Causeries, 1854, T. 11. p. 484: "Het feit,
of de toevallige samenloop van uitwendige handelingen, zl,1 evenmin de wel der toekomst worden als het de wet van het ve rIeden
wa., en Yfoeg of laat zal de idée alle dingen beheerschen."
VerL
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"De geschiedenis der Kerk is de geschiedenis der waarheid."
"De rivieren zijn wegen die loopen en die brengen waar
men gaan wil."
"Het schoone is de glans van het ware."
.
"De geveinsdheid is een eerbewijs dat de ondeugd aan de
deugd betoont."
"De nijd is een onhandig eerbewijs dat de middelmatigheid
aan de verdienste betoont."
"De mensch is slechts een riet, het zwakste der natuur;
maar hij is een denkend riet."
"Het leven is een strijd waarvan de kroon in de hemelen is."
"De spotternij is eene rede ten gunste van ons verstand
tegen onze goede natuur."
"De tijd is de schat van den arme."
"Een vleijer is een mensch die eer noch luim heeft."
"De tijd, dit bewegelijk beeld van de onbewegelijke eeuwigheidY
"Een graf is een gedenkteeken op den grens van twee werelden geplaatst."
"De natuur is de uitwendige troon van Gods majesteit."
"De liefde is de vervulling der wet."
" Men kan de ondeugd de opoffering van de toekomst aan
het tegenwoordige noemen."
11 Historia testis
temporum , lux veritati8, vita memoriae,
magistra vitae, nuntia vetustatis." (CICERO) 1).
Wanneer de beteekenis van het attribuut die van 't onderwerp niet uitput, en men niet naar verkieziug het een voor
't ander zetten kan, dan is het niet bepaling, maar oordeel.
Ook de satyre bepaalt op hare wijze. Zóó bepaalde LA ROCIIEFOUCAULD de gematigdheid als: . "eene vrees om te vallen in
de wangunst en in de verachting welke zij verdienen die
dronken worden door hun geluk." - En LA BRUYÈRE be-

l) »De dweepzucht is een valsch gevoel \'an Gods nahijheill." »Het gebed is de ademtocht der ziel." - .God is de Heer des
tijds; CHRISTUS is het keerpunt der tijden. de rechte tijdgeest is
de H. Geest." -- .Het oude licht is bet o. T. Het nieuwe hchl het
N. T." - .De spraak is hel zintuig der rede:' - "De verrukking
is een oogenblikkeli,jke hemelvaart." - .De l\id is een kruimel der
eeuwigheid." - "De mensch is de long der scheppiug." - .De
dd« des geesles is de lljd waarin de geloovige de waarheirl zelf
'ers laat."
Vert.

158
paalde den ernst als: "een mysterie van het lichaam bestemd
om de zwakheid des geestes te .verbergen." - Volgens DIDEROT
is "de godsdienstige vrijheid het recht voor ieder om op zijne
beurt te vervolgen." - Het is duidelijk dat er hier spraak
is van de 'valsche gematigdheid, van den valschen ernst, van
de valsche vrijheid 1).
Eene bepaling is wèl een oordeel, maar een oordeel dat
alle oordeelen bevat of voortbrengt die te aller ure op een
voorwerp van toepassing zijn. En wederkeerig heeft men de
bepaling, wanneer men al de oOl'deelen, die men te aller ure
op een voorwerp kan overbrengen, Lij elkander voegt.
Dien naam kunnen wij geven aan de volgende voorstellen:
"De tegenwoordigheid van geest is de rechte verdeeling der
krachten die men heeft." (MONTESQUIEU).
"De rechtschapenheid is eene zuiverheid van doel en van
inzicht, die aan de deugd den vorm en de volkomenheid
geeft, en die de ziel aan het goede verbindt om den wil van
het goede zelf." CFLÉCHIER).
"Een leger is een meer of min aanzienlijk aantal gewapende
lieden, onder één opperhoofd vereenigd, om hun vaderland te
verdedigen, of om in het belang des vaderlands een vreemd
land aantetasten." (FlÉCHIER).
"De erkentelijkheid is het geheugen van het hart (de herinnering der genotene weldaden)."
11 Het heelal is een bol waarvan het middenpunt overal, de
omtrek nergens is."
"Geloof is een vaste grond (vast vertrouwen) der dingen
die men hoopt, en een bewijs der dingen die men niet ziet."
(Hebr. XI. 1) 2).
1) Zoo zal ook wel de valsche gotlgeleertlheid bedoeld zijn,
wanneer men de theologie beschreef als: "een reukkaar~e dat de
wereld van hooze dampen zou moeten zuiveren."
Verl.
2) • Godsdienst is de duurzame en nauwe he!rekking van ons
gcheele wezen tol den Oneindige." - .Godsdienst is hel leven en
streven der menschenziel lOl haren God; - dc brug die 's menschen geest uil de grenzen van het eindige lot hel oneindige
le~t." - .Gods eigenschappen zijn de ontvouwmgen van het éénig
Wezen voor ons geestelijk oog; de straalbreking van het eeuwig
licht." "Bevalligheid is de gemakkelijkheid waarmede het
schepsel zich in zijne w&eld beweegt, gelijk de zwaan in het
Vert.
water,"
Zie de voorbeelden van bepaling. uit CICERO getrokken, in de

159
Eene bepaling kan ingewikkeld met een oordeel gepaard·
gaan, of nadrukkelijk een oordeel in zich bevatten: b. v.
"de dood is het eind van den onru8tigen droom dien men het
leven noemt."
Elke rede begint of wordt gerekend te beginnen met de
bepaling van het voorwerp, zoo het ten minste niet zeer bekend is. - Bijna nooit kent men het goed. - En als het
bekend is, staat het den meesten der hoorders nog niet duidelijk
voor den geest.
*CICERO verwerpt de formeele bepaling, omdat zij door de
stiptheid die zij vordert eenig gevaar medebrengt, als riekende
te veel naar de school, en als kunnende ook moeijelijk overgaan in den geest van den hoorder, die geen tijd heeft zich
optehoudell 1). "Overigens ," zegt MARMoNTEL, "vorderen niet
alle soorten van welsprekendheid dezelfde voorzorgen als het
pleidooi, waarbij de aanvaller en de verdediger onophoudelijk
op hunne hoede moeten zijn, en bijna te gelijker tij d moeten
slaan en afweren. Daarom is de bepaling minder kritiek en
minder gevaarlijk in het soort der lofrede, of der beraadslaging 2)."*
Maal' altijd is het toch noodig dat men zich zelven het
voorwerp nauwkeurig bepaalt.
De bepaling is niet alleen een middel tot duidelijkheid,
een bestanddeel van leering , de grondslag der bewijsvoering:
maar dikwijls is het ook een begin van betoog 3). Ten
minste, het betoog is vast en zeker naarmate de bepaling
juist en helder is. Bijv. de bepaling van het woord goed in
Rom. VIII. 28: lIalle dingen werken hun die God liefhebben
mede ten goede."
De bepaling is direct of indirect; direct, wanneer zij rechtstreeks op het begrip afgaat; indirect, wanneer zij er langs
een' omweg toe komt.
De directe bepaling kan beknopt, of uitvoerig zijn. In het
eerste geval, wanneer het de eigentlijk gezegde bepaling is,
houdt zij zich bij het volstrekt onmisbare, maal' zorgt te gelijk
om niets voorbij te gaan. In het tweede herhaalt men, onder
aanleekening van ROLLIN over de bepaling Tom. I. p. 340. van
QUINCTJLJAAN, Lil)r. V. Cap. X. de Locis argumentorum.
1) CICEIlO. de Omtore. II. 25.
2) MAIlMONTEL, Elémenls de littéralure, Tom. IJ. Art. Définition.
3) QUINCTILIAAN, Libr. V. Cap. X.
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verschillende vormen, de eigen termen waaruit de bepaling is
samengesteld 1); of men verdeelt nog de stof van elk dier
termen, dat eene opsomming der deelen is 2).
De directe bepaling is dan eens eenvoudig, dan weder sa>ne/tge8teld. Zij is samengesteld wanneer zij vergezdd gaat van een
andere bepaling, door de vereeniging met een Of verschillend,
of tegenovergesteld, Of gelijksoortig, Of aangrenzend, Of meer
bijzonder, of meer algemeen begrip 3), enz.
De directe bepaling kan, eindelijk, ned~rdalend of opklimmend zijn. De nederdalende vorm is de meest gewone. De opklimmende of régressieve vorm bestaat in de konstructie va.n
het begrip, of, als men wil, in de aanwijzing van zijne
wording.
Deze verschillende vormen kunnen bovendien nog vereenigd
zijn 4).
1) Bijv.• De wereltl is het schepsel op zich zelf genomen, .alles
wal voorbij gaat, alles wat niet God is:'
2) Zie de preek van BOURDALOU& over de vergelding der vromen,
het begin van het tweede deel. (Ed. LEFÉvRE. Tom.Lp. 5).
3) De samengestelde bepaling heeft den vorm; a. or van eene
onderscheiding. - ~:ene zaak is dit, en niel dat. - Zoo is ,de wereld"
in den zia van I Joh. 11. 15, niet het geheel der menschheid,
noch de orde der schepping, noch het gewoel der maaLschappelUke samenleving. (Zie de bepaling van den moed in df! Lijkrede van TURENNE door FLÉCHIER). - b. or van de uitsluiting.
Men bepaalt den waren ~iver door de kenmerken van den
valsche. (Zie de Tartufe. Act. I. Scène VI). - c. Of van de
vergelijking met de gelijksoortigen (assimulatio). Wroeging, berou w. - d. or van het verschil tusschen de soort en het geslacht.
Republiek, démocralie; - eigenhefde, ijdelheid; - rechtvaardigheid; billijkheId. - e. Of van het bewijs zelf van het bestaan van
het onderwerp.
Zie de bepalingen van eene verschijning, van eeu' droom, van
ecne verrukking, en van een gezicht, - door onderscheiding en
vergelijkmg gegeven bij MEIJBOOllI, Het leven van JEZUS, I. U.
Blz. 119, ] 20. - Zeer schoon zegt ÛPZOOllIER, over de poëzy van
den god~dienst handelend: .Geen li~d dllt in slaap zingt; geen
droom dIe doet dweepen; maar een hed dat de krachten van den
geest wakker roept, een krijgszang die naar wapenen leert
grij pen."
Vert.
4) Zie REINHARD over de hindernis (Preken voor 1792), 2de
Leerrede; en MASSILLON, Carême, Leerrede over de onveranderlijkheid van Gods wet. het begin van het tweede deel. (Tom. I.
p. 459. Ed. LIs.FÈvRi).
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Ziehier eenige regels omtrent het gebruik der rechtstreeksche
bepaling:
1. Bij de bepaling zich niet te lang ophouden; dewijl men
beducht moet zijn daardoor den loop der rede te breken.
2. De al te spitsvondige onderscheidingen en klassificatiën
mijden; daar deze bij den hoorder groote vaardigheid in ~f
getrokken denken en fijue taalkennis onderstellen 1).
3. Niet zonder noodzaak tot de. formeele bepaling de toevlucht nemen 2); - maar haar zooveel mogelijk den vorm
gev!ln van de konstructie of van de diskussie 3).
4. Niet alles willen bepalen. Zooals : a. wat wel bekend is,
en aan allen goed voor den geest staat; - b. de begrippen
die al te eenvoudig zijn, omdat zij de eigen stof zijn die tot
gemeenschappelijken grondslag van al de begrippen strekken, de organieke deeltjes der gedachte en der rede, - iets dat
zich niet laat bepalen omdat het niet te ontleden is; - iets
dat zich niet door woorden bepaalt, maar door het gezicht
zelf van het voorwerp of van het feit;
c. De begrippen die oogenblikkelijk weder ontsnappen en
ongaarne bepaald worden, uithoofde van de verhevene of
geheel zedelijke sfeer waartoe zij behooren. Hun natuur laat
zich eer gevoelen dan begrijpen. Men bepaalt ze reeds wanneer men den indruk hernieuwt dien zij te weeg brachten.
Men kent, men ziet ze, wanneer men ze gevoelt 4). - De
bijbel bepaalt weinig formeel. Begrippen die van omhoog uit
het gebied der physieke of morele waarneming genomen zijn,
krijgen, bij analogie, den naam del' betrekkingen van de
1) Men kan echter opmerken dat de laatdunkende veel van
zich dunken laat; - dat laster iets ten laste legt; - of onderscheiden tusschen ialoerschheid en ijverzucht; - tusschen
regeeren en heerschen; - dat zonder inspanning geene uitspanning mogelijk is; enz.
Vert.
2) Wanneer men de Werken der Meesters raadpleegt, zal
men bevinden dat zij zelden de formeele bepaling verkiezen.
Gelijk zij bepalend betoogen, zoo bepalen zij bîitoogend. Hunne
bepalingen zijn zelden een oponthoud in de rede; men hoort
hen nooit zeggen: .het zij ons geoorloofd hier eens adem te
scheppen."
3) Zie CURYSOSTOMUS, over den ijdelen roem.
4) VINET stipt hierhij aan, dat »gevoelen" (wij zouden liever
zeggen .ervaren") de veelomvattende en wijsgeerige beteekenis is
van het woord »kennen" in den bijbel.
11
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zichtbare menschenwereld; God is de Vader der geesten;
de man der Gemeente 1). Zulke dingen hebben geen naam dan bij gelijkenis.
In 't kort, wanneer ook de begrippen voldoende waren om
de begrippen te doen verstaan, zou dit echter nog de levende
aanschouwing der dingen niet geven die voor 't meerendeel
der geesten noodig is 2). Men moet dus in vele gevallen de
directe wijze van verklaren, waarvan wij de onderscheidene
vormen hebben aangewezen, verwisselen of aanvullen met de
indirecte methode, die dáárin gelegen is om de idée zóódanig
in de feiten overtebrengen, dat men de idée vertellen of beschrijven kan gelijk men de gebeurde zaak vertelt of beschrijft.
Merken wij alleen op dat zulks, om eigentlijk te spreken,
de bepaling niet vervangt, maar haar aanvult of er heênvoert.
Trouwens, ten aanzien van begrippen, zijn het alleen de
afgetrokken uitdrukkingen die nauwkeurig kunnen zijn. Men
kan het begrip bepalen;
a. Door zijn uitwendige verschijnselen, Of door de wijzen
waarop het zich openbaart 3).

JEZUS CHRISTUS

1) In plaats van man of bruidegom, noemen wij den Heer
liefst: "het Hoofd der Gemeente;" "het anke1' der ziel;" 'lle
deur der schapen;" enz,
Vert.
2) Wijsheid bijv. wordt aldus bepaald: .het vermogen om
steeds (Ie beste middelen te kiezen ten einde het beste doel le

treffen." - Maar zulk eene bepaling is licht supra captum.
evenzeer als de bepalingen van het wezen der liefde, van een'
geest, of van een wonder, die wel eens op den kansel gegeven
worden. - Iets anders evenwel is het, wanneer miskcnnmg en
misbruik een opzettelijke bepaling vorderen. zooals van den
eed. van de sacramenten. van eerbied. van heiligheid. enz. Zie in de Stuiverspreeken. 1874. A. J. OORT, vrijheid en bandeloosheid (Gal. V. 13.); en P. STEEN, Geestdrift of geestdrijverij,?
(1 Kon. XVllI, 40).
Vert.
3) Zie de beschrijving van den hoogmoed bij BouRDALouE, Pensées
sur divers sujets, etc. (Ed. LEFèvRE. Tom. III. p..416).
VINET.
Vg. Joh. X. 13: .De huurhng vliedt omdat hij een huurling is."Zie de kenmerken van de zachtmoedigheid, in de leerrede van J.
SUENMEIJER over Num. XII. 3. (MOZES, Blz. 85-96): 1. dal men
zich zeer bittere t,eleurstellingen getroosten kan; - 2. dat men de
onderscheiding, die anderen 1e beurt valt. met aangenaamheid kan
toelaten; - 3. dat men aangedane beleedigingen gemakkelijk vergeven kan; - 4. dat men bij het diepst gekrenkt eergevoel, zelfs
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b. Door verpersoonlijking of konkreten vorm, daarbij altijd
het misbruik van de bespottelijke afbeelding vermijdende 1).
c. Door geschiedkundige voorbeelden; Via brevi8 per
cxempla. - Geen voorbeeld strookt misschien trek voor trek met
't begrip; máár door iu elk der feiten te nemen wat zij gemeen hebben en het overige te laten rusten, konstrueert men
toch het begrip. Het is niet eens noodig er velen aalltehalen 2)~

bij het boos worden en verontwaardigd zijn, toch met de uiterste
verschooning en gematigdheid te werk ga.
.
Zie de schets cener deugdelijke huisvrouw, Spreuk. XXXI. 10. vvo en die van een' luijaard in VAN DIlII PALM'S Spreuken, VI D. Blz.
108-113.
Heeft men iemand lief, dan is men gaarne in zijne nabijheid;
stelt belang in alles wat hem betreft; en betjvert zich hem genoegen te doen. (Zie V60rts de kenmerken der liefde in 1 Kor. XIII).
De oogen van den nederigen zijn niet hoog; hij stelt zich on.·
gaarne op den voorgrond, spreekt niet voor anderen heên, trekt
liefst de aandacht der menigte niet, en tracht meer te zijn dan te
sch\jnen. (Zie Psalm CXXXI.).
De heiligheid kan de zonden .niet verdragen" {Levit. XIX. 17);
en .noemt" ze niet eens (Efez. V. 3). :..-. De rechtvaardige trekt
evenmin den arme als den rijke voor (Vg. Levil. XIX. 15). - Dat
is geen moed - met den doorl te spollen ; - Dat is geen bidden -God te verzoeken; - Dat is geen voorzichtigheid - valsch en
achterhoudend te zijn; - Dat is geen verdraagzaamheid - on·
verschillig te wezen.
Vert.
1) Zie de beschrtjving van den boetvaardige door MASSILLON,
Caréme, Over het Idein getal der verkorenen. (Ed. LEJl'èvllE,
Tom. I. p. 302).
VINET.
GelUk bij den tempelbouw ook hel marmer en het cederhout
van HIRAM gebruikt werden, kunnen ons ook de karakterschilderingen, die bij heidensche en ongeloovige Schrijvers voorkomen,
uitnemend van dienst zijn; maar men geve toch bovenal acht op
de treffende persoonsverbeeldingen, die de H. Schrift zelve bevat;
bijv. Spreuk. VII. en VIII. Verg. 1 Chrono XXI. 16.
Vert.
2) ABRAHAM en LOTH. - ALEXANDER en z~jn geneesheer (zielengrootheid). - Deanecuole door DIDEROT verhaald, (van een pastoor, die,
bij een' ambtenaar aangedrongen hebbende tot deelneming aan eene
kollecte voor de noodlijdenden van het kerspel, een klap kreeg,
en op nieuw aanhield zeggende: ·dit is voor mij; maar wat hebt
gij nu voor mijne armen 7")
De trek van dien Neger, die, gevraagd naar de redenen die hem
bewogen zóóvele zorgen aan een' grijsaard te besteden, ten ant·
11*
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Maar het aangehaald feit moet bepalen, en de wezentlijke
bestanddeelen van het begrip moeten daarbij duidelijk uitkomen;
d. Door het beroep op een' toestand of op eene ervaring
die de hoorders zelven opdeden; - dan wordt de bepaling
drama 1);
e. Door het optreden van den redenaar zelven , als die
zich verplaatst in den toestand waarvan hij een denkbeeld
wil geven. Zoo zegt PASCAL: 11 Ik weet niet wie mij ter wereld
bracht, wat de wereld is noch wat ik zelf ben. Ik verkeer
in ontzettende. onwetendheid van alle dingen. Ik weet niet
wat mijn lichaam is, wat mijne zintuigen zijn, noch wat
mijne ziel is; en zelfs dat deel van mij dat overdenkt wat ik
zeg, dat over alles en over zich zeI ven peinst, kent zich zelf
evenmin als de rest. Ik zie die verschrikkelijke ruimten van
't heelal die mij omvatten, en ik vind mij gehecht aan een'
hoek van die wijde uitgestrektheid, zonder te weten waarom
ik juist te dezer plaatse en niet elders geplaatst ben, noch
waarom deze korte wijle tijds die mij te leven gegeven werd,
mij gegeven is juist op dit punt, eerder dan op een ander
van de gansche eenwigheid die mij is voorgegaan en die mij
volgen zal. Ik zie van alle zij den niet dan oneindighedell,
die mij besluiten als een atoom, en als eene schaduw die
slechts een' oogenblik zich vertoont zonder wedertekeeren. Al
wat ik weet, is: dat ik weldra moet sterven; maar dat waarin

woord gaf: .Massa, die is mijn vijanll." Zie Hehr. XT. 4, 5. 7, 8,
ll, 17, 20, 21, 22, 24, 29.
VINET.
Zie de kernachtige en levendige beschrijvingen in de H. Schrift
van de gastvrijheid. Gen. XVIII. 1-8. - Van de oproerigheid.
Num. XI. 5; XIV. 2-4; XVI. 3. - Van de liefde. Ruth. I. 16.
Mallh. XXVI. 7. - Van den moed. Hand. XXI. 13. - Van de lichtzinnigheid. Gen. XIX. 14. - Van de onrust des gewetens. Hand. XXIV.
25. Matth. XIV.2. - Vg. Lev. XXVI. 36; Deut. XXVIII. 67. - Van
de schrandere vrouw. 1 Sam. XXV. 24-31. - Van de bonze vrouw.
1 Kon. XXI. 7, 8. - Van de bedeesdheid, in ijdelheid verwisseld.
Vg. 1 Sam. X. 22 met XV. 12. - Van de ov.erspanning, door
moedeloosheid achtervolgd. Vg. 1 Kon. XVIII. 46 met XIX. 4.
Vert.
1) Zie BOSSUET, Sermons choisis, pag. 493; en GERMOND, in hel
Recueil de Sermons de divers ministres evangeliques du canton
de Vaud, p. 246.
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mijne onkunde het grootst is, dat is juist de dood dien ik
niet kan ontvlieden 1), enz."
j. Door eene gelijkenis. *JEzus CHRISTUS heeft dikwijls
dezen vorm van onderwijs gebruikt, en ook voor ons schijnt
hij één der besten te zijn, bijaldien wij de begeerte wederstaan kunnen om er eene vernuftspeling van te maken.
Overigens is de gelijkenis slechts eene uitbreiding van de
beeldspraak (metaphora), waarvan men zich altijd bedienen
moet om de groote dingen te verklaren. Zoo de eigentlijke
uitdrukking begrensd is, de overdrachtelijke spreekwijze is
oneindig. Er zijn dingen, die men niet kan verstaan dan
door den schok der verbeelding 2).*
Men vermijdt de formeele bepaling, maar men heft de bepaling niet op noch verminkt haar; dikwijls strekt dit alles
slechts tot inleiding voor de bepaling; en, wat men ook doe,
zelfs dan als de prediker 't minst met de zorg om te bepalen
zich schijnt bezig te houden, besteedt hij dááraan al zijne
zorgen om, rechtstreeks of zijdelings, een nauwkeurig begrip,
een levendige voorstelling van het denkbeeld te geven.
De bepaling moet, zooveel mogelijk, de vrije en levende
zielskrachten wekken en in beweging stellen. Deze zou de
volmaakte bepaling zijn die gelijktijdig kennen, begrijpen,
gevoelen en gelooven deed.
1) PASCAL, Pensées, Part. 11. Art. 11. - Ed. FAUGèRE, Tom. 11. p. 9
Ook Rom. VII. 7 -24, schijnt mij het best verklaard te worden
door aantenemen: dat de schrijver zich zeI l'en als den mensch
buiten CHRISTUS sprekend voorstelt.
Vert.
2) Zie MAURY, Eloquence de la chaire, XX, waar BRIDAINE wordt
aangehaald; - alsmede. in de Discours sur quelques sujets religieux,
de preek getiteld Le lrois rêveils.
VINET.
CHRYSOSTOMUS stelde den duivel als een' zèeroover voor; en bij
MASSILLON treft men telkens treffende beeldspraak aan; bijv. als hij
zegt: 'Ile dood is als de horizont, die zich verwijdert naar ma te
wij hem naderen;" - • de zondaars zijn als de donder, een ijdel
gedruisch van 't oogenblik , Gods grootheid verkondigende." Maar ongezocht en niet gezwollen is de beeldspraak des bijbels,
waar DEBORA • eene moeder in Israel" (Rigt. V. 7); de verleidster .een diepe gracht" (Spreuk. xxIn. 7); - de tong ·eene
wereld van ongerechtigheid" Jak. lIl. 6; - de duivel »een
menschenmoorder" Joh. VIII. 44, - Gods woord I,het zwaard des
geestes" heet; - enz.
Zie de Nagelatene Leerredenen van A. DES AMORIE UN DER
HOEVEN Jn. over Efez. V. 14. en 1 Sam. XX. 3b•
Vert.

TWEEDE HOOFDSTUK.
Over het betoog.

Wij hebben bepaald, wij hebben nog niet geoM'deeld; want
de bepaling voegt niets aan het voorwerp toe, zij noemt het
alleen. Wij moeten nu tot het oordeel overgaan.
Elk oordeel, dat geen zuivere en onmiddellijke waarneming
(intuïtie) der ziel is, onderstelt of vordert een betoog.
Het betoog, als daad, bestaat in het verbinden van het
oordeel dat ter sprake kwam met een ander oordeel, dat
reeds is geveld en waarvan wij ons reeds overtuigd houden.
Het eene oordeel sluit het ander in zich. Dit is gemeen aan
elk soort van bewijsvoering.
Maar ofschoon elk oordeel zijn betoog onderstelt, en bereid
moet zijn om het te leveren, - kan toch de prediker geene
oordeelen uitspreken zonder er de bewijzen voor bij tebrengen ?
Kan hij in zekere gevallen zich niet tot een eenvoudige en
dadelijke verzekering bepalen? Zonder twijfel, en zelfs moet
hij vaak zóó spreken tot zijn gehoor, en het betoog er stilzwijgend onder verstaan. Maar wij hebben hier niets te zeggen
over die oordeelen waaraan het uitdrukkelijk betoog niet vóóraf
gaat. Het is, ten opzichte van den vorm, voldoende op hen
toetepassen wat wij van de vormen der bepaling gezegd
hebben.
Het is dus minder over het oordeel dan over het betoog
dat wij te spreken hebben.
Het betoog is de daad van het verstand' waardoor wij voor
ons zelven tot zekerheid komen.
De bepaling doet de betrekkelijke onkunde ophouden, maar
het betoog maakt aan den twijfel een einde. Door de bepaling
kennen, door het betoog !Jelooven wij.
Men moet onderscheid maken tusschen twee klassen van
waarheden: de óesckouwénde en de prakticale. Maar zoowel
wat deze als wat gene bevestigt, is evenzeer betoog.
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Het betoog brengt, in deze beide opzichten, de ventandelijke
overtuiging (convictio) te weeg, dat is, den staat waarin men
noch het feit noch het recht meer loochenen kan zonder in
zekeren zin zich zelven . te loo.chenen. Want het betoog bestaat dáárin, dat men den hoorder als ware het zijn eigene
handteekening voorhoudt, dat is te zeggen, de erkenning eener
meer algemeene of vroeger reeds bewezene waarheid, waarin
de waarheid die men betoogen moet ligt opgesloten, of waaruit zij onwederstaanbaar voortvloeit.
Indien er spraak is van het feit, heeten de bewijzen
(middelen, hulpmiddelen van betoog) redenen; indien er over
het recht of over den plicht gehandeld wordt, zijn het drangredenen. Het feit of het recht te erkennen, dat is bekennen
dat het een en het ander overeenkomt met het begrip '/Jan het
ware dat in ons is, of dat zij vervat zijn in eene waarheid
die wij reeds voor zeker en onbetwistbaar houden. - Dat is
het wat de prediker zich eerst wil verwerven, niet slechts ten
aanzien van het feit, maar ook ten opzichte van het recht.
Het is dit resultaat, dat, in de beide gevallen, konvictie
genaamd wordt.
De gemoedelijke overtuiginq (per8ua.,io) , die daarop volgt,
of de overhelling van den wil naar deze of gene daad, is
noodzakelijk; maar niet meer noch minder dan de konvictie;
èn meent de prediker zijn doel niet getroffen te hebben tenzij
de verstandelijke toestemming gemoedelijke overtuiging wordt,
hij acht het evenmin te hebben bllreikt wanneer hij het gemoed overtuigde zonder het verstand te overreden.
Beschouwen wij eerst alleen de middelen om konvictie te
weeg te brengen, maar merken wij wèl op, dat de redenaar
gewoonlijk niet scheidt wat wij hier scheiden, en dat hij
zich bevlijtigt tezelfder tijde èn de konvictie èn de zedelijke
overtuiging te bewerken.

§ 1. Eigentlijk gezegd betoog of redenen.
Hetzij men moet bewijzen dat eene zaak bestaat, hetzij
men te bewijzen heeft dat zij bestaan moet, er zijn drie
wegen om tot zekerheid te komen: de onmiddellijke ervaring;
de getuigeni8, die de ervaring van een ander is, en die men
gezag noemt, als de geloofwaardigheid van den getuige
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buiten kijf is; en eindelijk, de redenering, die de getuigenis
is onzer rede, niet onzer zinnen, en die de waarheden langs
den weg der ervaring of van het gezag verkregen, allen
onderling· verbindt, en ze door elkander vruchtbaar maakt 1).
Bij de prediking schijnt de eerste plaats toetekomen aan
het gezag, of aan de geloofwaardige getuigenis, alhoewel dit
woord IIgeloofwaardig" reeds het gebruik der ervaring en
Wat aan het gezag den
zelfs der redenering onderstelt. eersten. rang doet toekennen, is, dat de leer die de prediker
onderwijst een geopenbaarde leer is.
N ogtans, wanneer het gezag, in het stuk van prediking,
alles of bijkans alles ware, zou de prediking op niets of op
bijna niets uitloopen.
De ondervinding en de redenering voegen zich op den
kansel bij het gezag, niet om de echtheid van het dokument,
die buiten kwestie is, te betoogen, noch ook om el' iets aan
toetevoegen, daal' de zekerheid uit deze getuigenis geboren
geen halve zekerheid is; maar omdat, subjectief, en met
het oog op het einddoel dat men zich voorstelt, geen bewijs
op dit gebied voldoende is, indien er de inwendige getuigenis
niet bijkomt, en omdat de verklaringen des bijbels dikwijls
slechts punten van uitgang voor de rede zijn.
Zij die door ons overwonnen werden moeten onze bondgenooten worden; eerder hebben wij niets gewonnen.
De ervaring en de redenering hebben hier dus veel te doen.
De kansel maakt de ervaringen niet, maar hij vernieuwt
ze door ze in het geheugen terugteroepen.
Het voorwerp van het betoog door de ervarinr;, of door de
feiten is: 1. om toevallige feiten, dat wat plaats vindt, te
bewijzen of door vroegere feiten (a priori), Of door latere feiten
(a p08teriori); - 2. om algemeene of générische feiten te
bewijzen, dat geschiedt door min of meer talrijke individuele
feiten, die tot het geslacht of de soort in kwestie behooren; 3. om een beginsel te betoogen of een begrip (het begrip is
de wet der feiten); dat geschiedt wanneer een persoonlijk
wezen, in onze oogen met gezag bekleed, door eene handeling
het beginsel gewijd heeft (wat weder op de getuigenis uitloopt), of wanneer de feiten, zonder handelingen te zijn, een
idée ontdekken; maar zulks onderstelt de vóóraf gevestigde

1) Zie

BOURDALOUE.

Tom. I. p. 149, oude Uitgaaf.
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overtuiging nopens de éénheid der waarheid, of nopens de
éénh~id der gedachte die 't heelal geschapen heeft.
Het betoog door ervaring is 't meest toegankelijk, het
meest populaire, maar dat waarvan het misbruik 't meest
voorkomt en 't meest te duchten is. Wanneer men zegt: "dat
is een feit ," denkt men alles gezegd te hebben; dit snijdt
hout; wat zal men op een feit antwoorden? - Twee dingen:
Het is niet waar; - èn - de gevolgtrekking deugt niet.
De vooringenomenheid voor het betoog door ervaring kan
ten slotte aan de getuigenis der' rede en aan die van het ge.
weten afbreuk doen; - want men gelooft niet meer aan de
waarheid, als men aan niets meer gelooft dan aan de uit·
wendige feiten.
Hier openbaart zich het doorgaand verschil tusschen de
menschen van theorie en de praktische menschen, - een
verschil waarin, als men het in zijn uiterste grenzen neemt,
van· twee zijden misbruik is. Het zou evenzeer onbillijk zijn
niet te willen afdalen tot de feiten, als niet te willen opklimmen tot de beginselen. Wat is een beginsel anders dan
een oorspronkelijk, élementair feit, of misschien een gewetens·
waarheid? - Ik zou evenzeer in de feiten als in de begrippen
mij zelven wantrouwen.
Wij hebben over het voornaamste gebruik van de ervaring
bij het betoog gesproken. Ons blijft nog overig eenige aanhalingen te doen om aantetoonen: onder welke vormen het
betoog door de ervaring voornamelijk voorkomt.
MASSILLON, willende bewijzen dat het gewoon leven geen
christelijk leven zou kunnen zijn, zegt dat de heiligen in alle
eeuwen bijzondere menschen waren 1). Hier bewijst de ervaring
een beginsel.
SAURIN wil aan zijne hoorders betoogen dat zij zeer weinig
geven. - Hij herinnert hun wat de Joden en de eerste christenen deden 2). - Dat is rechtstreeks een algemeen feit betoogen, en door dit algemeen feit een beginsel.
Het bewijs door ervaring kan beurtelings genomen worden
of ver van den hoorder of uit zijne nabijheid; in feiten die

1) MASSILLON. Carême. Ed. LEFÈVRE. Tom. I. p. 306.
VINJ~l'.
Vg, de preek van J. J. VAN OOSl'ERZEE, naar Matth. V. 47, De
Christen geroepen om uittemunten (Nieuwe Leerredd. Blz. 337
v.v.), waar echter het betoog door redenering geschiedt.
Vert.
2) SAORIN, Preek over de aalmoes. (Tom. II. p. 27. Nieuwe
Uitgave).
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hem vreemd zijn, of in feiten die hem persoonlijk aangaan 1);
uit de bijbelsche of uit de ongewijde geschiedenis; uit hetgeen
den ,hoorder bekend, en uit hetgeen hem onbekend is. Eindelijk,
nu eens is het beter eene IIwolke van getuigen" opteroepen
(- wat MASSILLON en SAURIN gaarne doen -); dan weder is
het beter zich te bepalen tot één enkel, dat men ontwikkelt en
dat men grondig uitwerkt.
*Wat het eerste punt betreft, schijnt er oppervlakkig geen
twijfel te bestaan, of men moet altijd zijne voorbeelden liever
nemen uit de nabijheid, der hoorders dan ze ver te gaan zoeken. Evenwel is dit beginsel niet onbepaald waar, en de een
of andere weg is dienstig naar gelang der gevallen, naar gelang van het gehoor, naar gelang van het doel dat men zich
voorstelt. Is het waal' dat de feiten, die dicht bij den hoorder
zijn voorgevallen, hem bijzonder treffen; toch kunnen ver verwijderde feiten hem nog meer treff'en, dool' hem te doen zien
dat eene waarheid door alle tijden heên, op alle plaatsen,
en misschien onder alle toestanden dezelfde blijft. Ofschoon,
bovendien, de godsdienst niet de uitbreiding onzer begrippen
ten doel heeft, heeft zij er toch de strekking toe, en deze
strekking moet men niet gering schatten. De bekrompenheid
of de valschheid der meeningen van een vrij groote menigte
komt voort uit het gebrek aan termen van vergelijking, vooral
in de weinig beschaafde klasse. Voegen wij daarbij dat de feiten,
te zeer van nabij uit des hoorders omgeving genomen, zelden goed
gezien worden; want het beschouwend vermogen heeft eeno kalmte
noodig, die dikwijls gestoord wordt wanneer het zich op voorwerpen vestigt die te zeel' nabij zijn. De litteratuur van den tegenwoordigen tijd behoort nog tot het werkelijk leven, niet tot de
zuivere litteratuur; zij zal dat worden in het vervolg. In afwachting . daarvan moet dus ieder die zich een letterkundige
vorming geven wil, opklimmen naar hetgeen oud is. Insgelijks
leert de oude geschiedenis, juist omdat zij oud is, meer dan
de geschiedenis van den huidigen dag. - Dezelfde opmerkingen zijn ook toepasselijk op de voorbeelden ontleend aan feiten,
die de hoorders min of meel' persoonlijk betreffen. Hier loopt
1) SAURIN in de preek over de overeenstemming van den godsdienst met de Staatkunde. (Tom. VIII. p. 24. Nieuwe Uilg.) neemt
een voorbeeld uit feiten die zijne hoortIers van nabij betroffen. In
de derde preek over het uitstel der bekeering. (Tom. 1. p. 109)
begint hij met bewijzen uit de Schrift, om zóó te komen tot persoonlijke voorbeelden.
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men gevaar om den hoorder met zich zelven , met zijn eigene
persoonlijkheid, of met die van iemand anders die ten tooneele
verschijnt, bezig te houden. Dit gevaar moet geene oorzaak
worden dat men stellige voordeelen laat varen; maar de prediker
heeft in zoodanig geval groote omzichtigheid noodig , en behoort
met veel takt en ernst zulke teedcre stoft'en te behandelen. Wat de voorbeelden betreft aan de ongewijde geschiedenis
ontleend, ik begrijp niet waarom deze van de prediking zouden
uitgesloten zijn. Alleen de menschen zijn profaan, de 4fl;ebeurtenissen zijn het niet, en het voorbeeld van REGULUS zou zeker
met nut bij 't christelijk onderwijs kunnen aangehaald worden'~ 1).
REDENERING. Het betoog door gezag, of uit de ondervinding, staaft een feit en bepaalt zich daarbij. Dit feit is
echter voor 4et betoog door redenering slechts een punt van
uitgang. Door de rede ontdekken wij een ander feit in 't eerstgenoemde opgesloten. De kennis door de redenering verkregen
is niet buiten verband met het geloof; zij rust ten minste op
het geloof in de beginselen der rede.
1) Ziehier eenige onderwerpen waarbij het bewijs uit de ervaring
kwalijk achterwege kan blijven:
Psalm. CXIX. 71. Het nut van den tegenspoed. - Psalm. XCIV.
19. De verkwikking van Gods vertroostingen. - Pre.1. VII. lO.
De klacht over het bederf der tijden. - Pred. XII. 1. De .leug.
dige leefti.ld. voor den godsdienst geschikt. -' Matth. VI. 21. De
schat en het hart. - Malll\. X. 39. Het grootste gewin. het ergste
verlies. - Marl\. X VI ] 7. 18. De wonderen der geloovigen. LuIe r. 51. De hoogmoed door CHRiSTUS gekrenkt. - Rom. VIII.
28. De medewerking ten goede. - 2 Kor. VI. lOb. Des Christens
r~jkdom. - FIlip. IV. 13. De kracht des geloofs. - MaUh. 5. 8.
De zegeningen van het evangelie voor de armen. - 2 Chronil(.
XXIII. 3. De invloed der moeder op de opvoeding. - Luk. XVI.
lO, 11. De getrouwheid in het geringe . ..- Ma uh. VI. 7, 8. De
verhooring der gebeden, enz. - Zie het beroep op de ervaring
in de Leerredenen van BORGER. 4de Druk, 's Gravenhage, 1825.
1 D. Blz. 65--82; waar uit de geschiedenis wordt bewezen, dat
rle twisten. die ter oorzake van hel Christendom ontstonden. strek·
ten: a. ter opheldering vau den inhoud des evangelies; b. ter beo
krachtiging van onze overtuiging nopens de waarheid des evangelie',;
en c. ler vestiging en uitbreiding van den christelijken godsdienst.
Vg. ook DONKER CURTlUS. Nagel. Leerred. over Gal. V. 17, (de
twee beginselen) Blz. 149; - J. .J. VAN OOSTERZEE, Nieuwe
Leerred. Blz. 425 en 426, en hel eerste Deel der afzonderlijk
uitgegeven leerrede van denzel/'den over Hand. XXVIII 22b • Een

oude strijd.

Vert.
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De zuivere redenering behandelt ideën, niet feiten. Het is
een soort van meetkunde der verstandelijke ruimte. Deze meetkunde is echter zóó zeker niet als de andere, daar de waarde
der teekens er niet zóó onveranderlijk is. Dáárom is het ook
noodig om niet den ganschen weg om de ledige rui ute af te
leggen, maar telkens naar de aarde aftedalen om de feiten
aanteroeren. Anders loopt men gevaar om te veel te bewijzen,
en om, op den duur, het besef der realiteit te verliezen. Aan
het slot der meest strenge -redeneringen, wanneer het verstand
van den hoorder gewonnen schijnt, verheft zich soms in hem
iets innigers dan de logika, dat protesteert tegen uwe gevolgtrekkingen.
*Er zijn hoofden die de logika ongevoelig maakt; ze zijn
geen harten meer, maar dialektische toestellen. Ook het denken
kan verdierlijken, van het gevoel. van het geweten en van de
getuigenis afgescheiden. Met schrik bewondert men den indruk
dien de beschouwing dier machtige redeneermetlschen somtijds
teweegbrengt 1). Laat ons aan de zinnen noch aan de kennis
gelooven; maar gelooven wij aan het gemoed.
Om op den prediker terug te komen, ooK. hij loopt hier
gevaar; dOOl" de dialektiek kan hij tot onmogelijke, zelfs tot
ongerijmde uitkomsten komen. Zoo is BOURDALOUE in zijn wonderlijk schoone preek over de onreinheid te ver gegaan, toen
hij wilde betoogen dat de wellusteling meer dan de duivelen
in duisternis gehuld is; - hij had eenvoudig moeten zeggen
dat de zondaar, in de hel verlicht, meer lijden zal. Insgelijks
heeft een prediker uit den jongsten tijd, overigens zeer geacht,
de palen .Dverschreden wanneer hij, na te hebben aangetoond
dat alle zonden gelijk zijn, daarenboven zoekt te bewijzen dat
de kleine zonden zelfs grooter dan de grooten zijn. - Er is
een zeer groot verschil tusschen de logische vaardigheid en de
kennis der werkelijkheid. Men kan streng dialektisch zijn en
gezond verstand missen, en PASCAL heeft reden om, gelijk hij
dit op twee plaatsen doet, onderscheid te maken tusschen de
methode der meetkundigen en het natuurlijk verstand.*
Ook als men geen gevaar liep zich te bedriegen, bestaat er
toch altijd gevaar dat men het gansche doel niet trof. Van
den eenen kant zou men eerder de onderwerping dan de toe-

1) De uitdrukking .esprits forts" schijnt mij zeer eigenaardig.
in zoover de onderdrukking van de stem des gemoeds groote kracht
vordert, en het hard valt de versene n tegen de prikkels te slaan.
Vert.
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stemming van den hoorder verkregen hebben, en van den overwonnene geen bondgenoot hebben gemaakt, wat de ware overwinning is; en van den anderen kant zou de waarheid, - die
zich met den mensch door haar eigen wezen vereenigen , hem
zelfstandig eigen worden moet, - buiten hem blijven omgaan.
Bovendien mat de redenering, als zij te lang gerekt en te
redekunstig is, de aandacht af, en overschrijdt de grenzen van
die waarover men gewoonlijk te beschikken heeft.
Nogtans is het gebied der redenering zeer uitgestrekt; in de
eerste plaats omdat er vele dingen zijn tot welker kennis men
alleen langs dezen weg kan geraken; vervolgens, omdat men
staven moet wat bekend en geloofd is, niet zoozeer om het
te doen kennen en gelooven, maar veelmeer om de bewijzen
der waarheid meer onder de onmiddellijke aandacht te brengen. Zelfs in de gevallen waar de bewijsvoering overtollig
schijnt, kan zij groot nut hebben, dewijl zij niet zoozeer
bedoelt eene zaak die men nog niet gelooft te bewijzen, als
wel om den geest van hare onloochenbaarheid te vergewissen,
en er, om zoo te zeggen, de helderheid van te verhoogen 1).
Men moet dus redeneren, en zelfs veel redeneren. Dit echter, hoe waar het zijn moge, maakt de volgende regels niet
overbodig:
1. In elk der bewijzen die men gebruikt den kortsten weg
te kiezen;
2. Bij voorkeur de meest populaire bewijzen te gebruiken 2) ;
I) "Laat een mensch die gevoel heeft voor de welsprekendheid
en aan het talent van DEIIOSTHRNES gewoon is, de 14de Provin·
ciale, den beroemden hrief over den manslag, herlezen. Eerst
sluit PASCAL zijne tegenstanders op tusschen den omgekochten godsdienst en de beleedigde menschheid, - vervolgens trekt hij,
langzaam voortgaande, zóó dat men hem niet ontsnappen kan,
tegen hen op; - altijd van de hoogste beginselen afdalend. slennend op al wat gezag heeft in het heilige, en de angstvalligheid
der strengste redeneerk unde toepassend op he t betoog der meest
zekere waarheden. Hij bezigt, om zoo te zeggen, lot de nederlaag
zijner vijanden een' overvloed van l!racht. en men ziet dat hij
hen zóólang onder het zwaard zijner welsprekendheid houdt,
minder om hen te wederleggen dan om hen te straffen. Telkens
als hij een bewijsvoering eindigt, is het pleit gewonnen; maar hij
begint op nieuw, om zijn OVérwonnen tegenstanders door al de
schande hunner dwaling heên te slepen." (VILLEMAIN)'
2) "Wat is het waar terrein der welsprekendheid, als het de
locus communis niet is? Wanneer de welsprekendheid zich inlaat
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3. Een te formeele bewijsvoering mijden.
De bewijsvoering kan bevestigend of ontkennend, eenvoudig
of samengesteld, rechtstreeksch of zijdelingsch wezen.
I. Beve8tigende en ontkennende bewij8voering. - De affIrmatieve bewijsvoering bewijst de waarheid, de 'negatieve weêrlegt
de dwaling.
Over 't algemeen is dc wederlegging niet voldoende zonder
het betoog, en geldt niet voor betoog. Wij zijn meer geneigd
om te wederleggen dan om te bewijzen; meer om aftebreken
dan om optebouwen. Dit is gemakkelijker; dit streelt meer
de eigenliefde; dit is meer in overeenstemming met onze natuurlijke driften. Iedereen is welsprekend in den toorn, weinigen zijn het in de liefde en in den vrede. Voor den kansel
heeft de bevestigende bewijsvoering weêrgalooze waarde. In
zedeleer en in godsdienst is de zekerheid der waarheid van
veel meer belang dan de wedcrlegging der dwaling. Vanwaar
ontstaat de haat tegen het booze in de christelijke ziel? uit
de bevestiging van het goede: ieder die de genade Gods
bij ondervinding leerde kennen, weet zulks. Dit moet zich
in de prediking verwezentlijken. Het is niet voldoende
de dwaling het veld te docn ruimen, want het christelijk leven
is geen ledig, het is een vol leven. - Wat QUINTILlAAN zegt
over de grootere moeijelijkheid der wederlegging !/dijJicilius est
defendere quam aCCU8are 1), is waar van het pleidooi, niet
van de leerrede.* Nogtans moet men in het bewijs overvloedig
zijn; wanneer men heeft betoogd is de wederlegging reeds vrij
gevorderd. Het betoog moet de dwaling wegnemen. Zelfs in de
christelijke gezelschappen moet men de dwalin~~ meer trachten
te vernietigen dan haar te wederleggen ; pogen te overwinnen
met hooge wijsgeerige beschouwingen, zooals de jongste tijd
ons daarvan voorbeelden geeft, dan is men aanstonds in verzoeking om den indruk, dien men komt te ontvangen, aan de
wijsbegeerte toeteschrijven; maar de welsprekendheid is iets meer
populairs ;. . . het is aan het vermogen om in ons de oorspronkelijke snaren der ziel, en wat zij meer zuiver menschelijks heert,
te doen trillen, - het is dááraan, en aan niets anders dat
wij den redenaar kennen." (VINET, Chrestomathie française,
Tom. Hl.)
Vg. wat STEENMEIJER schreef over den middentoon, waarbij de
zoogenoemde ,~chitterende welsprekendheid niet hinderlijk is, Godgel.
Bijdragen. VII. D. 1833. Blz. 134. N. Uitg. llIz. 120'.
Vert.
1) QUINGTILIAAN. Libr. V. Cap. XIII.
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zonder dat men de vluchtelingen behoeft te vervolgen. Eigentlijk heeft hij die bewezen heeft, streng genomen, zijne taak
reeds voleindigd; en is hij niet verplicht de tegenwerpingen te
weêrleggen. Hij kan zich dit recht, 8ummumju8, voorbehouden,
zonder er gebruik van te maken. Slechts het licht kan de
nevelen doen wijken; wij moeten /I het kwade door het goede
overwinnen" (Rom. XII. 21). - Ja; maar wij moeten te ge~
moet komen aan de zwakheden, aan de behoeften onzer broeders, die ook onze zwakheden en ook onze behoeften zijn. Om
ons tot de waarheid te brengen heeft God zelf vrij wat afgoden van ons hart, van ons verstand moeten omver werpen. Hij
heeft veel vernietigd, veel wederlegd, alvorens te bewijzen; Hij
heeft ons uit, de dwaling geholpen alvorens ons zijne heerlijkheid te toonen; vele zielen hebben smaak in de waarheid gekregen doordat de aardsche dingen hun walgden. En wat
God deed, behooren wij ook te doen. * - Het betoog heeft
vaak de wederlegging noodig als toevoegsel, en zelfs als aanvulling. Dikwijls gebeurt het dat een eenvoudige wederlegging
bewijs wordt in de ziel van den hoorder. El' zijn zelfs gevallen,
waarin de wederlegging voldoende is zonder het betoog, wanneer het onderwerp toelaat het stilzwijgend aantenemen. Men

heeft zeer gevoegelijk leerredenen gemaakt die geheel uit wederlegging bestonden 1).
Boven alles bevelen wij bij de weêrlegging volkomene eerlijkheid aan. *Dat is een regel van zedelijkheid, van voorziclltigheiq en van kunst. De verrassing en de soort van schrik,
die men bij het hooren del' tegemverping ondervond, zal na
de wederlegging in blijdschap veranderen. Het vertrouwen in
den redenaar zal er dool' winnen. In dit opzicht is SAURIN
een voorbeeld. Er is bij hem een moed in de uiteenzetting del'
tegenwerpingen, die een groot effekt moet te weeg brengen 2). *
Vervolgens is het nnttig de beteekenis en den omvang der
tegenwerping wèl te bepalen.* Wij zijn op den kansel zóó
streng niet jegens ons zelven als wij zijn moesten. Wij zijn
geneigd zekere regels gering te schatten, die de andere soorten
van welsprekendheid niet durven overtreden. De kansel geniet
1) Dit is het geval met de preek van MASSIJ.LON over de vasten.
en 'met zijne toespraak over den ijver voor het zielenheil. Ook bij
BounDALoul~ en SAURIN zal men schoone voorbeelden vinden.
2) Zie het lste deel van zUn tweede preek over het uitstel der
bekeering. Tom. I. Nieuwe uitgaaf.
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een voorrecht dat even schadelijk als voordeelig is; namelijk
dat er geen debatten plaats vinden, dat er geen repliek mogelijk of toegelaten is, en, zooals wij zijn, hebben wij er behoefte aan. Geene tegensprekers in de kerk hebbende, moeten
wij ons een des te grootere gestrengheid in onze bewijsvoering
voorschrijven. SAURIN is in dit opzicht een uitmuntend model.
Men zou somtijds zelfs kunnen denken dat hij de gestrengheid
eenigszins overdrijft. *
In gevallen waarbij dit noodzakelijk schijnt, moet men
het bezwaar splitsen. Gewoonlijk wint de weêrlegging bij de
verdeeling van ae tegenwerping. *Zelden kan één enkel antwoord met éénen slag en onmiddellijk al de deelen der dwaling
verpletteren. Redenaars als BOURDALOUE en MASSILLON 1) zijn
daarin misschien wat ver gegaan; maar als deze wijze van
handelen met mate gebruikt wordt, wint de wederlegging er
veel bij. De hoorder ziet u meermalen achtereenvolgend als
overwinnaar; hij gevoelt dat er van de zijde der tegenpartij
vele dwalingen, en vele waarheden van uwe zijde waren. Indien men den tegenspreker, die in de zielen aanwezig is, niet
in aanmerking neemt, zal men altijd zwak zijn: in eene preek
behoort eene diskussie 2).
1) BOURDALOUE. 2de deel van de preek over de aalmoes (Ed.
LEFÈVRE, Tom. Il. p. 80); en MASSILLO'l, preel! over de waarheid
van een toekomstig bestaan. IEr\. LEFÈvnE. Tom. I. p. 167).
2) In de preek over de gelijkenis van den zaaijer maakt C.
HOOlJER (.J.rnhemsche Leerredenen, lste Jaarg. Blz. 232) te recht
gewag van de bedenking: -als het /(ezaaide niet opkomt. kan de
schuld in het zaad liggen; en (Blz. 233): .als het zaad zoo weinig
opliOmt, helJben de zaaijers misschien de schnld,"
VAN HENGEL hipld een afzonderlijke leerrede ter wederlegging
van de bedenking dat de verrezen Heer alleen aan zijne vrienden
verschenen is (Leerred. 11. D.); - en de tegenwerping. die uit
Matth. VI. 26 kan ontleend worden. alsof de Heer zorgelooskeid
aanbeval, vervall terstond, als men slechts opmerkt dat de vogels
zaaIjen noch maaijen kunnen.
Zie overigens in de te Arnhem bij v. D. WIEL uiIgegevene leer·
redenen, die van B. TEil HAAR: de vraag of er slechts weinigen
zalig worden? door JEzus beantwoord, over Luk. lIII. 23, 24.,
(6de Jaarg. 1851, Blz. 207 v.v.), -- en die van W. P. R. BOUMAN.
over de onderscheidene voorwendsels om zich van een Christelijk
leven te ontslaan, volgens Luk. XIV. 16-24. (2de Jaarg. 1847.
Blz. 219, v.v.).
De prediker vergete echter niet, dat onze tijd andere wapenen
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Eindelijk moet men aanvallenderwijs te werk weten te gaan,
en, zoo mogelijk, de bedenking in bewijs veranderen. De defen.vieve methode, lang voortgezet, verzwakt ons, en om met
goed gevolg zich te verdedigen moet men aanvallen. De groote
predikers hebben dezen regel nooit veronachtzaamd. In de
dwaling die men oplost of aantast moet men de kiemen der
waarheid vinden 1).
Il. Eenvoudige en samengestelde (of trap8gewijze) oewÎ,jsvoering.
Wij onderscheiden hier niet tusschen de bloot uitwendige vormen der redenering, of de logische figuren, zooals de slotrede
(syllofli8mu8) , de gevolgtrekking (enthyméme) en het dilemma, waarvan de eerste een denk beeldige vorm is, die zelden meer
vordert als in de middeneeuwen voldoende waren; en dat er eene

harmonistiek is die terecht halsbrekend genoemd wortlt.
Vert.
1) C. KRABBE in zijne leerrede over den strijd tusschen PAULUS
en PETRUS te Antiochië. naar Gal. 11. 11--14-, betoogt dat het
bericht van dien str\jd PAULUS en PETRUS in hun christelijke grootheillopenbaar maakt. (Arnh. Leerredenen, 3de Jaarg. 1848, blz. 126).
Dikwijls geven tie woorden van den tekst (h!jv. -meent niet,"
of .gij dwaas") als van zelf tot wederieggend hetoog aanleiding.
Men vergete maar niet wat ergens SPIJKER schreef: ·wanneer wij
als l,inderen van God tot zijne vereering zijn saamgekomen , en
wii handelen over godsdiensttwisten, komt licht de satan zelf in
het midden." - /lORGER IS ongetwijfeld een der beste modellen in
het wederleggen van dwalingen en in het oplossen van bedenkingen legen het christendom. Bijv. als hii aantoont (Leerredenen I.
D. Blz. 64 v,vJ, dat wii in Maltll. X. 34 een' krachtigen steun
vinden voor onze christelijl{e overtuiging; - of als hij de keus
"an JUDAS TSKARiOTH rechtvaardigt (lI D. Blz. 145); - of als
hij betoogl, dat de dood terecht onder het beeld des slaaps
voorgesteld wordt <I D. Blz. 235. -Maar z\in dit alles geene klanken?" enz.). En toch - treffender dan het beste betoog is de
uitboezeming des geloofs (ll D. Blz. 49): -Ach! misschien spreek
ik als een kind, en verdien het medelijden des wtisgeers. Misschien
is hij gereell om de kracht van dit betoog te ontzenuwen, en stuk
voor sluk in al deszelfs nietigheid optelossen. Maar o! dan moeten wij hem bidden uit grond onzes harten, hij bega aan onze
rust dezen manslag niet."
De vaak zwakke wederlegging van de bedenkingen tegen de
realiteit der {eiten ~leeft veel bijgedragen om het geloof aan die
realiteit te ondermijnen. Over 't algemeen is het best uat zich de
prediker hepale bij de bedenkingen tegen de praktische strekking
van een verhaal of van eene leer. Bijv. Heid. Katech. 64 Vr • •Maar
maakt deze leer niet zorgelooze enz'" Vg. Rom. VI, 1 en 15.
Vert.
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voorkomt; de tweede het meest wordt gebruikt; en de derde een
waarlijk oratorische vorm is. De vormen die wij op ~t oog
hebben zijn minder uitwendig, en betreffen meer den eigen
grond der gedachte. Dit op den voorgrond gesteld hebbende,
onderscheiden wij:
1. Het betoog a priori, of het ne&rdalend (descendent) bewijs, dat van het gegeven beginsel tot het gevolg afdaalt, dat
het feit betoogt uit zijne oorzaak en uit zijnen aard; en het
betoog a p08teriori of het opklimmend (adscendent) , dat van
het bekend gevolg tracht opteklimmen tot het beginsel,
dat het feit uit zijne uitwerkselen betoogt. Ik betoog a priori
dat de logen Gode verfoeilijk is, omdat hij een God van
waarheid is; ik betoog hetzelfde a posteriori door de bewijzen
die God van zijn' afkeer tegen het liegen gegeven heeft. Ik
betoog a p1'iori dat de gierigheid afgodendienst is, door den
aard der gierigheid zelve, en ik bewijs zulks a posteriori uit
hare uitwerkselen, die dezelfden zijn als die van de eigentlijk
gezegde afgoderij. Ik betoog a priori dat slechte gezelschappen
verderfelijk zijn. omdat al wat hun eigen is ten verdel"ve moet
voeren; en ik betoog hetzelfde a posteriori door de voorbeelden. 11 Hij is van God geholpen, want hij had God om
hulp gevraagd;" of wel: IIH~j is van God geholpen, want
hij heeft iets gedaan dat niemand kon zonder Gods hulp."
2. De 8yntTletische bewijsvoering en de analytische. - Naar
den eersten vorm spreek ik de waarheid die ik betoogen wil
uit, en betoog haar door ze, hetzij in hare deelen, hetzij in
hare uitwerkselen, te ontleden; - volgens de andere methode
vorm ik allengs deze waarheid uit de bestanddeelen waaruit
haar geheel bestaat.
De laatste manier is zelden voor den kansel geschikt. Het
is zeker dat, als het slechts te doen is om een soort van dwang
op het verstand uitteoefenen , en men geen amler doel heeft
dan om een' tegenstander den mond te stoppen, deze methode,
die naar SOKRATES wordt genaamd, zeer gevoegelijk kan worden gebruikt. Wij vinden haar weêr in meer dan ééne der
gelijkenissen van onzen Heer; maar het is belangrijk om optemerken , dat hij er zich meer van bedient om vijanden, die
te kwader trouw zijn, te beschamen, dan om welmeenende
hoorders te onderwijzen. Het misleidende, het verraderlijke dat
deze bewijsvoering heeft 1), is volkomen ingericht naar de ge-

in

l) Het komt hier niet te pas te zeggen: .Dolus an vil'tus qui.,
hoste requirat? VIRGIL. Aeneis. II. 390.
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steldheid van een' geest zonder welwillendheid en oprechtheid,
die niet nalaten zou zich tegen de waarheid schaamteloos te
verharden, indien z~j hem op 't eerst gezicht voorgesteld werd.
Zulk eene methode is, uit dit oogpunt beschouwd, voor den
prediker niet noodzakelijk. Hij kan zijne tegenstanders niet
beschouwen als hoorders te kwader trouw, noch als vijanden
die hij in wel toebereide strikken moet vangen. Hunne tegenwoordigheid in de kerk toont bij het meerendcel hunner iets
anders dan kwaadwillige g"ezindheden; - èn mochten er de zoodanigen zijn, men zal hen toch in de vergadering niet kunnen onderscheiden, noch hen persoonl\ik ter zijde kunnen
nemen; zoodat zij niet kunnen verslagen worden, vermits zij
niet aanvielen, noch tot stilzwijgen kunnen gebracht worden,
vermits zij het stilzwijgen niet gebroken hebben. Het oogmerk
van den prediker is bovendien reeds ontdekt of verraden dool'
zijn' tekst, En, eindelijk, dit middel is niet het best om de
kwaadwilligheid te ontwapenen. Men moet vertrouwen betoonen zelfs in hen die het niet verdienen. - Vóegen wij
daarbij dat deze methode schier noodzakelijkerwijze de welsprekendheid uitsluit.
Onder deze verschiUende vormen is de bewijsvoering eenvoudig of élémentair, wanneer zij, met min of meel' kracht,
zich bepaalt tot het bewijs del' waarheid eener stelling, of
der valschheid eener andere. De verschillende gevoelens of
zedelijke uitwerkselen die uit het bctoog kunnen voortkomen,
zooals de verontwaardiging, de blijdschap, de moed, komen
hierbij niet in aanmerking, Maar wanneer het betoog is
samengesteld of zich versterkt met een ander élément; wanneer het betoog, om zoo te zeggen, den klemtoon krijgt,
puntiger cn scherper wordt, wanneer de waarheid of de
dwaling, uit haren aard onpersoonlijk, een personeel feit
worden; - wanneer zich de tegenstander minder tusschen de
waarheid en de dwaling dan tusschen de dwaling en de eerste
beginselen van 't gezond verstand of van het instinct geplaatst
ziet, dan wordt de bewijsvoering, in plaats van élémentair,
zooals zij aanvankelijk was, 8f1menge8teld of trap8gewijze vom'tgaande; zij bevat een bestanddeel dat zij niet missen kon
zonder optehouden volledig te zijn. Misschien is het weinig
meer dan een van hare wezentlijke bestanddeelen die men laat
uitkomen en in 't oog doet vallen; een steen geslepen om
meel' vuur van zich te kunnen werpen.
De eerste der vormen van de samengestelde bewijsvoering is
12'
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de lzerleiding tot net ongeriimde, of tot tegenstrijdigheden of
tot het door allen verfoeide.
Ingewikkeld is elke redenering een herleiding tot het ongerijmde, omdat zij altijd, indien zij juist is, den hoorder
noodzaken moet: Of om de gevolgtrekkingen aantcuemen,
of om eene waarheid te loochenen die klaarblijkelijk en met
't gezond verstand overeenkomstig is. Het is altijd dáárheên
dat men ons zoekt te brengen; het is tot dit uiterste dat
men ons drijft. De herleiding tot het ongerijmde wordt dan
geen afzonderlijke vorm van de bewijsvoering, behalve wanneer
men, de stelling die men ontkent bij onderstelling aannemende,
er alles uit afleidt wat zij bevat, dat is te zeggen, zelfs haar
eigen voorwerp, of haar beginsel, of hare gevolgen. Dit is de
dwaling noodzaken om zich zelve te wederleggen. Dit is de
zwaan te gebruiken om de eijeren van den gier of van den
raaf uitte broeien. Dit is het onkruid te laten groeien tot den
oogst, ten einde uit de aar te zien wat het zaad was.
Een zeer eenvoudige en verkorte wijze om tot het ongerijmde terugtebrengen, is, om het begrip tot z.\jne meest
naakte uitdrukking te herleiden; door, namelijk, de misleiding
der woorden wegtenemen en het voorwerp platweg bij zijn'
waren naam te noemen. Maar wat is die ware naam? Daarover kan men het niet eens zijn, en het misbruik van het
middel kan zeel' groot zijn. "Wat is een troon?" zeide
NAPOLEON: /leen stuk fluweel over vier stukken hout gespannen." De omschrijving die men tegen den waren naam
overstelt , is dikwijls de ware naam. VOLUlRE laat een kwaker
zeggen: "Onze God, die ons bevolen heeft onze vijanden lief
te hebben en zonder morren te lijden, wil zeker niet dat wij
de zee oversteken om onze broeders te gaan vermoorden,
omdat moordenaars in het rood gekleed, met eene muts van
twee voeten hoog, burgers werven, gedruisch makende op een
wel gespannen ezelsvel."
Al de kunst van de Lettre8 Persane8 ligt dáárin, dat men
de dingen laat noemen en beschrijven door menschen, die er
de gewone namen en beteekenissen niet van kennen. (De
Paus komt er voor onder den naam van muphti, en de monnik onder dien van dervi8ch).
Men. begrijpt ligt dat dit middel voor den kansel weinig
geschikt is.
De meest regelmatige en minst verdachte vorm bestaat in
het aanwijzen der eigenschappen j der beginselen, en der ge-
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volgen van het voorwerp. DIOGENES leverde een aansebomt-elijk
bewijs uit het ongerijmde, toen hij PLATO een' haan met
veêren voorwierp. Dikwijls heeft men niets anders te doen
dan den haan te plukken, dat is te zeggen, het voorwerp te
ontdoen van al de neven-denkbeelden die er zieh allengs door
den invloed des tijds bijgevoegd hebben; - een geval waarmede de gewoonte ons gemeenzaam gemaakt heeft, over te
brengen in een ander waarop de gewoonte dien invloed nog
niet heeft uitgeoefend; en de volmaakte identiteit aantewijzen
van datgene wat men verwerpt met datgene wat men toejuieht 1).
De tweede vorm van de samengestelde of trapsgewijs voortgaande bewijsvoering, is het bewijs ad hominem. - Men zou
ook zeggen kunnen dat alle bewijzen ad hominem zijn, of dat
het bewijs ad hominem in elk bewijs is begrepen, in dien zin
dat men zieh tegen den hoorder van datgene bedient waarin
hij, stilzwijgend althans, met ons instemt.
1) Voorheelden van bew\jzen uit het ongerUmde: a) uit de
eigenschapTJen van het object:. de rede van l\hRABr,Au over het
staatsbankroet, TOAl. I. p. 399. - b) uit de beginselen of de
gevolgen: CICERO. pro Mi/one, VIT. - MASSILLON. Leerrede over
de waarheid van een toekomstig bestaan, Er!. !\IÉQf1IGNON, Tom.
11. p. 249. - !\IASSll.LON. Leem'de over den mensehelijken eerbied,
Ed. MÉQUIGNON, TOIll. 111. p. 199. - BOURDALOUE, Carême, I. pag.
149 van de oude Uitgaaf: - PASCAL, Pensées, ParI. II. Art. H.
(Kleine uilgaaf vau Bt;nc, Tom. 11. p. 17). - LAMENNAlS, lmportanee de la réligion par rapport à Dieu. (VlNET'S Chrestomathie,
Tom. lIl. pag. 178. 3c1e Ed.).
VlNET.
J. STEENMEIJEn bewijst uit het ongerijmde dat het verstaan der
rellekunst nog geen welsprekendheid geeft, door te onderstellen
dal aan de woning van een' schermmeester met groote letteren geschreven stond: .hier onderwijst men de dapperheid ," (Gadgel.
Bijdrr. VII. Rlz. 140. N. Uitg. blz. 128). - VAN DER PALM bew~jst
uit het ongerUmde. als hH vraagt. in zUne Redevoerin,q over het
middelmatige (Verhh. Red. Losse Geschr. III. D. Blz. 148): .wat
zou er worden van eene maatschappij, tlit louter geniën en groote
geesten bestaande?" - De Heidelberger Katechismus bezigt gedurig
een dergelijk bewijs, als hij zegt: .want van tweeën één,- enz.Voor zulke bewijsvoering zijn de volgende stellingen bijzonder geschikt: .dat de menselI een vrij werkend wezen is; - dat de
godbeid een éénig wezen is; - dat het zaligmakend geloof niet
slechts verstandszaak is; - dat monnikkendeugd des christens roeping niet is; - dat het water bij den H. Doop van de zonden
niet reinigt; enz."
Vert.
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Maar wat meel' bijzonuer het bewijs ad ltOlJlillelJt uitmaakt,
is dat men zich beroept op iets wat de persoon, dien wij
willen overtuigen of weêrleggen, buiten de diskussie, gedaan
of gezegd heeft.
Men geeft gemeenlijk den naam van bewijs ad hominem aan
verscheidene dingen die men er toch van moet onderscheiden.
B. v. zich te beroepen op een persoonl~jke herinnering der
hoorders 1) ; in den hoorder een belang te wekk en dat
overeenkomt met den zin van de slotsom onzer redenering 2) ; of uit de zeden van de tegenpartij tegen hare leer te besluiten,
en hare meening tegen haal' zedelijk karakter overtestellen. Dit brengt ons in aanraking met een algemeene en teedere
vraag. Is eene leer verantwoordelijk voor het karakter van hen
die haar belijden en voorstaan? Het zou onzinnig zijn in elk
geval en onbepaald te zeggen: "Deze man is oneerlijk, dáál'om
zijn zijne meeningen valsch." Wanneer het waar moge zijn ,dat
in bedorvene harten de waarheid zelve bed.orven en vergiftigd
wordt, zou het niet minder strijdig zijn met alle goede logika:
om eene meening of een beginsel te veroordeelen uithoofde van
het weinig achtenswaardig of, niet zeer standvastig karakter
van hem die haal' belijdt. Men behoort, integendeel, deze
dingen te scheiden. Wèl moet men zeggen: "timeo Dar/aos et
dona ferentes;" maar men moet het begrip en den menseh ieder
afzonderlijk beschouwen. Ik zou liefst met MrnABEAU zeggen:
"Men heeft u voorgesteld de zaak in geschil te beoordeelen
door de vergelijking del' personen die haar beamen en die haal'
ontkennen .... Ik voor mij zal dat voorbeeld niet volgen." 3).
Desniettemin is het, wanneer men zich overtuigd houdt dat
eene leer valsch is, wèl geoorloofd om den boom naar zijne
vruchten te beoordeelen, en om de leer vóóraf reeds verdacht
te doen voorkomen dool' het leven dat ûj teelt; of om het
kwade dat men el' van gezegd heeft, te bevestigen dool' het
kwade dat zij voortbrengt 4). Dit alles is evenwel nog geen bewijs ad hominem. Ziehier
twee dingen waaraan ik dien naam geef:
1. De tegenpartij in dadelijke tegenspraak brengen met wo or1) Zie 2 Kor. VII. 9-11.
2) Het .zonder huwelijksgoed" van HARPAGON.

3) MIRABEAU, Rede ouer de uit6efening van het recht van vrede
en oorlog.
4) Gelukkig dat bij velen de (goed)e natuur gaat boven rle (onnatuurlijke) leer.
Vert.
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den die zij uitgesproken, of met daden die zij verricht heeft. Verstaan wij elkander wèl. Dit middel zou onedel zijn als
men el' misbruik van maakte.
Dat iemand niet altijd over eene zaak zóó dacht, dááruit
volgt nog niet dat hij thans ten onrechte zóó denkt. Aan
iemand zulk eene verandering te verwijten, is vaak hetzelfde
alsof men hem den vooruitgang ten kwade duidt. Indien hij
die verandering niet ontveinsd heeft, kan men er tegen hem
geen partij van trekken. Maar men kan zich bij iemand op
zijn eigene woorden en op zijn eigene daden beroepen, als .
op eene hulde die hij in andere omstandigheden aan de waarheid bewezen keeft, en die hij nu weigert te bewijzen; onderstellende dat hij destijds beter onderricht, minder bevooroordeeld, en beter in staat was om de omstandigheden
juist te beoorrleelen. Op deze wijze roept men dikwijls iets
goeds in zijn geheugen terug, welke gedachtenis hem vermaant
en bestraft zonder hem te vernederen 1).
2. Den hoorder aantoonen dat deze of gene meening die hij
heeft, noodzakelijk die welke hij niet heeft mèt zich brengt; -:
en zich dus van een wapen, dat hij zelf onwetend of onwillekeurig aan de hand gaf, te bedienen, om het tegen hem
zelven te keeren. Máár kunnen wij zulks doen, hetzij wij
zelven die meening deelen of niet? hetzij wij haar al dan niet
opvatten in den zin waarin de hoorder haar opvat?
Wanneer, als men haar niet deelde, het gebruik dat men
el' van maakte medebracht dat men haal' deelde, zou men
1) B. V. lPHiGENIA tot AGMIEMNON: .!\Ion père .... etc. (RAClNE,
Iphigénie Act. IV. Scène 4); - B;jRRHUS tot NERO: .Ah! de vos premicrs ans,.... etc. (RAClNE, Brittannicus, Act. IV. Scène 3); CICERO, pro Ligario, Cap. XI; - FLORIANUS tegen THEODOSIUS:
.Maar het is lJoodig u te herinnéren, enz." (ZIC VILLEMAIN. Mélanges,
Tom. HI); - PELISSON tot LODl~WJJK XV. - De peroratie der tweede
redevoering aan den Koning voor M. FOUQUET. (Zie het fragment
in de Chrestomathie Française van VINET, Tom. H. p. 254. 3 Ed. welke bloemlezing vertaald, met aallteekeningen voorzien en voor
instituten en gymnasien in Nederland ingericht is door A. VAN LEE.
2e Druk. Amsterdam. 1852).
Het: .heugt hel u nog wat gU bij het sterfbed uwer moeder,bij het lijk van uw kind, - bij zware krankheid, - bij het af·
leggen uwer belijdenis, - verklaard, heloofd, gezworen hebt?"kan somtijds meer uitwerken dan 't uitvoerigst betoog. Vg, Ezra
VI. 2b 'gedachtenis" - 1 Sam. I. 26- 28; - Psalm CXVJ.14;1 Tim. VI. 12b; - Openb. U. 4.
Vert.
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zeker ongelijk hebben. - }Iaar welk nut, zult gij zeggen,
kunnen wij dan bij de bewijsvoering trekken van eene meening
die wij zelven noeh voor waar houde~, noeh als waarheid
voordragen? Dit nut: om de kwade trouw van de tegenpartij
aantetoonen; - namelijk, dat hare meenillg, waar of valsch,
leiden moest tot de slotsom die wij er uit trokken; maar
dat zij de gevolgen van haar beginsel niet tot het uiterste
doorvoert, of dat ûj het in verkeerden zin toepast, àf dat
zij 't met haar eigene meening niet ernstig meende, en deze
haar niet veroorloofde hare gevolgen geheel te ontwikkelen 1).
Men zal, wat het gebruik van dit middel op den kansel
betreft, bespeuren dat eene gemeente schaars zaken of woorden heeft die bij onderscheiding haar eigen zijn; en dat men
tegen haar over kan stellen: den vijand die beschaamd moet
worden, - dat is de menschelijke natuur.
'fen andere zal het gebruik van dit middel, overal gevaarlijk, zulks bovenal op den kansel zjjn.
Men kan ook de gelijkenis als een soort van bewijs ad 1101JZinem beschouwen 2).
1) Zóó kan men verklaren: Matth. XXII. 27 . •Indien ik daar
Beëlzebul .... enz." Luk. XIX. 22: .Uit uwen mond zal Ik!t
oordeelen, gij booze dienst/cnecht." 1 Kor. :\ V. 29: - Wat zullen
zij doen, die voor de dooden gedoopt zijn." Ihnd. XVII. 23:
.Ik heb ook een altaar gevonden . ... euz." Hand. XVII. 28. -gelijk
ook eenigen van uwe Dichters gezegd hebben." - Joh. VII. 2223. -gij besnijdt een' mensch op den Sabbath:'
VHIET.
Zie ook Joh. IV. 17, 18: .dat hebt gij naar waarheid gezegd."
Mark. XII. 16, 17; - Luk. XII. 54-57.
Vert.
2) Een schoon voorbeeld gaf BIlIDAINE, naar het voorheeld van
den profeet NATHAN. (Zw l\TAURY,' Bloquence de la chaire. XX).
Zoo wel VAN DER PAUI (Verhandd. I. D. 2e Druk. Blz. 79 v.v.)
als STEENMEIJER (Godg. Bijdrr. 1832. Blz. 900 N. Uilg. hlz. 60 en 61)
hebben de fabel van JOTHAM als een model van echte welspre·
kendheid voorgesteld. Vg. ook Jona IV, 6-11. - STEEN~IEIJER
zelf heeft door de gelljkenis van het exercilieveld bewezen dat de
takliek van den oorlog geen dapperheid geeft. - VAN DER PAL\!
(Verhandd. lIl. D. 2e Druk. Blz. 129) bewlÎst door de gelljkenis
van een gastmaal, dat, ook op het gebied lier knnst, de eenvoud
boven den overvloed der weelde den voorrang verdient. - ~hllJ'
BOOM, (Het leven van JEZUS, I. D. Ie Afd.) zoekt zijne opvatting
aangaande de verzoeking des Hceren te staven door een voorbeeltl
van gelijksoortigen aard.
Wordt echter deze bewijsvoering door gelijkenis metterdaad een
betoog ad hominem, zood at zij op bepaalde omslandigheden in de
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lIL Recht8treeksclte en zfjdeli1?fJsche (directe en indirecte)
bewijsvoering. - De bewijsvoering is rec1ttstreeksch, wanneer men
het bewijs ontlecnt of uit den aard der zaak, of uit hare
oorzaken, of uiL hare gevolgen, of eindelijk uit de ondervinding en uit het gezag. Wij hebben tot dusverre nog niets
Zij is indirect of z/;jdelingsch, wanneer
anders beschouwd. men iets gaat opzoeken dat wèl niet het voorwerp zelf, noch
zijnc oorzaak, noch het gevolg daarvan is, maar dat in geen
geval kan worden toegestemd zonder dat men tevens de zaak
in geschil toestemt.
Zóódanig is des menschen geest geschapen dat hij dikwijls
den weêrschijn van het licht boven het licht zelf, cn de echo
boven de stem zelve verkiest. Bij nauwkeurig onderzoek zullen
wij zien dat wij, bijna in alle overwegingen, spoedig en zonder het zelven te bemerken, op het indirect betoog neêrkomen.
In alle zaken onderwerpt zich de mensch liever aan den indirecten dwang; en het eindoordeel, dat uit cen syllogisme
volgt, is een soort van vonnis bij rechtsdwang. Ik geloof
echter niet dat men zich zonder voorbehoud moet schikken
naar deze neiging die niet altijd vrij van zwakheid is; ik vermeen dat men er de geesten aan moet gewennen om' de
waarheid in het aangezicht te zien, om haar bij haar zelve
en niet bij een' derde te zoeken. Máár het is ook van belang
dat men zie (- en dit is de eigenschap del' indirecte of zijdelingsche bewijsvoering -) van hoevele zijden het licht te
gelijk komt, dat alle dingen samenloopen om te bewijzen wat
waar is, dat de waarheid o'p alles betrekking heeft, "dat God
alles wrocht om aan zich zelven te beantwoorden" (Spreuk.
XVI. 4) 1). Het is dáárop, als op den indruk der verrassing,
gemeente doell. dan worlIl z\j licht scherp ol' personeel CVg. II
Chronik. XXV. 18: de distel Z01ld tot den cederl en derhalve onraadzaam. Bij v, als cr een hrasser overleed ,de mond is de poort
del' ziekten"; als eeu hoog pel'soon gellelwrcerrl werd: .de cel' is
de schaduw del' deugd". cnz. En toch kan ile gel\jkenis zeer
trejfrnd en nUllig z\jn tcn belooge h. v. van hel nul der onderlinge samenwerking, of van den tegenspoed als middel tot verbroedering. Immers de ondl:!rscheidene inslrumenten mak ell te
gader cle harmonie uil; de hoornen hesehullen elkàer als z\j clicht
bij elHer zijn geplant; en eerst als een vlot aan de waterwering
koml, bl\jl!! hel of cle teenen vaslzillen die de stammen aan elkàer
houden.
Ve rt.
1) VINET'S vertaling en opvalling van deze plaats komen volmaakt
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dat de bijzondere kracht van de individuele bewijsvoering rust.
Voegen wij daarbij dat er onderwerpen zijn waarbij de
rechtstreeksche bewijsvoering bijna onmogelijk is, hetzij wegens
de klaarblijkelijkheid van de zaak, hetzij wegens hare te
groote eenvoudigheid; en anderen, daarentegen, waar zij
zeer wel mogelijk en recht op hare plaats is 1).
Wil men zien hoe, in zekere onderwerpen, het indirect
betoog boven het andere uitmunt, - men kan dan de twee
leerredenen van SAURIN en van MASSILLON OVl!r de godheid van
JEZUS CHRISTUS met elkaêr vergelijken. In de preek van MAsSILLON is het betoog van het dogma ontleend aan den luister
en aan den geest van de bediening des Heeren; - in dien
zin dat al die glans onzin en eene tegenstrijdigheid is, en
dat die geheele geest zich zelven tegenspreekt als JEZUS CHRISTUS niet God is. De schets van SAURIN is deze:
I. JEZUS CHRISTUS naar de schrift als sonverein aanbiddelijk
en werkelijk aangebeden.
Il. Tegenspraak tnsschen dit feit en het denkbeeld dat
CIIRISTUS niet God is, omdat op God alléén al het vóórafgaande past. (Dit moest niet het tweede deel, maar de konklusie van het eerste zijn; ook heeft SAURIN het slechts door
een bijkomende diskussie aangevuld).
lIL Onze begrippen op dit punt zijn volkomen in overeenstemming met die van de tijden wier rechtzinnigheid 't minst
verdacht is 2).
overeen met die van VAN DER PALM. (Spreuken, 2de Druk, IV.
D. Blz. 206).
Vert.
1) Zooals in het onderwerp over het loon der vromen. (BOURDALOUE).

In plaats van bewijzen voor de godsnatuur van JEzus CHRISvoor dcn kansel te .ver~amelen, spreke men liever met J. A.
D. MOLSTER, naar 1 Petr. Il. 7", over de dier'baarheid van CHRI~
TUS voor zijne geloovigen; zooals die hlijkt: a. uit zijne dierbaarheid bij God; b. uit de voortreffelijkheid Vlln zijnen l'er800n; c. uit
de betrekking die hU tot de zijnen heeft aangenomen; en d. uit
de vervnlling der behoeften die uit deze betrekking voortvloeit.
(Zie Nagelatene Leerredenen. Utrecht, 1850). - Verg. mede de
uitgegeven preken over Koloss. lIl. Ub, waarvan ik deze 5chets
opteckende: I. CHRISTUS is alles, - licht, troost, leven. - 11. Hij
is het voor alten, - voor alle volken, voor alle geslachten; voor
alle standen, voor alle karakters, voor alle omstandigheden. -lIl. Wa.s hij u niets, dat hij u iets worde. - Was hij u iets,
dat hij u alles zij.
Vert.
2)

TUS
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Om de gemelde redenen acht ik de hulil'ede bewijsvoering
meer oratorisch en meer populair dan de andere; en juist
dáárom schijnt hij die in de directe bewijsvoering uitmunt mij
grooter genie toe. In zekere gevallen is geen andere bewijsvoering zóó gemakkelijk als de indirecte, en deze opmerking
verhoogt in mijne oogen de verdienste der redcnaars die uitmunten in de directe bewijsvoering, waarin wij vooral sterk
moeten trachten te worden 1).
1. Aan het hoofd der vormen van het indirect betoog staat
de apagogi8cne bewijsvoering of die dool' afleiding (ablatio).
Dit is het betoog eener waarheid langs omgekeerden weg of
door aftrekking; als de redenaar den aard eener zaak. tracht
aantewijzen uit den aard eener zaak die tegen haar overstaat,
of uit de gevolgen van haar gemis; -- b.v. het nut der
wetenschap uit de gevolgen der onwetendheid, de schoonheid
der deugd uit de verfoeijelijkheid del' ondeugd, de kalmte des
geloofs uit de onrust des ongeloofs. Het is alzóó dat men den
inhoud van een vat zou meten dool' het eerst te vullen en
daarna te ledigen; of gelijk men de optelling staaft door de
aftrekking. Deze methode strookt alleszins met den natuurlijken
aanleg van 's menschen geest, en is zeer ten gevalle der
hoorders, wien dikwijls de aard eener zaak alleen doof haar
gemis kenbaar wordt 2). En mi~schien kan men, in 't bijzonder, naar waarheid zeggen dat aan het meerendeel der
menschen niets de deugdelijkheid van een met den plicht
overeenkomend gedrag zóózeer beseffen doet als het gezicht
van een gedrag dat het lijnrecht tegenovergestelde daarvan is.
Dit heeft zonder twijfel MASSILLON bewogen om, toen hij
voor kerkelijke personen over de noodzakelijkheid van een
goed voorbeeld predikte, zich voornamelijk bij de gevolgen
van een kwaad voorbeeld te bepalen. Hij toont in delle preek
aan: dat al de ambtsverrichtingen van den priester zonder
het goed voorbeeld nutteloos blijven, en zelfs eene aanleiding
van val en van ergernis zijn voor het volk dat God hem
heeft toevertrouwd 3). Het goed voorbeeld heeft ongetwijfeld
1) Zie bijv. hoe de belangrijkheid der prediking van 's Heilands
lijllens-geschiedenis, volg-ens 1 Petr. IJ. 21-25, door H. E. VINKE
(Leerredenen. Utrecht, 1842) bewezen wordt. - Overigens houdt
ons hier de overvloed van citaten terug.
Vcrt.
2) Wij gel'oelen' nooit beter hoe trotsch wiJ waren dan wanneer
onze trots gebroken is. (AUERBACH).
Vert.
3) ~lAssILLO~. Cortférences. Ed. MÉQUIGNON, Tom. XIII. p. 2,
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stellige en hoog te waardeeren voordeel en , die MASSILLON had
kunnen opsommen; maar hij heeft, onzes erachtens met reden,
gemeend dat zijn gehoor vrij wat meer getroffen zou zijn
door de treurige gevolgen van het slecht voorbeeld, die
sterker uitkomen en die men, om zoo te spreken, meer met
de hand tasten kan. Zeker is het dat het goede, of de overeenkomst met den plicht, en het geluk, of de overeenkomst
met het belang, - juist, omdat ze niets anders zijn dan wat
de dingen moeten zijn en wat de orde vordert, - iets minder
in het oog loopends aanbieden dan wat daartegen overstaat,
en zeer dikwijls in onze oogen niet anders zijn dan de
loutere afwezigheid van het kwaad en van het ongeluk; in
dier voege dat wat wezentlijk p08itie] is, het .goede, ons
negatief toeschijnt, en wat wezentlijk negatief is, het kwade,
ons p08itief voorkomt 1).
2. Na het apagogisch bewijs of dat door aftrekking, kan
men de wederlegging noemen, die wij vroeger uit een ander
oogpunt beschouwd hebben. Ook dit is wel een vorm van de
indirecte bewijsvoering, - hetzij omdat het, al de bedenkingen wegnemende , den geest noodzaakt om, als in wanhoop
aan zijne zaak, de waarIieid te omhelzen, zelfs zonder haar
te kènnen 2); hetzij omdat de wederlegging , als zij alles
is wat zij wezen kan, een bewij8 wordt 3); iets dat misschien
altijd moet plaats vinden als het beginsel dat men aanhaalt
waar is. Men kan de ergernis van het kruis niet bestrijden
zonder den roem des kruises te verheffen. Waar tusschen twee
tegenovergestelde zaken geen midden mogelijk is, wordt dool'
1) De prediker kieze de woorden onedel. onrein, onoprecht
boven gemeen, vuil, valsch. Zie CICERO, Laelius, Cap. VII.
Verl.
2) Als voorbeelden noemen wU het plan der preek van MASSILLON over de vergeving der beleedigingen (Ed. LEFÈVRE 146), en
zUn preek over het gebed. (lh. blz. 198).
3) Heert men hen wederlegd die meenen, dat bet evangelie niets
meer leert dan wat menschelUke wijsheid verkondigt, eu niets
meer werkt dan wat menschelUke .sterkte vermag, dan heeft men
te gelUk de geheel éénige waarde van hel evangelie des kruises
betoogd. (Zie VAN OOSTERZEE, Nieuwe Leerredd. Blz. 203. v.v.) Zóó
voert de wederlegging van onredelUke \'erachting der wereld als
van zelf tot het bewijs dat des christens leven een leven in de
wereld is. waar God hem a. te genieten. b. te arbeiden, en
c. te lijden geeft. Vg. Joh. XVII. 15.
.
Vel'l.
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uitsluiting van het een het ander bevestigd en zelfs aanschouwelijk voor oogen gesteld 1).
3. Wij noemen hier verder het bewijs ex adverso, dat dáárin
bestaat om een feit overtestellen tegen een ander feit dat daartegen overstaat, ofschoon het onder volmaakt gelijke omstandigheden plaats vond. Dit is niet zoozeer een bewij8 als wel
het middel om een bewijs puntiger te maken. IIQuaedam argumenta" zegt QUINCTIUAAN, IIponere 8ati8 non est, adjuvanda
8unt 2)." Dit middel is een der krachtigsten , wanneer de omstandigheden tamelijk gelijk zijn, cn dus de bijeenvoeging wettig is. De schoone tegenstelling, die PASCAL maakt tusschen
de stellingen der Jesuiten over den manslag en de regels die
de wettelijke gerechtigheid volgt 3), onderstelt een vóóraf bewezene waarheid: op zich zelf bewijst deze tegenstelling niets.
Eveneens is het gelegen met deze plaats uit de preek van
BOURDALOUE over de ergerni8 van het knd8 , .. " "Ziet de wonderbare vruchtcn van genade die deze gedachte bij de vromen
voortgebracht heeft; de wonderen van deugd, de heldhaftige
bekeeringen, de verloocheningen der wereld, de heete tranen
van berouw, de proeven van edelmoedige bereidwilligheid tot
het martelaarschap. vVie deed dit alles? Het gezicht van een'

godmensch en van een goddelijk wezen dat voor de zaligheid
des menschen zich opofferde. Ziedaar wat hunne harten won,
wat hen verrukte, wat hen vervoerde: en het is duidelijk,
Christenen! wat het is dat onze ergernis veroorzaakt, en da~
onze ergernis ons doet blijven in een laag, onrein, ongebonden leven, dat is te zeggen in een leven waarin wij niets
doen voor God, en ons gestadig van God verwijderd houden .... " 4).
1) Zie RÈGUlS, n. 119, over de hulp van den naasten, BOURDALOUE, I. 560. Ed. LEFÈvRE. over de ergernis van hel kruis,nlANUEL, Sermons, I. PAULUS voor FKSTUS; - SAURIN, Tom. I. 39
en 107.
VINET.
Als VA:'f OOSTERZEE, (Woorden des levens, 1852, No. 12) naar
Efez. 11. 12b den mensch zonder CURISTUS voorstelt: a. voor het
heiligdom der waarheid; b. tegenover het register der zonde; c. in
het strijdperk der deugd; d. onder tien last van rlen tegenspoed;
en e. aan den oever der eeuwigheid; -- bewijst hii metterdaad
de behoefte aan en de algenoegzaamheid van CHRISTUS. Vert.
2) QUINCT. Libr. V. Cap. XII.
3) PASCAL. 14de Provinciale.
~) BOURDALOUE. Ed. LEFÈVRE, Tom. I. p. 563. Zie 001\ ~IAs·
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Hom'en wij ook VOLTAIRE, als hij, in de Ile12riade, den
president POTIER in den mond legt:
·Trouwloo~e

herders! onwaardige burgers!
Wat gelijkt gij weinig op de eerste christenen.
Die, trots al de goden van metaal of van gips.
Zonder morren gingen onder een' afgodischen meester,
Die stierven zonder zich te beklagen. en op de schavotten,
Bloedend en met slagen doorboord, hunne beulen zegenden!
Zij alleen waren chrislenen , - ik ken geen anderen.
Zij stierven voor hunne koningen, gij vermoordt de uwen.
En God, dien gij afschildert als onverLOcnlijk en ijverzuchtig,
Zoo hij lust heelt zich op iemand te wreken, barbaren!
dan is het op u!" 1).

De tegenstelling is een volledig bewijs wanneer, van de twee
feiten die men tegenover elkaêr stelt, het eone gezag uitoefent, en de aanlmling daarvan gelijk staat met de aanhaling
van den regel.
Voegen wij bij het kontrast het VfJ'8Ckil. Als de hoorder in
verzoeking zou zijn om op een geval de regels van een ander
toetepassen ; - als een toevallige of bijkomende gelijkvormigheid hem kon .verhinderen een wezentlijk of belangrijk verschil
te zien, en naar dit verschil te besluiten, dan is het, in 't
belang van het betoog, raadzaam het verschil goed te doen
uitkomen.
IIDe luister zijner bediening", zegt MASSIJ,I,ON, in zijne leerrede over de goddelijkheid van JEZUS CHRISTUS, - /lis de
meest onwrikbare grondslag van ons geloof; de geest zijner
bediening, de éénige regel onzer zeden. Anders, zoo hij sleehts
een mensch ware van God gezonden, zou de lnister zijner bediening de onvermijdelijke oorzaak van ons bijgeloof en van
onze afgoderij, de geest zijner bediening de noodlottige strik
onzer onschuld zijn. Derhalve, hetzij wij den luister of den
geest zijner bediening in aanmerking nemen, de roem zijner
goddelijkheid blijft altijd even onwedersprekelijk gevestigd" 2).
SILLON, Arlventpreek over de godheid van J. C.: eerste deel: .l\laar
hier! , ... Mijne Broeders!" .... (Ed. LEFÈVRE. Torn. I. p. 89).
1) VOLTAIRE, La Henriade, Chant VI.
2) Ed. LEFÈVIIE. Tom. I. p. 88. -- Zie ook de preek over les
Communions indignes. Ed. MÉQUIGNON, Tom. VI. p. 255; en SAURIN, Tom. 11. p. 384-385, Nieuwe Uitgaaf.
VINET.
Zie hoe CHIIYSOSTOMUS, in zijne homilie over Jon, door verge·
lijking de uitnemendheid van (liens lijden en geduld aantoont j -
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Eveneens is het gelegen met de overeenkom8t, dáár wáár
men alleen het verschil wil zien. B. v. BOURDAWUE:
"Christenen! vergunt mij hier eene èn voor u èn voor mij
zeer droevige opmerking te maken; maar die u blijken zal
zeer treffend en stichtend te zijn. Wij beklagen het lot der
Joden, die in weêrwil dat ze CHRISTUS in hun midden en
voor hen zagen geboren worden, nogtans het ongeluk haclden
om al de vrucht van die onwaardeerbare gave te verliezen, en
zelven diegenen te zijn die van alle volken der aarde het
minste nut van deze heilrijke geboorte getrokken hebben. Wij
beklagen hen, en door dat beklag veroordeelen wij hen; maar
wij geven er geen acht op, dat juist dáárin hun toestand, of
liever hunne ellende en de onze, bijna gelijk zijn. Want wáárin
heeft de verwerping der Joden bestaan? Dáárin dat zij, in plaats
van den waren Messias dien God hun bestemd had, en dien
zij zóózeer behoefden, zich een' anderen voorstelden naar hunne
grof zinnelijke begrippen en naar de begeerten van hun bart;O
dáárin dat zij hem, die de verlosser hunner zielen moest
zijn, hebben versmaad, en dat z~j slèchts aan een' zoodanige
dachten van wien zij zich de denkbeeldige herstelling hunner
aardsehe goederen beloofden; -

dáárin dat zjj, deze twee

soorten van heil verward hehbende, of, om billijker te spreken, dat ûj, bet eene verworpen en zich met de ijdele hoop
op _ het andere vruchteloos gevleid hebbende, te gelijk èn het
een èn het ander verbeurden, en er voor hen gee:1e verzoening bestond. Zietdaar , - zegt AUGUS1'INUS, -- wat de bron
was van hun' ondergang: temporalia amîttere metuenmt, et
aeterna non, cOfJitaverunt, ac 8ic utrumque am-iserunt. En is
het niet juist dit, waarde l1Oo]"(1ers, wat ook ons nog alle
dagen ten verderve brengt? Want ofschoon wij als de Joden
geen' anderen Messias meer verwachten, ofschoon wij ons hielden hij hem dien de hemel ons toewncl, is het niet waar belijden wij het en schamen wij er ons over - dat, naar ons
gedrag te oordeelen, wij ten opzichte van dien door God gezonden' Verlosser nog in dezelfde verblinding verkeeren waarin
de Joden verkeerden, en waarin wij hen nog zien verkeeren

en hoe VAN OOSTERZEE. in zijne leerrede over Joh. VIII. 59. laatste
gedeelte, hetoogt : a) hoe wU in zekeren zin boven ABBAHA~! zUn
bevoorrecht; b) hoe wU in opzichten met hem gelijk staan; en
c) hoe wii nog verre beneden ziin tegenwoordig standpunt staan.
Zie ook v. D. PAL!! op 2 Sam. XIJ[. 3: .,lit was geen vriencl
als JONATHAN, lJl"ar een "fienll van hel Bofl"
Vert.
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ten opzichte van den Messias dien zij verwachten en op wien
zij hopen? enz." 1).
Laat ons, om te besluiten, in 't algemeen opmerken dat
de meeste menschen niet dan bij vergelijking, of door middel
der vergelijking oordeelen. Tot welke hoogte kunnen wij ons
voegen naar deze neiging?
4. Aan deze soort van bewijzen sluit zich aan die men
noemt a forti01'i of á majore ad minu.8 (progres:lief bewijs).
Het bestaat in de aanwijzing dat eene zaak in zekere omstandigheden waar zijnde, nog veelmeer waar moet zijn in andere
toestanden, die in denzelfden zin als de eerste werken, en
er het gewicht van vermeerderen. Dit is versterking van de
konklusie door versterking van de praemissen. B.v.:
a. De ware christen is wijs;
b. De wijsheid nu sluit de voorzichtigheid in zich;
c. Het geheel bevat voorts het gedeelte;
d. Derhalve zijn de christenen voorzichtig.
Er is in dit bewijs iets overtolligs, een zekere overvloed;
het is in de aanwijzing dáárvan gelegen; het levert een meer
dan volledig betoog, terwijl het van verre of van nabij een
feit bijbrengt dat geschikt is om dien overvloed te cloen uitkomen. - Het grondt zich op dit eenvoudig begrip: dat het
mindere in het meerdere vervat is.
Dit bewijs heeft veel kracht, onder voorwaarde dat de afstand tusschen de twee gevallen wezentlijk bestaat, en dat
1) BOURDALOTJE. ·Etl. LEFÈVRE, Tom. I. p. 122. o\"er de geboorte
van J. C. - Zie ook d,! preek over de Opstanding. Ed. LEFÈVRE,
T. I. p. 453.
•
VIliET.

CHRYSOSTOMUS zegl: ·w'lnneer gij een kleed gaal koopen, zegt gij
(Ian dat gij van laken geen verstanrl hebt? Is het genoeg, dat gij
klaagt van alle kanten herlrogen te \Voro('n? or heht gij oorrleel
en verstand om een goede keuze te doen ?"
N. BEETS schrijft (Geschiedenis der Ch. [{CI'k, I. D. Blz. 328):
.Een discipel van JEZUS wakemie bij het bet! van een doodkranken
vijand, de gemeente van CHIIISTUS te Cart/wgo den dood hestrijdende, en de groote stad van den pestadem reinigende, - verzinnelijken zij ons niet op treffende wijze den geest en de taak
deS" Christendoms , te midden Van een zondig, bedorven, onder
zijne ellenden hez\Vijkenrl menschrlom ?"
De uitdrullkingen: CHRISTUS kruisigen, CHRISTUS verzoeken, enz.
zijn dus. krachtens het bewijs van overeenkomst, evenzeer in
onzen tijd geldig, als in Hebr. XI. 26 aan ~IOZES .de versmaad!leid van CHRISTUS" wordt toegeschreven.
Vert.
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men geen wezentlijk verschil tusschen dezelve aanwijzen kan,
waardoor de konklusie vän kracht beroofd en ontzenuwd zou
kunnen worden. OOK moet de redenaar het verschil dat in
den geest zijner gevolgtrekking ligt, goed doen uitkomen. De
beide gevallen moeten gelijkenis hebben en evenwel ongelijk zijn ..
Het bewijs a fortiori is misschien het meest van alle bewijzen bij de redenaars in trek. CICERO maakt er een menigvuldig en behendig gebruik van. B. v. in de redevoering pro
lege Ma'ltilia:
" Meermalen hebben uwe voorouders, om zich te wreken op
kooplieden en stuurlieden van kleine vaartuigen, die licht
waren beleedigd, oorlogen ondernomen; en gij, -- als men u
bericht dat zóóvele duizenden Romeinen, op één enkel bevel
en op denzelfden oogenblik, zijn vermoord, - wat zult gij
dan dáárbij gevoelen ? Voor een weinig te veel trots in woorden aan hunne gezanten aan den dag gelegd, besloten uwe
vaders dat Korintke, de roem van geheel Griekenland, moest
vergaan: en gij, - zoudt gij een' vorst ongestraft laten die
een' afgevaardigde van het Romeinsche volk, een' ouden
konsul, met ketenen deed beladen, hem met roeden deed
slaan en hem ter dood heeft doen brengen? Zij gedoogden
niet dat de vrijheid der Romeinsche burgers in het allerminst
werd aangerand, en zult gij el' u weinig over bekreunen als
men hun zelf het leven beneemt? Zij vraagden rekenschap van
het recht del' gezanten, als het slechts in woorden gekrenkt
was: en gij, zult gij onverschillig blijven, als uw gezant onder de martelingen sterft? Ziettoe dat, gelijk het hun tot eer
strekte u een zóó roemrijk gebied te hebben nagelaten, het u
niet tot schande zij het uit hunne handen te hebben ontvangen zonder dat gij het bewaren en verdedigen kondet! 1)."
In de eerste Catilinal'ia:
11 Reeds sedert lang, CATILINA! had U de konsul tel' strafplaats moeten doen brengen. Reeds vóórlang had de storm
waarmeê wij bedreigd worden op u moeten losbarsten. Want
als de beroemde SCIPIO, toen hij pontifex maximus was, op
zijn privaat gezag een' del' Gracchussen deed sterven voor onbeduidende ondernemingen tegen de republiek, zullen wij,
konsuls , CATILINA gedoogen, wiens ontwerpen bedoelen het
heelal in vuur en vlam te zetten 2)?"
1) Cap. V.
2) Cap. I.
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Hooren wij nog MIRABEAU, in "ij ne rede over het voorstel
van NECKER: "Mijne Heeren! bij een bespottelijke beweging
van het Palais-Royal, bij een' opstand om over te laehen,
.een' opstand die nooit eenig belang had dan in de "wakke
verbeelding of naar de verkeerde inziehten van eenige lieden
van kwade trouw, - dáátbij hoordet gij onlangs den dollen
kreet: "CATILINA is voor Rome's poorten, en men is nog
besluiteloos !" Ofschoon er waarlijk noch een G\.TILINA, noch
gevaren, noch partijen, noch een ROllie rondom ons bestond ..... Máár thans is het bankroet, het afgrijselijk staatsbankroet dáár; het dreigt U te verteren, U, uwe eigendommen, uwe eer .... en gij, gij aarselt nog wat te doen I)!"
Geen vorm van bewijsvoering komt in het evangelie menigvuldiger voor; b. v.:
Matth. VI. 30. Indien God het gras des velds ..... bekleedt, zal hij n niet veelmeer ..... ?"
Matth. X. 25. Indien zij den heer des huizes Beëlzebul
hebben geheeten, hoeveel te meer zijne huisgenooten!"
Luk. XXnI. 31. "Indien zij dit doen aan het groene hout,
wat zal aan het dorre geschieden!"
I. Petr. IV. 17, 18. "De tijd komt dat het oordeel Gods
van zijn huis moet beginnen; en indien het van ons begint,
wat zal het einde zijn van hen die Gods evangelie weêrstreven?
Bijaldien de regtvaardige nauwelijks behouden wordt, wltàr
zal de goddelooze cn- de zondaar verschijnen?"
Hebr. 11. 2-3. "Want indien het woord, dool' de

1) Andere voorheeltIen vindt men hy SAURIN. Tom. 11. pag. 26 •
en Tom. I. p. 89. Nouv. Ed.; - BOSSUET, Chois de Sermons. pag.
348; - BOIJRDALOIJE. Preek over het laatste gericht, Tom. I. pag.
13, col. 2. Ed. LEFÈVRE; - l\lASSILLON. Tom. 1, pag. 417; Tom.
IV. pag. 255; Tom. XII, pag. 244. Oude Editie.
VINET.
Ziehier nog eenige voorheelden van dien aard:
Gij zoudt niet zonder ontroering tot een' aardschen koning natIeren, - en in uw gebed,' dat eene samenspraak is met den koning der koningen. zijt ge vailk oneerbiedig.
Gij zO';dt van het kwade worder. afgeschrikt door rle tegen,,:oordigheid van menschen, - en die van den Almagtige zou U
met afschrikken van zonde?
Gij zoudt voor de intrede van cenen vorst alle mogelijke toebereidselen maken, - en om CHRISTUS in uw hart optenemen
zoudt gij u niet bereidelI !
De harmonie der loonen heeft u dikwerf bekoord; - máár
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engelen gesproken, bevestigd is, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige straf ontvangen heeft; hoe
zullen wij ontvlieden indien wij op zóógroote zaligheid geen
acht nemen? enz."
Hebr. IX. 13-14. IIIndien het bloed del' stieren en bokken heiligt tot de reinigheid des vleesches: hoeveel te meer zal
het bloed van CHR"LS'l'US •••• uw geweten reinigen van doode
werken, om den levenden God te dienen."
Hebr. XII. 25. ,tlndien zij niet zijn ontvloden die dengene
verwierpen welke op aarde goddelijke antwoorden gaf, - veel
minder zullen wij ontvlieden zoo wij ons van Dien afkeeren
die uit de hemelen spreekt."
Rom. VIII. 32. IIDie ook zijn' eigen' Zoon niet gespaard
heeft, . . .. hoe zal hij ons ook mèt hem niet alle dingen
schenken?"
5. Bewijs bij analogie. - "Men redeneert bij analogie,"
zegt CONDILLAC, IIWimneer men over de betrekking dIe el' tussehen de gevolgen moet zijn, oordeelt uit die welke er tusschen
de oorzaken is; of wanneer men, omgekeerd, de betrekking
die er tusschen de oorzaken moet bestaan, beoordeelt naar die
welke er is tusschen de gevolgen 1)."
De redenering bij analogie is even goed, even krachtig als
een ander bewijs, als maar de betrekking tusschen de gevolgen
of tusschen de oorzaken wezentlijk is, en er identiteit bestaat
zonder gelijkheid. Op het verband tusschen de twee termen
waaruit een metaphora is samengesteld, kan geene konklusie
zich gronden. En dit is het toch wat in zwang is in het dagelijksch leven en op den kansel, en misschien op den kansel
nog meer dan in de wereld, - alles onder den onrechtmatigen
titel van bewijs bij analogie. Reeds de werkelijke gelijkheid of
de wezentlijke identiteit is zóó moeijelijk te staven, dat het
bewijs bij analogie altijd omzichtigheid behoeft. En niet alleen
hoel'eel meer moet (lan de harmonie in de zedelijke wereld. die
des inwendigen levens. u ter harte gaan!
Vonr de spijze die vergaat zwoegt en slaaft r!ij. - en gij zondt
de spijze versmaden die men u biedt ten eeuwigen leven I
Vg. Jona IV. 10 en 11: -gij verschoont den wonderboom; .....
en ik zou die groote sl"d niet verschoonen l " - Lul\. XVI. 11
en 12; Lul\. XVII. 4-7; Joh. XIII. 13 en 14; 1 Kor. IX. 25;
Hand. XXII. 28: hel blugerrechl Iwopen, - burger geboren te zijn.
Vert.
I) CONDILLAC, Aft de misonner. Livr. IV. Chafl. 3.
13'
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vordert het omûchtigheid, maar het is ten eenemale nietig,
wanneer het rust op een metaphorisch rapport dat slechts een
schijnbare betrekking is. Zelfs het volk heeft zijn wantrouwen
aan den dag gelegd door 't bekende spreekwoord: gelijkenis
geen reden (comparai8on n'est pas raison). En toch hoevele
menschen, hoevele predikers doen alsof eene gelijkenis een afdoende reden ware! Hoe vaak is een toevallige omstandigheid
als bewijs bijgebracht en als zoodanig aangenomen! Niets is
meer in den smaak en naar de wijze del' redenaars die geene
logika of geen geweten hebben. Dit is hun voornaamste toevlucht. Het gemis dier uitwendige gelijkenissen zon hen tot
niets terugbrengen. PASCAL zegt: "ZOO de bliksem sloeg in de
lage plaatsen, zou het den dichters en hun die niet anders dan
over dingen van dezen aard weten te redeneren, aan bewijzen
ontbreken 1)." Ook is niets meer geschikt om weinig geoefende
of weinig oplettende geesten te verleiden, dan alledaagsche gelijkenissen, die een in 't oogloopend verband uitdrukken en
een grooter verschil verborgen houden. Dit is het geliefkoosd
wapen der sofisten; de strik die der lichtgeloovigheid het meest
wordt gespannen; het bewijs dat het meest wordt gebezigd om
de toestemming te verwerven van onwetende en onnoozele
menschen.
Van twee dingen één: Of het verband is slechts schijnbaar; als wanneer men er zich van bedienen kan ter opheldering,
niet tot bewijs; zooals ook het natuurlijk gebruik is van de
meeste gelijkenissen des evangelie's; - of er is tusschen twee
overigens verschillende voorwerpen een wezentlijk verband. Neem dan bij gevolgtrekking uw besluit. Want men moet dit
bewijs wèl gebruiken. Men kan er niet buiten. In sommige
gevallen is het bijkans het éénige. - De gansche vorm der
uiteenzetting van onzen godsdienst is eene analogie. De physieke
wereld is in haar geheel eene analogie van de zedelijke wereld. Zonder de hulp der analogie zouden wij niets uitdrukken, en
zelfs niets begrijpen knnnen. - Máár het is van belang de
punten vàn overeenstemming goed te bewijzen.
Het is een bewijs bij analogie - verbonden met het bewijs
a fortio1'i - dat wij vinden in deze woorden van J. C.: "Wat
menseh is er onder U . . .. enz. Indien dan gij die boos zijt
weet uwen kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer
zal uw Vader, die in dè hemelen is, goede (gaven) geven den1) PASCAL,

Pensées, Part. I. Art. X.
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genen die ze van hem bidden?" (Matth. VII. 9-11). - Zie
ook Maleachi I. 6-8.
PAULUS gebruikt, onzes erachtens, eene redeneering bij ana·
logie, wanneer hij, den Korinthiërs dit gebod der oude wet
in het geheugen roepende: "gij 2iult een' dorschenden os niet
muilbanden ," er bijvoegt: "Zorgt ook God voor de ossen?"
(Absoluut voor relatief?) "Of zegt hij zulks voornamelijk om
onzentwil?" (I Kor. IX. 9, 10) 1).
Ziehier een ander voorbeeld, aan PASCAL ontleend: "Als
een mensch in een' kerker, niet wetende of zijn vonnis geveld
is, slechts één uur meer heeft om het te vernemen, en dit
uur, zoo hij weet dat het vonnis geveld werd, voldoende is
om het te doen herroepen, - dan is het tegen de natuur dat
hij dit uur gebruikt, niet om te onderzoeken of dit vonnis
geveld is, maar om te spelen en te dartelen. Deze is nogtans
de staat waarin zich die menschen bevinden, met dit onder·

1) Ziehi~r gelijkenissen Ilie wel niet lot bewijs maar toch tol
opheldering !Iienen knnnen:
Gelijk den bouwmeester uit het bestek zijne feilen worden aan·
gewezen. - zóó (len menseh zUne overtredingen Uil de wel Gods.
GelUk een wiJs geneesheer de kwalen liever naar huiten laat
uitbreken dan dal zij in wendig toenemen. - zóó liet God de
zontte uitwoeden en op zijnen Zoon aanloopen om haar kenbaar
te maken.
Gelijk SAUL weende toen DAVID'S edelmoedigheid hem beschaamde,
zóó hehben wtj te bloozen tegenover de heiligheid van onzen Heer.
Gelijk een stervende bloem haar vruchtbaar stuifmeel verspreidt,
zoo is de deugd der ontslapenen het zaad dal in de harten der
overgeblevenen ontkiemt.
'
Gelijk men een' beer met een neusring temt, zoo gebruiken
sommigen de Kerk ter beteugeling des gemeens.
W,j zouden liever, naar Rom. XIII. 14., spreken over het aan·
doen van CHRISTUS als het beste kleed; en liever naar I Petr. V.5
betoogen, dat het kleed van den ootmoed het beste huiskleed ,
feestgewaad. reiskleed en doodsgewaad is; - dan met HARMs,
te verkondig~n dat CHRISTUS in ons, evenals de mensch JEZUS. van
den H. Geest ontvangen. in armoede en zwakheid geboren. ras
in doodsgevaar verkeert, lang onbekend blijft; wederstreefd, ver·
vol~d en onderdrukt wordt; ten hemel vaart en nawerkt na den
dood der geloovigen.
Overigens \'erwUzen wij naar de parabelen van SCRIVER. KRUMMACBER, ANDERSEN • LEANDER (Sprookjes. Holl. Vert. Kampen, 1874)
en anderen. die, met behoedzaamheid gebruikt en zorgvuldig aan
rede en Schrift getoetst, niet verwerpelijk zijn.
Vert.
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scheid dat de onheilen waarmede zij bedreigd wordell nog geheel andere zijn dan het bloot verlies des levens en voorbijgaande straf. Nogtans loop en zij zorgeloos in den afgrond, na
een sluijer voor hunne oogen te hebben gedaan om dien afgrond niet te zien, en drijven den' spot met hen die hen
waarschuwen 1)."
In dit voorbeeld worden de beide élémenten van de gelijkheid en van de identiteit onderscheiden.
6. Spreken wij, eindelijk, nog over een' anderen vorm der
indirecte bewijsvoering: het bewijs dat men bij onderstelling of
konstructie kan noemen. Men schept, onder toestemming van
den hoorder, een feit buiten de bekende en werkelijk bestaande
feiten, men maakt wat men in de meetkunst eene konstl'uctie
noemt; en men bedient zich van een ge8tipte !tjn, die men
straks weêr zal uitwisschen, om de regelmatigheid te staven
van de figuren die men bereids getrokken heeft. Het doel is te
doen zien dat hetzelfde verband bestaat tusschen het onderstelde feit en de gevolgtrekking die men er uit afleidt als
tusschen de praemissen. - In de gevolgtrekking die men aanneemt, ligt die welke men 'verwerpt opgesloten.
Er is altijd een identisch bestanddeel, een punt van gemeen1) PASCAL, Pensées, Part. IJ. Art. 2. - Zie ook de Xlde Provinciaie, (pal{. 263 der Uitgaaf van DIDOT, 1822); SAURIN, Tom. I.
pag. 56 en 90. Nieuwe Uitg.; l\fAsSILLON, Tom. XII. pag. 388, Ed.
l\IÉQUIGNON.
Zie de bew~jsvoering van .J. H. SCHOLTEN , in zUne preek over

het onvermogen van den werelddienaar lot het regt verstand en
de regte waardering van het Evangelie (volgens 1 Cor. 11. 14-.
Arnhemsche Leerredenen. 1847, Blz. 176, 177): .Wanneer gij in
eene donkere woning de bloemknop zoo mel eiken dag ziel verkwijnen, die u toescheen eens tot de schoonste bloem te zullen
ontluiken, vraagt dan, vanwaar dat komt? Zegt gij dan ook: die
bloem is niet ontloken, omdat zij uit haren aard tot geenen vollen
bloei kon komen? Of werpt gij dan ook de schuld op de milde
natuur en den Schepper, 'alsof Hij over uwe teedere plant Zijlle
schoone zon niet deed opgaan, en dat terwijl giJ zelf in een
duister vertrek haar aan de heldere buitenlucht en aan de koesterende stralen der zon hadt onttrokken? Hadt gij haar naar buiten
gehragt. 'gij hadt haar weldra in volle pracht en tot een' wellust
voor het oog zien ontluiken, ZÓÓ, Toeh. is het met den mensch, enz,"
Zie hoe PIERSON (Tiental Leerredenen (2e Uitg. Rotterdam. Blz.
72, 73) bewijst dat zonder oorspronkelijken aanleg noeste vl~it en
ijzeren wil weinig balen_
Verl.
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schap tusschen het onàersteld en het werkelijk bestaand feit.
Wanneer de identiteit niet volkomen is, dan is het bewijs
nietig.
Men vindt daarvan schoone voorbeelden bij CICERO: 11 Dáárom
zeg ik dat als ANNIUs, met een' bebloeden dolk in de hand,
had uitgeroepen: 11 Burgers, nadert en hoort mij: ik heb CLODIUS gedood! Die booze gruwelen die geene wet noch rechterlijke uitspraak vermocht te onderdrukken, wist ik met dit
staal, met deze hand, van uwe hoofden aftewenden , zoodat
alleen door mijn toedoen het recht, de billijkheid, de wetten,
de vrijheid, de schaamte, de kuischheid nog eene schuilplaats
hebben binnen onze muren;" - als hij zóó gesproken had,
had hij wel bezorgd behoeven te zijn over de wijze waarop de
burgerij deze zijne woorden zou opvatten? En wie zal dan
thans hem. niet goedkeuren, niet prijzen; wie zal niet zeggen
en niet denken dat, bij menschen geheugenis, niemand aan
de republiek uitstekender dienst heeft bewezen, en dat niemand
ooit zóóveel stof tot blijdschap aan dit Romeinsche volk, aan
geheel Italie, aan alle natiën verschafte? Hoedanig en hoe
groot, bij andere gelegenheden, de vTeugde van 't Romeinsche
volk heeft kunnen zijn, daarover wil ik niet oordeelen: maar
wat ik zeggen kan, is, dat, al heeft onze eigen leeftijd door
beroemde bevelhebbers schitterende overwinningen zien behalen,
nogtans geen dezer een zóó duurzame, een zóó verhevene
vreugde verwekte 1)."
11 Vooronderstelt eens, want de gedachten zijn dan toch
vrij, - verbeeldt u dat ik het zóóver gebracht had om MILO
te doen ontslaan, maar alleen onder voorwaarde dat ik ook
CLODIUS moest doen herleven. Waarom die ontsteltenis op uw
gelaat? Als hij leefde welk een' indruk zou hij op u mak!Jn"
terwijl nu hij dood is de gédachte alleen aan dien mensch u
dermate ontroeren kan? Wat zal ik zeggen? Als POMPEJUS,
wien dapperheid en geluk in staat stellen te doen wat elk
ander onmogelijk zjjn zou, - als POMPEJUS, die van CLODIUS'
dood rekenschap heeft kunnen 'vragen , - hem even goed uit zijn
graf kon terughalen, meent gij dat hij zich verstouten zou het
te doen? Neen, zelfs wanneer hij hem, uit vriendschap, uit
het graf zou willen terugroepen, zou hij het nogtans niet doen
ten beste del' republiek. Zietdaal' u dan veTgaderd om den
dood te wreken van eenen mensch, wien gij, zoo het in uwe

1)

CICEIIO,

pro Milone, Cap. XXVIII.
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macht stond, het leven niet zoudt willen teruggeven, en gij
vraagt va~ zijn sterven rekenschap in naam eener wet, die,
wanneer zij hem even goed kon doen herleven als zij hem
wreken kan, nooit zou zijn voorgedragen 1)."
Dezelfde redenering vindt men in de verzen van VOLTAIRE,
waar CASSIUS aan BRu'rus vraagt:
11 Wat zoudt gij gedaan hebben als gij eens genoodzaakt
waart geweest tusschen het monster (CATILINA) en ons een bepaalde keuze te doen? 2)."
De onderstelling of konstructie , die wij hier als middel van
bewijsvoering opgeven, wordt ook een oratorische figuur, en
wel eene der stoutsten 3).
Wij hebben, zoo niet alle vormen die de bew~svoering kan
aannemen, dan toch zeker de voornaamsten opgesomd. Behalve de ervaring en het gezag, die, in zekere gevallen, de
bewijsvoering· overbodig maken, of daar bijkomen, of haar
1) CIGEIl.O. pro Mi/one, Cap. XXIX.

2) VOLTAIRE, La mort de César, Act. lIl. Scène 2.
,
CASSIUS,
"Ecoute: tu connais avec queUe furie
Jadis CATILINA menaça sa patri!' ?"
BRUT US.
"OUl."
CASSlUS,
"Si, Ie même jour, 'luc ce grand crimincl
Dut à la liberté porter Ie coup morlel ;
Si, Iorsque Ie SénaL eut condamné cc traitre,
CATILINA pour fils t'etlt voulu reconnaitre,
Entre ce monstre et no us I'orcé de décidcJ',
ParIe: qu'aurais·tu I'ait ?','
RRUTUS.
"Peux-tu Ie demander?
Penses-tu qu'un instant ma vertn démenlÎe
Eût mis dans la balance un hOlllme et la patrie ?',
CASSIUS.
"BRUTUS, par ce seul mot ton devoir est dicté."
Zie ook SAUIUN, over de waarde der ziel (Tom. 11. p. 383, Nom'.
Ed.); - BOURDALOUE, over de geboorte van JEZUS CHRISTUS (Tom.
I. p. 124. Ed. LEFÈVRE); - MANUEL, over de opwel,king van den
zoon der weduwe, Eerste Bundel, pag, 22. en over LYDIA. Tweede
Bundel, pag. 144.
31 Zie l\lASSILLON, Carême, over het Mein getal uitverkorenen;
en de Abt POULLE, preek over de aalmoes (Tom. I. pag. 159).
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voorbereiden, - zoo heeft men nog bij de eigentlijk gezegde
bewijsvoering, namelijk bij het betoog en bij de wederlegging,
bij beiden evenzeer, het bloot analytisch en synthetisch bewijs
(waarvan echter het laatstgenoemde wat te spitsvondig is), en
het samengesteld of versterkt bewijs, dat plaats vindt wanneer
men het persoonlijk élément invoert, of wanneer men aan de
tegenpartij, welke te overwinnen men voldoende kon achten,
tot in het ongerijmde of tot in het verfoeijelijke allen uitweg
afsluit; - en elk dier soorten heeft nog weder de keus tusschen den middellijken voi'm en de rechtstreeksche middelen.
Deze laatsten zijn menigvuldig. Men kan den weg inslaan der
aftre.kking, der wederlegging , der tegenstelling 1), der vergelijking, der analogie, der onderstelling, der progressie, en
elk dier vormen maakt gebruik van eenig feit buiten de gewone stof der redenering, buiten het onderwerp der bewijsvoering. - Men kan beurtelings elk dier wapenen bezigen,
die te gader de volle wapenrusting, de panoplia, van den redenaar uitmaken; maar men kan ze ook in hetzelfde onderwerp
opeenstapelen. Het heeft zijne nuttigheid van onderscheidene
kanten en met onderscheidene wapenen aantevallen, en als
ware het te vuur en te zwaard, te land en ter zee, den
oorlog te verklaren, ten einde de verschillende soorten van
menschen waaruit het gehoor is samengesteld, en de verschillende deelen van den intellectuelen mensch te treft'en, en
alzoo tevens te toon en over hóevele hulpbronnen de waarheid
te beschikken heeft.
Somwijlen heeft het zijn voordeel vele verschillende bewijzen

1) Uit de vergelijking van 1 Sam. XVI. 7b met vs. 8b IJliikt dat
"verworpen" synoniem is met ,.niet verkoren:' geliil! halen (Vg.
2 Salll. XIX. 6) slechts bij tegenstelling "niet liefhebben" heIeekent (Matth. VI. 24. Maleach. I. 2 en 3). - Men wach1e zich dus
uit de verkiezing tot de verwerping te besluiten, en leide in 'l algemeen uit de tegenstelling geen gewaagde gevolgtrekkingen af.
V. D. PAL~I zegt van NAPOLEON (Gedenkschrift Blz. 21): .. Hij
was een ontzaggelijk luchtverschijnsel, en meende eene zon te
wezen."
HARMS geeft treffende tegenstellingen in liinc preek over 2 Cor.
VI. 1 10, getiteld: de h.oogere levenswijsheid: 1. rijk te zijn in
armoede, - en arm te Dlijven in rijkdom. 2. hooghartig bij Iniskenning. -- en ootmoedig bij loftuiting. 3. vrij in ketenen. - en
toch ver van willekeur verwijderd. 4. goedsmoeds in lijden, maar niet uitgelaten in vreugd.
Verl.
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tezelfder plaatse bijeen te brengen 1). Men zorge sleclJts zich
niet te gaan inbeelden dat het aaptal vergoeden kan wat cr
ontbreekt aan de gehalte. Twintig halve bewijzen maken Ilog
geen tien bewijzen uit. Een zwakke en twijfelachtige bewijsgrond doet misschien meer kwaad dan twee goede bewijzen
goed doen.
Het woord van QUINCTILIAAN: jirmi88Ïmis argUJnentorum
singulis instllndum: injirmiora cóngc/lranda 8un! 2), is geheel in
den geest van de bedriegelijke rhetorika der Ouden. (Wichelaars).
Men verwarre echter de halve of slechte bewijzen niet met
de lOenleen, sporen of blijken. Als men omtrent eene zaak in
kwestie slechts eenige indicia had bijtebrengen, zou dit .reeds
iets zijn, en zou IJlen daardoor ten minste de stoutheid der
ontkenning beteugelen.
Wanneer men bewijzen heeft zijn de teekenen of vermoedens
geschikt om tot voorbereiding der bewijzen te dienen; en dikwijls geeft, door een soort 1'11n terugwerking, het geleverd
betoog aan de vermoedens eene waarde die zij eerst niet schenen te hebben 3).

§ Ir. Drangredenen.
Het einddoel der bewijsvoering is: den wil in werking te
brengen en tot een besluit te bewegen. Intusschen wordt de

1) Zie MASSILLON. Tom. IV. pag. 24. Ed. MéQUIGNON.
Zie ook de opeenstapeling van bewijzen in de preek van HARMS
over het geluk der ongelukkigen. dat aldus betoogd wordt: 1.
hoe drukt,ender kruis, - des te eerder boete. 2. hoe heeler
gloed. - iles te reiner hart. 3. hoe langer strijd. - des te meer
vertrouwen. 4. hoe droeviger Jat. - des te trouwer vriend. - 5.
hoe zwaarder Jast, des te lichter gebed. - 6. hoe vreemder wereld. des te nader hrmel.
VHf.
2) "Als onze bew~jzen sterk zijn. moet men 7.e afzonderlijk
voorstellen en op elk in hel bijzonder aandringen; maar als Z\j
zwak zijn moet men ze samenvatten." (QuINeT. L ibr. V. Cap. XII).
V~. evenwel bij alles wat VINET over het betoog zegt de opmerkingen van F. L. F. CHAVANNES (Nouveau Revue de Theol.
1861). pag. 75: "Men heeft woorden, die oorspronkelUk de bekeering ten doel hadden, gehruikt om te bewijzen"; enz.
Vert.
3) Zie SAURIN, 'fom. 111. pag. 265. Nouv. Ed. Een schoon voorbeeld van klemmende en dringende bew\isvoering vindt men in
de preek van BOURDALOUE over het laatste oordeel.
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wil alleen door de aandoening des gemoeds bepaald. PASCAL
zegt: !lal onze redenering loopt dáárop uit om te wijken voor
't gevoel" 1). Datgene alleen wat men liefheeft wil men; of
althans, men wil nict - dan omdat men liefheeft.
Overal waar het te doen is om den wil te bepalen, moet
men van twee zaken één: óf zich richten tot een reeds bestaande genegenheid, zich op haar beroepen, haar opwel~ken,
door haar voortestellen wat haar voedsel geeft; - óf, in verband met het doel dat men zich voorstelt, genegenheden scheppen.
Het tweede geval echter komt nooit voor, ten minste niet in
absoluten zin. Wij kunnen de bewegingen des gemoeds ((Jjjecti;)ns)
wèl opwekken, maar scheppen kunnen wij ze niet. Ik zeg zulks
evenzeer van het goede als van het kwade. De aantrekkelijkheid
(want het woord attrait past hier beter dan (Jifection) , de aantrekkelijkheid of de behoefte bestaat; als zij niet bestond,
zouden wij haar te vergeefs aanroepen. Het is een begravene,
maar misschien niet gestorvene kiem. In een eerlijk man is
dikwijls een booswicht verholen; en vaak zijn er voor zoo
iemand slechts zekere omstandigheden noodig om misdadig te
worden. Maar de zinnelijke mellsch heeft meer noodig dan
omstandigheden om heilig te worden. Hij behoeft een bt:lginsel
van vernieuwing dat buiten en boven de zinnelijke wereld ligt.
Maar dit buitengewoon vernieuwingsbeginsel moet iets vinden
waaraan het zich aansluiten kan. Er moet in 's menschen zieleen grond zijn om het optenemen. Indien de dood waarvan
PAULUS spreekt (Efez. 11. 1. 5), de vernietiging ware van al
de gevoelens en van al de denkbeelden die met het goede in verband staan, zou het met den mensch voor altijd gedaan zijn.
Doch neen! de kiem is wèl onderdrukt, maar niet vernietigd.
Het is derhalve, in elk geval, dáárom te doen om aan de
ziel datgene voortestellen wat in staat is haar te bekoren. Dit
is het wat men treffen noemt. In zóóverre gij niets anders
deedt dan te betoogen, of in zóóverre uw bewijs niets in den
menseh dau het verstand heeft bereikt, - is de hoorder niet
getroffen, hij blijft onaangeroerd (intact).
In plaats van trl'ffen zegt men ook wel bewl'gen (in beweging
brengen). De bloote overreding van het verstand brengt niets
in beweging; de ziel blijft onbewogen; het is waar, het verstand heeft een' indruk, een' afdruk ontvangen; maar de
menseh, in zijn geheel genomen, blijft wáái· hij is; en het
1)

PASCAL,

Pensées. P. I. Art. XI. § 4.
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was juist te doen om hem van plaats te doen veranderen.
Alles nu wat, in dezen zin, geschikt is om hem van plaats te
doen veranderen, wordt beweegreden (motit) geheeten.
Dááruit dat de mensch volgt wat hem aantrekt (trakit
.Yua quemque cupido), en aangezien in onzen tegenwoOl'digen
staat de aantrekkelijkheid der zinnelijke en voorbijgaande
dingen zeer sterk is, terwijl de aantrekkelijkheid tot den
Onzichtbare ingesluimerd is en opgewekt wil worden, is het
gebleken, en blijkt het alle dagen, dat men den wil des menschen bepaalt door de aanlokkelijkheid der zinnelijke dingen
en in de richting van deze. Dan is de mensch niet meer vrij;
niet omdat hij eene aantrekking ondergaat, - want hij moe t
er toch eindelijk èène ondergaan, - maar omdat hij haar
van beneden af in plaats van uit de hoogte ondergaat; omdat
hij niet is aangetrokken in den zin zijner betere, maar zijner
slechtere natuur; omdat hij aan eene aantrekking gehoorzaamt
die in tegenspraak is met zijne wet, welke God is. Trouwens
in de gelijkvormigheid aan deze wet is voor hem de vrijheid
gelegen.
De vrijheid' van den menseh, die een 1'elatief iets is, kan
niet dáárin bestaan om te handelen zonder beweegredenen,
maar volgens goede beweeggronden. Wij zullen hem niet dan
goede voorstellen; maar voorstellen zullen wij er hem.
Het is een opmerkelijk verschijnsel, - wat ten bewijze
strekt dat niet alle licht in den mensch is uitgebluscht, ~
dat hij wèl naar slechte drangredenen een besluit nemen kan,
maar noodig heeft zich deze te ontveinzen. Nog minder zou
hij ze bij anderen durven aanhalen. En allerminst zou hij
het kwade opzettelijk durven voorhouden aan eene vergadering
van menschen of, om het beter uittedrukken , hun de loutere
en bloote voldoening eener booze begeerlijkheid als drangreden durven voorstellen. De welsprekendheid zou geene welsprekendheid zijn als zij niet veinsde het goede te willen, en
als zij ook aan het kwade, dat zij aanraadt, den schijn niet
gaf van het goede. Zij is mitsdien onafscheidelijk verbonden
aan het begrip van het goede. De welsprekendheid is van hare
éénige wortelen losgerukt als zij van de gerechtigheid en van
de deugd zich scheidt 1). Zelfs MARAT moest veinzen begin-

1) VJ:~ET herhaalt hief wat reeds in de inleiding door hem was
gezegd. In hoofdzaak komt daarmede overeen wat STEENMEIJER
z egt in de reeds nieermalen aangehaalde Brieven aan Barthoio ,

205
selen en geene belangen te verdedigen. Het kwade is als eene
stikstof waarin de welsprekendheid sterft, gelijk zij ook sterft
in de lucht del' afgetrokkene beschouwing, die in zeker opzicht te helder of te fijn is.
BClI'Mgreáen, prikkel, spoorslag, - de naam doet el' weinig
toe, - zietdaal' wat noodig is voor de bepaling van den wil,
en bij gevolg een wezentlijk bestanddeel del' welsprekendheid.
Laat ons dan eerst zien welke punten wij aanroeren kunnen;
daarna zullen wij zien hoe wij ze aanroeren moeten. Al de
beweegredenen die wij tot hef boomen kunnen maken, komen
neêr op deze twee: het fjoede en het geluk. Later zal men
zien om welke redenen wij dit tweede motief niet hebben uitgesloten.
In den eersten beweeggrond onderscheid ik het goede
als goed, en den bewerker van het goede of van de wet.
Het goede, uit deze verschillende oogpunten beschouwd,
komt overeen met onze natuur; het is haal' eene behoefte,
het kan haar een prikkel worden, die wèl bij de afwezigheid
van zekere toestanden onvoldoende is, maal' alvermogend wordt
wanneer die toestanden zich voordoen.
die in tie Godget. Bijdragen 1832 en 1833, Vide en VIlde Deel,
zijn geplaatst, en waarvan wij ons verheugen een nieuwe uitgave
te hehben ontvanl-(ell (Arnhem. 1853). - Deze brieven waren
hool'dzakeliik gerIcht legen de verhandeling van N. G. VAN KAnIPEN,

over hel kenmerkend onderscheid del' welsprekendheid van den
kansel. van de pleitzaal. van de raadsvergadering en van de
gehoorzaal (Nieuwe Werken der Maatschappu van NelleIlandsche
Lellerk. 111. D. Dordrecht 1831). - STEEN~lEIJER bepaalt (Ie welsprel,endheid als de zuivere uitdrukking eener welgestelde ziel,
en zegt: dat de ziel welgesteld is, wanneer de welgestelde rede
bestuurderesse is van het welgesteld gevoel, en, geholpen door
het laatste, den welgestelden wil in gehoorzaamheid hondt aan
de wellen der rechtvaardigheid. - Daaruit volgt dat de wclsprekendheid van hem die de zonde niet kende, zonder wederga
was. - Daaruit volgt dat wij te welsprekender zijn naarmate onze
ziel meer is gereinigd in de gemeens,~hap met CHlIISTUS. - Daaruit
volgt dat er eigentlijk in de welsprekendheid geene soorten zijn:
of men moest de ongekunstelde Uitdrukking eener welgestehle ziel
in eiken bÎJzonderen toestand en voor elk bijzonder oogmerk een
afzonderlijk soort van welsprekendheid willen noemen. Zie bij
STEENftlEIJEIl de herinnering aan de Sokratische fabel (Nieuwe Uitg.
Blz. 47), en de opsomming der onderscheidene toestanden waarin
de ware welsprekende naar henooren zich uitdrukt. (N. Uitg.
BIz 50).
Vert.
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Nogtans kan men den wetgever en de wet zelve niet onbepaald onderscheiden en splitsen. De wet kan niet oprecht
en volledig bemind worden dool' hem die haren stichter niet
liefheeft. Deze wetgever is el' ook het voorwerp van; ja
men kan zeggen dat hij de wet zelve is; want h~i is het
goede. In den eigentlijken zin is elke plicht eene verplichting
jegens God. De liefde Gods is de zedelijke waarheid zelve,
7-ij is zelf het levensbeginsel; en het geheele evangelie is berekend om ons dit gevoelen mogelijk te maken. De erkentelijkheid jegens God is de beteekenis, de korte inhoud des
evangelie's: "Of weet gij niet dat de goedertierenheid Gods
n tot bekeering leidt?" (Rom. Il. 4). ~ Even wel willen wij
niet ontkennen en willen evenmin dat men vergete: dat het
goede in zick zelf zijne gronden (ûjne aanbeveling) heeft, en
dat, zoo het wankelend, onvolledig en, tot een zeker punt,
ol1l'edelijk is bij het gemis der liefde Gods, het echter in der.c
afzondering niet hersenschimmig en zonder grondslag is.
Het gevoel voor het goede, waarop lllen zich beroept of
dat men tracht optewekken, heeft twee vormen, gelijk eene
as twee polen heeft. Men onderscheidt in hetzelve, als twee
verschijnselen die onderling in betrekking staan, de ingenomenheid (sympathie) en den tegenzin (antipathie), dc liefde
cn den haat. Immers tegen alle liefde staat haat over; tcgen
de liefde tot iets, de afkecrigheid van het tegendeel daarY']ll ;
tegen (Ie liefde tot het goede, de haat van het kwade.
Dit zijn twee bronnen of twee eigenschappen van welspl'ekentlheid. Ofschoon men niet onbepaald één dier gevoelens
evenmin als een'
zonder het andere onderstellen kan, positieven pool zonder den negatieve, ~ kan echter het eene
bij een zeker menseh en bij zekere gelegenheid heerschen, en
het andere, bij een ander menSell en bij een andere gelegenheid. De bittere en droefgeestige welsprekendheid van ROUSSEAu
beantwoordt aan één dezer gevoelens; de gelukkige en als
ware het zegevierende welsprekendheid van BOSSUET beantwoordt
meer aan het andere. De verontwaardiging is een bestanddeel
waarvan de kanselwelsprekendheid zich kwalijk onthouden kan.
IIGoed zijn voor de' goddeloozen, dat is goddeloos zijn." "ZOU
ik niet haten, Heer, die U haten?" (Psalm CXXXIX. 21).
Máár het zou een droevige zaak zijn als alle liefde tot het
goede enkel bestond in den haat tegen het kwade. En evenmin moet men de verontwaardiging het gansche hart laten
vervullen; want hoe licht wordt ûj toorn! Eu', noch op
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den kansel noch elders, werkt de toom des menschen Gods
gerechtigheid (Jak. I. 20).
Ik noemde eerst het goede of den plicht; vervolgens heb ik
het geluk genoemd. Ook deze laatste drangreden kan dool'
den prediker gebezigd worden.
1. Het is de éénige kant van welken sommige zielen lieht ,
en zelfs de zijde van welke alle menschen het gemakkelijkst
te genaken zijn.
2. Het behoort wezentlijk tot de menschelijke natuur; het
maakt een deel uit van haar samenstel; het is in zich zelf
niet zondig; en zij het ook 't uitgangspunt van h'et egoïsme,
het is toch ook de voorwaarde van de zelfverloochening en
van de zelfopofl:'ering; het bekleedt eene plaats onder onze
. meest onpartijdige en meest edelmoedige gevoelens.
3. Het komt menigmaal voor in de Openbaring in welker
naam wij het woord voeren:
Deut.: XXX. 19: "Het leven en den dood heb ik U voorgesteld, den zegen' en den vloek! Kiest dan het leven, opdat
gij leeft, gij en uw kroost."
Ezech. XVIII. 31: "Want waarom zoudt gij sterven, 0 llllis
Israëls ?"
Matth. V. 3. Het eerste woord in de openbare prediking des
Heeren is het woord zalig! - Men kan zeggen dat dit het
eerste woord is van den godsdienst, die zoowel eene leer van
geluk of van zaligheid als van volmaking is, en die de eigenaardigheid heeft om het geluk mèt de volmaking te vereenzelvigen. - Er is trouwens een punt waarin de twee drangrede- .
nen, die wij onderscheiden hebben, slechts één zijn.
Het geluk kan dus, in 't algemeen, als drangreden worden
voorgesteld. Maar ziehier de regels die een christelijk prediker
daarbij in acht zal uemen:
1. Hij zal zich bij voorkeur richten tot de meest verhevene
onzer belangen 1), en zal de anderen slechts ter ondersteuning
gebruiken. Ik noem verheven wat onzichtbaar, wat eeuwig is.
"Indien wij ," zeide een prediker Ilde roeping hadden om ons
met uwe tijdelijke belangen bezig te houden 2), zouden wij u

1) Zie MASSILLON'S preek over de menschlievendheid der Grooten
jegens het volk. in '5 mails Pelit Carême.
2) WU hebhen evenmin ,Ieze roeping, als ,I. C. de roeping had
om in de geschillen zijner medehurgers als scheidsrechter tusschen
beiden te lreden (tuk XlI', 14).
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doen zien hoe weldadig de instelling van den zondag is 1)."
2. Wanneer hij drangredenen van minder verheven soort,
van tijdelijk belang, voorstelt, zal dit toch zijn uit het meest
verheven gezichtspunt, minder als drangredenen dan als teekenen van het goede en van het kwade dat el' in eene daad
gelegen is 2).
3. De christelijke prediker zal de drangredenen van het
belang niet anders gebruiken dan overeenkomstig haren aard.
Het belang is slechts eene drangreden , niet een bewij,v; het
kan bewegen om te aandelen, niet om te gelooven. Laat ons
PASCAL hierbij aanhalen: "Ik moet hen berispen, niet omdat
zij deze, maal' omdat zij eene keus gedaan hebben: èn hij die
kruis èn hij die munt neemt, hebben beiden ongelijk: het
rechte is om niet te wedden." - "Ja, maar gewed moet el'
worden; gij zijt nu éénmaal scheep gegaan, en niet wedden·
dat el' een God is, dat is wedden dat hij niet bestaat. Wat zult
gij dan kiezen? Laat ons zien waarbij g~ het minst belang
hebt, enz." -- en wat verder: " ... Wat kwaad zal u overkomen dool' deze partij te kiezen? Gij zult getrouw, eerlijk,
nederig, dankbaar, weldadig, oprecht, waarachtig zijn. Het is
zoo, gij zult niet zijn in de verpeste vermaken, in den roem,
in de wellusten. Maar zult gij geen andere genoegens hebben?
Ik verzeker u dat gij reeds in dit leven er bij winnen zult;
en met elke schrede, die gij voortgaat op dezen weg, zult gij
zóóveel zekere winst ontdekken, en zóóveel nietigs zien in hetgeen gij op 't spel zet, dat gij ten slotte bekennen zult om
een zekere en oneindige zaak gewed te hebben, en dat gij
niets gegeven hebt om haar te erlangen 3)." - Laat ons ook
LA BRUIJÈRE hooren: "De godsdienst is waal', Of zij is onwaar.
Is zij slechts een ijdel verzinsel, dan z\jn el', als men wil,
zestig jaren verloren voor den braven man, voor den monnik of
voor den kluizenaar; een ander gevaar loopen zij niet; - máár,
is zij op de waarheid zelve gegrond, dan is het een ontzettende
ramp voor den goddeloozen menseh; alleen de gedachte aan
1) Zie MASSILLON. Petit Cal'ême, preek over den eel'bied aan
den godsdienst vel'schuldigd: .~1ais. Sire, quand ces motifs" enz.
2) Zie de preek van BOURDALOU& over de onl'einheid. (Tom. I.
pag. 287. ED. LIlFÈVRIl): -En effel s' il cesse, cIc .... " - Geheel het
eerste Deel dezer rede verwezenlijkt ons denkbeeld, terwijl het de
onreinheid vourstelt, nog niet als beginsel van verwerping (dit is
het onderwerp van hel 2dc deel). maar als leeken van verwerping.
3) PASCAL, Pensées, Part. 11. Art. IlI. § 5.
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de ellende die hij zieh bereidt ontrust mijne verbeelding; de
gedachte eehter is te zwak om die ellende te bevatten, en de
woorden zijn te onbeduidend om haar uittedrukken. Inderdaad, - zelfs wanneer men in de wereld voor de waarheid
van den godsdienst minder zekerheid onderstelt dan er zich
werkelijk in bevindt, dan nog is er voor den mensch geen
betere keus dan de deugd 1)," of liever: dan om zóó te leven
alsof de godsdienst waarheid ware. - PASCAL alleen is volledig.
4. Werkt op de hoop èn op de vrees; maar niet op de
eene ten koste der andere. Het zijn de twee polen van het
belang, gelijk de liefde en de haat de beide polen zijn der
zedelijke genegenheid. Men kan er niet buiten om de vrees
in werking te brengen (stellen wij ons den sehrikkelijken
toestand voor van iemand die voor niets meer vreesde); máár
dit moet niet uitsluitend geschieden; evenals men er niet
buiten kan den haat in ·beweging te brengen, maar zonder dat
het ten koste der liefde zij. Hoedanig ook het praktisch voordeel
zij van de vrees boven de hoop, (de vrees werkt meer onmiddellijk en meer algemeen) gaat haar evenwel de hoop te
boven; zij is een begi.nsel .van werking en van ontwikkeling;
zij verruimt de ziel, terwijl de vrees haar veeleer beklemt.
Het evangelie heeft niet gezegd: "deze drie dingen blijven:
het geloof, de vrees, en de liefde." (Zie I Kor.: XIII. 13).
De vrees is geene deugd, dewijl de volmaakte liefde bestemd
is haar uittesluiten (I Joh. IV. 18). Men heeft kunnen
zeggen dat al onze moed vrees is, máár van den christelijken
moed is dit niet waar; hij is eene hoop.
Wanneer men de vrees gebruikt moet men haar een
karakter geven zóó zedelijk en zóó edelmoedig als immer
mogelijk is. Maar men bedriegt zich zeer in de menschelijke
natuur, wanneer men onder den naam van vrees de angst
verstaat. Dé angst heeft niets zedelijks noch edels; het is een
gansch egoïstisch gevoel. Niet eveneens is het met de vrees
gelegen. De jammeren toch die men vreest kunnen van zulk
een' aard zijn, dat de indruk dien men bij de gedachte daarvan erlangt, mèer gescb.ikt is om de ziel te veredelen dan om
haar te verlagen. De vrees die de prediker in het spel brengt,
is die van de hel en van den tweeden dood. Máár kan men
1) LA BRUYÈRE, Caractères, eha/,. XVI. Over de sterke geesten.
Zie ook MASS1LLON'S preek over de waarheid eener toekomst, Tom.
I, pag. 171. ED. LEFÈVRE.
l4
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zich onder dien naam van hel niets anders voorstellen dan dat
stoffelijk lijden, die schrikkelijke en toch gewone folteringen,
voorgevoel der eeuwige scheiding met God? Wij maken onze
hoorders beangst voor die geheimzinnige toekomst; maar kan
men het perspectief niet nader brengen, en hun die hel doen
zien en proeven van nu af aan? Deze hel dragen wij in ons
om; dáár binnen zullen wij haar vinden 1). Met de oordeelen
Gods moeten wij ons onze eigene oordeelen verkondigen.
God kan ons vergeven, wij gelooven het op de trouw des
evangelie's. Anders zouden wij het niet gelooven, want ons
geweten is onverzoenlijker dan God: het kan niet vergeven.
Ja, ofschoon Gods oogen rein en de onze onrein zijn, nogtans is onze eigene vergiffenis het moeijelijkst te erlangen, en
juist dáàrin ligt voor velen eene bron van ongeloovigheid. De groote redenaars hebben ons getoond hoe het élement der
vrees kan verheven worden. Het is vrees om van God gescheiden te zijn. Doch zóólang het oordeel van buiten uitgesproken in het binnenste geen weerklank vindt, zóólang het geweten het niet bekrachtigd heeft, is men niet in den toestand
naar het evangelie noodzakelijk om genade te ontvangen. Men
moet de vrees vereenigen met gevoelens die de ziel openen en
verteederen 2). Zie hoe BOSSUET, 'in zijne preek over de on1) D. G. M. ROLDANUS in zijne preek over 1 PeIl'. IV, 18: het
lot der goddeloozen aan gindsche zijde van het graf. (Stuivers-

preken, 1870, Blz. 107) zegt: .Eeuwige straf ontkennende, predik
ik straf. niet slechts hiel' namaals. maar reeds hier."
Vert.
2) PALMER zegt niet ten onrechte I. I. S. 661: .Auch auf die
stärkste Explosion. müszte das Wort ,Iel' Liebe. das Evangelium,
wieder Raum gewinnen. Nicht wie ei ne schwache Muiter. nach·
dem sie ihren unarLigen Jungen geschlagen, ihn nun wieder
Zuckerbrod reicht, weil sie fürchtet er möahtet schmollen, nicht so dasz der Eindruck des ers ten vernichtigd wird." Ook
ERASMUS zegt (Eeel. IlI, Cap. 100): .talis sil ecclesiastae reprehensio,
ut caritas, non ira loqui videatur. Accedant preces. IIuae vehemen·
tius movent quam minae." - Desgelijks FRANKE Woll. past. S.
536 ff) .Er soli sich hüten. dasz seine Gravilas alle mal mil einer
Freundlichkeit und Süszigkeit, mit einem lieblichen und väterlichen
AMect vermischet sey," Vg. SCHOlT 1I Th: S. 60. 68. 71 - en
de leerrede van STEENMEIJER over FILEM~N. vs. 8, 9a, getiteld:

het vermaan der liefde bij de evangelie-prediking veel verkieslijk
boven het machtvoerend bevel, geplaatst in de te Arnhem bij VAN
DER

WIEL uitgegeven leerredenen. 2de Jaarg. 1847. Bladz. 19. V.v.
Ver!.
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boetvaardigheid bij het sterven, te gelijk den schrik en de
boetvaardigheid in de harten weet optewekken.
"O! God is rechtvaardig en heilig. Ook gij, meêdoogenlooze
rijke, zult eens komen in de dagen van nood en van angst.
Meen niet dat ik u dreig met deu ommekeer van uw fortuin; de uitslag daarvan is toevallig; maar wat ik u zeggen
wil is niet twijfelachtig. Op den bestemden dag zal zij komen,
die laatste ziekte, wanneer gij, te midden van een' talloozen
drom van vrienden, van geneesheeren en van bedienden,
zonder bijstand zult blijven, ' - meer begeven, meer verlaten
dan de arme die sterft op stroo en geen kleed heeft voor zijne
begravenis ; want waartoe zullen u in die jongste krankheid
die vrienden anders dienen dan om u met hunne tegenwoordigheid lastig te vallen; waartoe anders die geneesneeren dan
om u te martelen; waartoe die bedienden dan om met nutteloeze haast in uw huis heen en weêr te loopen? Gij hebt
andere vrienden, andere bedienden noodig; die armen die gij
gesmaad hebt zijn de éénigen die in staat zouden zijn u te
helpen, Waarom hebt gij el' niet in tijds aan gedacht u
zóódanige vrienden te maken, die u thans de armen konden reiken
om u te ontvangen in de eeuwige tabernakelen? Ach! indien
gij hunne ellende hadt verzacht, indien gij mededoogen met
hunne vertwijfeling hadt betoond, indien gij slechts naar hunne
verzuchtingen hadt gehoord, zouden uwe barmhartighêen God
voor u bidden; de zegeningen die zij u zouden hebben gegeven als gij hen hadt vertroost in hunne bittere smart,
zouden thans een' verkwikkenden dauw op u doen dalen;
hunne gekoesterde lendenen (zegt' de Profeet Job, XXXI. 20),
hunne verkwikte ingewanden, hun verzadigde honger zouden
u hebben gezegend; hun heilige engelen zouden als gedienstige
vrienden rondom uwe sponde waken, en die geestelijke medicijnmeesters zouden nacht en dag raadplegen om geneesmiddelen voor u te vinden. Maal' gij hebt hnn' geest van u af keerig
gemaakt, en de profeet JEREMIA stelt mij hen voor alszelven
zonder mededoogen het oordeel over u vellende.
"Ziehier M.H.H. een verheven schouwspel; gaat de engelen
beschouwen in het vertrek van een' goddeloozen rijke die te
sterven ligt. Ja, terwijl de doctoren over den staat zijner
ziekte raadplegen, en terwijl zijne familie bevend de slotsom
del' samenspraak afwacht, plegen die onzichtbare geneesheeren
raad over een' vrij wat gevaarlijker onheil; W tj hebben Baóel
W
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gemeesterd, maal' zij i.y niet genezen (Jerem. LI. 9). 1). Wij

hebben dien rijken wreedaard met zorg bejegend; hoevele
verzachtende balsems, hoevele weekrnakende pappen hebben
wij op dat hart gelegd! en het is niet weck geworden, en zijne
hardigheid liet zich Biet verbidden; alles liep uit tegen onze
gedachten, en de zieke is nog verergerd door onze geneesmiddelen. Laat ons hem v~rlatert, zeggen zij, en ieder rtaal'
zijn land trekken (Jerem. LI. 9). Ziet gij niet op zijn gelaat
het kenmerk van een' verdoemde? De hardheid zijns harten
heeft het hart van God tegen hem verhard: dc armen hebben
hem aangeklaagd voor zijnc rechtbank; zijn vonnis is geveld in
den hemel; en ofschoon hij stervend mild is met zijne goederen die
hij niet meer behouden kon, is de hemel van ijzer op zijne
gebeden, en er is voor hem geene barmhartigheid meer, wartt
zijn oordeel reikt tot aart den hemel: en verhief zich tot de bo.
ven8te wolken (Jerem. LI. 9). Bedenkt het, Christenen, of gij

sterven wilt in dien verlaten toestand; en als die staat u schrik
aanjaagt, hoort de kreten der ellende, om de verwijtingen
te ontgaan die de armen tegen 11 zullen inbrengen 2)."
Ziedaar de éénige drijfveer die wij aan den kansel toestonden
om ze bij de prediking aantewcnden, en W\j droegen zorg het
gebruik van de tweede te beperken. Wij zetten niet, gelijk de
oude rhetoren dit deden, de baan open voor al de hartstochten.
Wij zeggen niet met QUINCTILIAAN: Haee pars (?f,x.s-oç) èÎl'ca
iram, odium. metuJn. invidia'l1, misel'ationem. {ere tata t'el'satur 3); maar na de algemeene drijfveeren tot welker gebruik

wij volmacht gaven, wijzen wij eenige zedel\jke élémenten aan,
die in één van beiden der twee groote drangredenen die wij
vermeldden, of misschien in beiden te gelijk begrepen zijn.
Wij noemen die afzonderlijk, éénsdeels omdat ze iets bijzonders

1) Vg. ook Jesaia XXXII. 9. v. v. •Staat op. gij geruste vrouwen!" enz. -- Galat. VI. 17: -God laat zich niet bespotten." -AUGUSTINUS zegt .Melius est c.um severilate diligere quam cum
lenitale decipere." - Zie ook R. BAXTER, De evangeliedienaar (HolI.
Vert. 'S Bosch. 1857). Blz. 98 .• Wacht u dat gU niet, onder het
voorwendsel van lierde, de zonden van uwe gemeente door de
vingers ziet" - Laat ons echter acht geven op ,Ie teederlleid van
des Heeren woord .Jeruzalem! Jeruzalem! enz." Lul!. XIII. 34.
Vert.
2) BOSSUET, 2de preek vóór tien donderdag der tweede week
van de Vasten.
3) QUllVCT. Lik VI. Cap. 11.
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zijn, 8ui .r;eneris; anderdeels omdat het niet gemakkelijk is te
zeggen, ten minste van sommigen, tot welk dier beginselen
zij betrekking hebben.
Eiqenlipfde. - Het kan gebeuren dat men geen beslissende
keus doet voor de waarheid en voor den plicht uit eigenliefde
of uit ijdelheid; maar het is onmogelijk niet te zien hoe
de waarheid met de waardigheid der mcnschelijke natuur overeenkomt en de dwaling daartegen strijdt. Hier is, - juist
het omgekeerde van 't geen wij boven zeiden over de voorkeur
aan het stellige boven het ontkennende te geven, - hier is
't het negatieve dat wij verkiezen; wij zien liever dat men ons
tot het goede opwekt dool' de schande die er in ligt om er
ûch van te verwijderen, dan door de eer die er in steekt om
het te doen. - Als een prediker (en de meest christelijke kunnen het doen) aantoont hóezeer zekere daad, zeker gedrag,
en zelfs zekere meening schandelijk is, wat doet hij dan anders
dan zich te gronden op de behoefte die wij hebben om achting
vo or ons zelven te koesteren, of ten minste om ons zelven niet
te verachten? - Het is echter waar dat de apostelen, zelfs in
dezen vorm, zich zelden beroepen op het gevoelen van de
menschelijke of persoonlijke waardij. Het is niet zoozeer on.~,
maar God in 0118, dien zij ons vermanen te eeren. PAULUS
b.v. zegt (1 Kor. VI. 19): "UW lichaam is de tempel des
H. Geestes."
EelacheNjlcheid. De moeijelijkheid ligt niet daarin om
haar optewekken, maar om te vermijden dat men haar opwekt;
want zij bevindt zich bijkans overal waar de onredelijkheid is. "In waarheid" zegt PASCAL "het strekt den godsdienst tot eer
zulke onredelijke menschen tot v~janden te hebben 2)" "Men moet toestemmen ," zeide BOILEAU, "dat God lompe
vijanden heeft." - Maar men moet vermijden het belachelijke
optewekken; want deze indruk behoort onder degenen die de
ziel sluiten voor godsdienstige gewaarwordingen. Men moet zich
wachten de angst voor het belachelijke tot eene drangreden
te maken; want de menschen zullen dan het kwaad niet meer
laten omdat het kwaad is, maar als iets belachelijks; men
heeft meer berouw over eene zonde, als die zonde te gelijker1) Zie MASSJI.LON'S preek o"er de waarheid ecner toekomst.
Tom. 1. pag. 170. Ed. LEFEVRE, en Tom. Il. pag. 239 Ed. MÉQUJGNON.

2)

PASCAL.

Pensées,

Part.

11. Arl. 11.
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tijd eene dwaasheid is. Men moet er zich van onthouden omdat de belachelijkheid bijna even gemakkelijk aan het goede als
aan het kwade zich hecht. Het gebruik van het belachelijke
is het beroep op de achting bij de menschen, anders niet. Voorts
kan het belachelijke wèl van eene daad terughouden, maar
het verbetert de ziel niet. Hieruit kan men zien welk een ijdele
bewering het is door den schouwburg de zeden te verbeteren,
castigare mores. Kan men he~ gebruik van het belachelijke
toelaten in een gesprek tusschen vier oogen of in een boek,
men mag het niet gedoogen voor eene vergadering waarin
over ernstige dingen gehandeld wordt. Menschen die vergaderd zijn zijn vatbaar voor zeel' verschillende indrukken,
die één enkel mensch niet in gelijke mate gevoelt. Wanneer
men een bewijs uit het ongerijmde bezigt, moet men dus
voorzichtig zijn om niet te ver te gaan.
Gevoel voor ket 8choone. - Wat is het 8choone in zulke
stoffen als die der evangelieprediking ? Is het wel iets anders
dan het goede? Kan men het minstens van het goede onderscheiden? Het goede is er de grondslag van, en er zijn zekere
voorwaarden waaronder het goede schoon wordt. De ontleding
kan deze voorwaarden onderscheiden; zij zijn: de harmonie,
de éénheid, de verhevenheid. Als men deze eigenschappen laat
uitkomen, geeft men aan het goede den vorm van het schoone.
De prediker kan zulks doen; er bestaat geene reden waarom
hij de waarheid en het goede van één harer voordeelen berooven zou; maar hij kan het schoone alleen op zich zelf en
in zich zelf, niet als drangreden bijbrengen. Het blijkbaar verband tusschen het goede en het schoone heeft tot groote dwalingen geleid, namelijk, tot het denkbeeld van de aesthetische
beschaving der ziel; de meening dat de verfijning van den
smaak de beste voorbereiding tot de deugd. is. Verre van daar
zal integendeel een letterkundige opvoeding, kwalijk bestuurd,
deze uitkomst hebben dat zij de ziel verstikt, haar aan den
schijn zich vergapen doet en haar een gekunsteld voedsel
verschaft. Het letterkundig talent is een zeer groote strik; in
den zondigen mensch wordt het licht een onrechtvaardige
rijkdom. De prediker moet de stoffen waarmede hij zich bezig
houdt niet uit een bloot aesthetisch oogpunt beschouwen; dit
zou niet zonder gevaar zijn.*
Sympathieke aandoeningen. - De aandoeningen van sympathie, die, afgescheiden van het beredeneerd plichtsbegrip en
van den toeleg om te gehoorzamen, ons bestaan verbinden
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aan dat van een ander, aan dat van zekere personen of aan
dat der gemeente, en die, ten minste voor een oogenblik,
ons over ons zelven geen meester laten, - komen overeen
met den geest en den zin des evangelie's, en geven het getuigenis. *God, die deze aandoeningen in ons gelegd heeft,
kan ze niet veroordeelen; zij zijn eene wet onzer natuur.*
Men kan er zich van bedienen, er zich op beroepen, de
aandoeningen des huisgezins , de vaderlandsliefde, de vriendschap, de bewondering, de erkentelijkheid opwekken, maar
moet toch aan dit alles een ondergeschikte plaats en een
ondergeschikt belang toekennen. *Al het goede, dat na onzen
val ons overblijft, moet men bijeen vergaderen om er Gode
hulde voor toetebrengen. Laat ons alles werpen in de schatkamer Gods; laat zich alles gaan verliezen in den oceaan
zijner liefde. Terwijl wij ons oefenen om de schepselen zuiver
lieftehebben, oefenen wij ons om hem zelven lieftehebben.*
Over de ontroering. - Is het gebruik van al deze middelen
van impulsie toegestaan, nog doet zich een andere vraag
op: mag men ontroeren? Ik vraag op mijne beurt of het
mogelijk zij niet te ontroeren, als men overigens meent gebruik te kunnen maken van al de hefboomen waarover wij
gesproken hebben. Is de onderscheiding die men zou willen
maken tusschen óeuJegen en O1droeren, tusschen de beweging
en de ontroering, wel wezentlijk bestaande?
Wat is eene genegenheid anders dan een voortgezette ontroering, een indruk die op het geheele leven invloed uitoefent? Wat is eene ontroering anders dan een oogenblikkelijk
opgewekte aandoening? Men moge, in een bepaald geval, tot
eene handeling overhalen zonder een terstond merkbare ontroering te verwekken, men zal zich van een geheel leven niet
kunnen meester maken dan door eene genegenheid optewekken,
die ten opzichte der ontroering is wat een geheel is voor zijne
deelen, wat een boom is ten opzichte zijner takken, elke daad
met betrekking tot hare verschillende tijdstippen. Het kan niet
anders of de genegenheid heeft hare onderscheidene tijdstippen,
die de ontroeringen zijn.
De genegenheid rust, zonder te slapen en zonder te kwijnen,
tot op den oogenblik wanneer iets uitwendigs, een feit of een
woord, haar treft en haar opwekt; maar dit feit of dat woord
doet haar toch in zekeren zin verrijzen; er heeft een bijzondere
beweging plaats in de algemeene beweging; deze bijzondere
beweging is de ontroering.
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Men behoort daarenboven onderscheid te maken tusschen de
ontroeringen. Sommige zijn uit haren al:\rd, of door de natuur
van het aangedane deel, levendiger dan andere; maar het geldt
van allen dat het bepaalde tijdstip, waarop men el' zich op
beroept, het oogenblik eener ontroering is.
Men zegt misschien: wijs aan deze aandoening de voorwerpen aan die met haal' strooken, maar doe niets meel'; geef
voedsel aan deze vlam, maar blaas el' niet onder. Deze onderscheidingen, die op den eersten aanblik wezentlijk schijnen,
komen bij nader inzien op niets uit. Want wat anders brengt
de ontroering te weeg dan de genegenheid in aanraking te
brengen met de voorwerpen die met haar overeenkomstig zijn?
en als gij beweert: !I het is wat anders eene vlam te voeden,
en wat anders daaronder te blazen," zoo bedriegt u het beeld
waarvan gij u bedient, of liever, neen, het bedriegt u niet,
dit blazen des menschen is ook voedsel aan de vlam. Dit
blazen is iet8 j er heeft meer daarbij plaats dan bloote
schudding of verplaatsing der lucht; biS de welsprekendheid is
dit blazen in de feiten, in de redenen gelegen. Gij kunt zonder iets dergelijks het besef der bestaande genegenheid oogenblikkelijk niet levendiger maken; evenmin als gij aan de get!:.egenheid de feiten of de denkbeelden, die met haal' overeenstemmen, voorstellen kunt zonder min of meer haal' te
ontroeren.
Bij zekere onderwerpen is men niet volledig tenzij men
treffend zij. Wanneer men niet getroffen heeft, is het omdat men niet o.lle8 gezegd heeft. Men kan volledig schijnen,
en in zekeren zin is men het, al~ de rede overtuigd en het
geweten verlicht werd; maar als alleen de 8peclllatiet'e deelen
der ziel geroerd zijn, als men de dingen niet zóó nauw
mogelijk met de gevoelig'ste zijden in aanraking bracht, in één
woord, als men niet heeft fJetroffen, is men te halver weg
blijven staan. Zullen de hoorders alleen al het overige doen?
Zouden wij ons van de massa der toehoorders niet een verkeerd
denkbeeld maken door te gelooven: dat zij tot hen zelven het
woord richten zullen dat wij hun niet wilden toevoeg'en? Is
het een middel om hen te treffen, dat men zelf niet getroffen
schijnt? Trouwens zij zullen dan zelven moeten doen wat
wij niet doen wilden; zij moeten dan die trekken tot in hun
hart laten doordringen die wij hun te goeder plaatse, maar te
flaauw hebben geschetst.
Als het niet geoorloofd ware te treft'en, welk voorbeeld
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zouden ons dan de schrijvers van den bijbel gegeven hebben, die
de meest patltétische vau alle schrijvers zijn; zij, wien het niet
genoeg is dat JEZUS CHRISTUS verkondigd wordt, tenzij hij bovendieu zóó levendig worde geschilderd dat hij andermaal voor
onze oogen schijne gekruisigd te zijn? (Gal. lIl: 1.)
Is het evangelie op zich zelf, onafhankelijk van de taal
zijner schrijvers, niet juist daariu treffend dat het, in plaats
van afgetrokkene begrippen, ons feiten en personen voorgesteld,
en ze ons na· aan het hart gebracht heeft?
Men kan dus, men moet dus treffen; maar rlit is niet zonder regel noch maat. Onze rhetorika verschilt van die der
Ouden. Men zou zeggen: Dolus an Vil·tus qui8 in hoste requirat 1).
Het is een opmerkelijk iets dat de Atheners, in dit opzicht,
onderscheid maakten tnsschen de balie en de tribune. Het was
niet geoorloofd de rechters van den Areopagus te ontroeren,
of, met andere woorden, hun eenige andere drangreden voortestellen dan die der gerechtigheid en der waarheid, altijd
zich zelven gelijk. Ik weet niet of de Atheners niet vergaten
dat ook het verstand zijne begoochelingen heeft, en dat het
hart door het verstand evenzeer als het verstand dool' het hart
wordt misleid 2). Maar, hoe dit zij, de Atheners stolden zich
buiten den Areopagus bovenmate schadeloos voor deze uitzondering, die zij zich in de rechtszaken niet zouden voorgeschreven hebben als zij niet gevoeld hadden hoe ze in 't algemeen
strijdig was met hunnen aard. De drift ging alle perken te
buiten in de politieke welsprekendheid, wanneer, gelijk BosSUET het uitdrukt, de wet niet meer de door geheel het volk
erkende rede was, maar de wil des volks de wet en de rede
zelve was, en dus de welsprekendheid die, door welk middel
ook, zich van den algemeenen wil meester maakte, altijd gelijk
kreeg.
Dit belette den Grieken niet in theorie de verplichting te
verkondigen om de welsprekellàheid aan de waarheid dienstbaar te maken, en zelfs dat de welsprekendheid met de waarheid
wezentlijk één is. In de praktijk nogtans toonden zij zich alles
behalve angstvallig in de keus der middelen. De praktijk der
Romeinen was dezelfde, en hunne theorie stemde daarmede
overeen. Hunne rhetoren hebben naief alles aangewezen wat
1) VlRGILII1S, Aeneis. II. 390.

2)

LODEWIJK

XVI en

DESÈZE.
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geschikt is om de geesten te overrompelen, en ze per ra8 et
nefa8 te beheerschen, Hunne redeneerkunde verschilt niet veel
van de politiek van den Vor8t 1).
Wij voor ons, die het noodzakelijk noch mogelijk achten
de ontroering te verbieden, geven andere regels, Wij misgunnen de zegepraal niet die bij verrassing of met geweld werd
behaald,
Wij beweren dat de ontroering noch het betoog moet vervangen noch daaraan vóóraf moet gaan, *Ongetwijfeld zou
de weg korter zijn; want bij het volk is het beeld sterker dan
een· begrip, De hartstocht is meer dan de redenering geschikt
om de groote vraagstukken met éénen slag doortehonwen, *
Men moet de schokken, vooral als zij hevig zijn, vermenigvuldigen noch verlengen, Greóri8 commotionibu8 men8 obrige8cit, et est cont/'a naturam, ut quae 8umma sunt, diutina
8int 2),
Al verder willen wij wèl dat men treft, en zelfs dat men
vermorselt; maar wij willen niet dat men verbijstert, De gedachte moet kunnen nawerken; de werking des verstands moet
niet zijn opgeheven, Men moet plaats overlaten voor de beschouwing. Een helder denkbeeld, een juist begrip moet door
de ontroering heên voor den dag komen, Zonder dat is de
ontroering niet wettig; zij eerbiedigt dan onze vrijheid niet;
zij is dan hartstocht.
In de ziel is niets duurzaam van alles wat het begrip niet
tot inwendigen steun heeft. Niets is duurzaam wat louter lijdelijk is. Nil citiu8 an:8cit lacrymil. Het begrip onderhoudt en
hernieuwt de ontroering, die, aan zich zelve overgelaten, zich

1) Onecrl\jke wapenen.
lngenium velox. audacia perdita. sermu
Promptus. et [saeo torrentior.
IJ UVENALIS. Satyr. lIl).
2) EIlASMUS. Eccles. Libr. nr, Cap. 59.
Inzonderheid ten opzicbte der christenfeeslen zegt PALMER (I. I.
S. 321) te recht: rlat de feesttoon moel worden gehoord. rlat de
gerlachten een hooge vlncht kunnen nemen, en dat de volle akkoorden behooren te worden aangeslagen; maar hij merkt levens
(I, I. S. 336) op dal, als men overal een feest van maakl. len slotte
niets meer een feest is.
Hetzelfde geldt van het hartstochlel\jke waaraan de hoorder gewoon wordt als het telkens wederkeert, en dat, zoo het ook de
eerste maal tranen ontlokte, zeker den tooneelspeler verraden zou
als dezelfde preek andermaal werd uitgesproken.
Vert.
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verstrooit. Deze opmerking is vooral van belang in de kanselwelsprekendheid, die is als een wissel waarvan de vervaltijd op
langen termijn gesteld is.
Men zou ûch ook bedriegen als men meende dat de aandoening beantwoorden zal aan het beroep dat men er op doet,
naarmate het levendiger en meer schitterend is. God is niet
altijd in het onweder. (1 Kon. XIX. 11-12.)
Si vis me fiere, dolendum est
Primum ipsi tiói 1).
De bezadigdheid heeft groote kracht. In figuurlijken , en
soms in eigentlijken zin, is het een waar woord: !I Hoemeer
gij schreeuwt, des te minder zal men naar u hooren." In het
belang van den indruk dien men wil maken, is het nog beter
het voorkomen te hebben van meer te gevoelen dan men uitdrukt dan dat van meer uittedrukken dan men gevoelt; en de
hoorder zal zooveel te meer onze ontroering deelen, naarmate
hij bespeurt dat wij iets te ouderdrukken hebben.
De bezadigdheid heeft bovendien iets mannelijks en waardigs.
De welsprekendheid der apostelen en profeten, hoewel geheel
ongekunsteld, is echter geen ontstelde noch stuipachtige welsprekendheid. Voegen wij daarbij dat niets nader grenst aan
het belachelijke dan de poging om te ontroeren, als deze
hevig en te gelijk vruchteloos was. Men kan ze~gen:
Segnius irritant animo8 demissa per aurem 2), - maal' het
is hier niet te doen om de geesten te irriteeren.
Men zou op het pathétische of op de hartstocht kunnen
toepassen wat van het belachelijke gezegd is:
llidioulum acri
Jlortiu8 et melius magna8 plcrumque secat rea 3); doch ook
van secare is hiel' geen spraak; want het is niet te doen om
den knoop doorlehakken, maar om hem lostemaken. - Redeneert men anders, dan volgt men die slechte, nieuwmodische
poiitica na, waarover reeds vóór twee duizend jaren ARISTOTELES
het vonnis heeft uitgesproken, die liever hard slaan dan goed
raken wil, die eerder de zinnen verbijsteren dan het gemoed
treft'en wil, en die, zich beroemende over deze lompheid, uitschreeuwt dat de kunst haar toppunt bereikte.

1) HORUIUS. Ars poëtica. vs. 102.
De Dichter zegt niet: flendum est. maar: dolendum est.
2) HORATIUS. Ars poëtica. vs. 180.
3) HORATIUS. Sat!Jra X. vs. 14-15.
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Misschien zal men zeggen dat de ijver zich bezwaarlijk binnen deze perken weet te houden; dat zij die de stem des predikers bekeert, zijn als brandende stukken hout uit het vuur
gehaald; - dat zijn woord een alarmkreet is, en dat het evenmin
redelijk is het geluid daarvan te willen smoren, als het redelijk
zijn zou een zekeren klemtoon te verbieden, en de stem van
iemand die, op het gezicht van een huis dat in brand staat,
brand begint te roepen, tot zekeren omvang te beperken. Dat laat zich hooren; maar de godsdienst, dien God inrichtte
gelijk hij verkoos, is een godsdienst van verstand en van redelijke overtuiging; hij kan deze karaktertrekken niet missen
zonder zijn' aard te verloochenen, want zij behooren tot zijn
wezen; men is geen christen als men over zijn' godsdienst niet
nadenkt, en er niet van overtuigd is door gezonde redenen.
Het een nu zoowel als het ander is onvereenigbaar met die
hevige en verbijsterende welsprekendheid.
Men beroept zich echter op predikers van den eersten rang 1),
welker woord duizenden hoorders, onder den blooten hemel
rondom hen vereenigd, buiten zich zelven bracht, en in een
ruim veld snikken en verzuchtingen verspreidde. Ik antwoord
dat, naar de tijden en de personen, de waarheid in zich zelve
iets verpletterends heeft. Dat het evenwel niet zeker is of de
meeste en de zekerste hunner overwinningen wel plaats vonden
bij de meest verbrijzelde zielen. En, eindelijk, dat de prediker
zich niet te bekreunen heeft over de uitwendifJe verschijnselen,
wanneer hij slechts voor zich zelvenovertuigd is gepredikt te
hebben -;- niet tot de zenuwen zijner hoorders, een physiek geweld op hen uitoefenend, maar tot hun verstand, tot hun geweten en tot hun hart. - Overigens, geen onbepaalde regels;
laat ons niets vóóruit veroordeelen, en over de gave der ontroering ons niet tot scheidsrechters opwerpen. Het is volûoende
dat de werking van het denkvermogen niet gestoord en der
inwendige vrijheid geen geweld aangedaan worde.
Als voorbeelden van hetgeen, zonder behulp der rede, een
zinnebeeld, eene herinnering, een gebaar, iets, één enkel
woord vermag, - een woord, dat hevig, onverhoeds de verbeelding of de zinnen verbrijzelt, - denken wij aan MARCUS
ANToNIUs toen hij de wonden van CAESAR ontblootte en optelde; en aan dien door de Spanjaarden verminkten Engelschen
1)

WESLEY, WHITEFIELD.
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soldaat, dien MIRABEAU dus sprekende invoert: 11 Het is altijd
onder den betoovel'enden indruk der driften dat de staatsvergaderingen tot den oorlog besloten. Gij kent allen den trek
van dien matroos, die in 1740 tot den oorlog van Engeland
tegen Spanje het besluit deed nemen. Toen de Spanjaarden, zeide hij - mid verminkt hebbende, mij den dood t,oorhielden.
beval ilc m'ijne ziel aan God en mi(;ne wraak aan mijn vaderland
aan. Die matroos was wèl een welsprekend man, maar de
oorlog dien hij ontstak was billijk noch staatkundig; noch de
koning van Engeland noch de ministers wilden hem 1)."
MIRABEAU heeft tegen een voorstel om te besluiten dat de
R Katholieke godsdienst voor altijd de godsdienst van den
Staat zou zijn, zelf tot een middel van dezen aard de toevlucht genomen: 11 Ik zal" zegt hij IIden spreker, die vóór mij
het woord voerde, doen opmerken dat het geen twijfel lijdt
of men heeft onder eene regering door de herroeping van het
edict van N antes gekenmerkt, allerlei onverdraagzaamheid gewettigd. Ik zal bovendien opmerken dat de herinnering van
't geen dwingelanden deden niet ten voorbeelde strekken kan
voor 't geen de vertegenwoordigers moeten doen van een volk
dat vrij wil zijn. Maar dewijl men zich geschiedkundige aanhalingen veroorlooft in de zaak die ons bezig houdt, zal ik
er slechts éélle bijbrengen. Herinnert u, M. H. M. H., dat
ik van hier, uit deze zelfde tribune vanwaar ik spreek, het
venster zie van het paleis waarin partijgangers, de tijdelijke
belangen mengende met de heiligste belangen van den godsdienst, uit de hand van een' zwakken koning der Franschen,
het noodlottig geweerschot deden afgaan dat het teek en gaf
tot den moord van den Bartholomeusnacht 2)."
Wij herinneren ons nog het voorbeeld van GERBIER , toon
hij de weezen voor welke hij pleitte in de zaal deed verschijnen.
Zonder - wat ongerijmd en barbaarsch zou zijn - een
dt<r groote machten van de welsprekendheid te veroordeelen, gelooven wij, over 't algemeen, boven de plotselinge en
1) l\hRABEAU, Discours SUl' Ie droit de la guerre.
2) MIRABEAU, Torn, II. p. 305.

VINET.
Zie ook de redevoermg van VICTOR HUGO op hel Vredescongres
te PaI'ijs; en Vg. de opmerkingen van R. VAN O~IMEREN over de
levendi!?e verheelding der Romeinen, in zijn HORATIUS, (Amst. 1789)
Blz. 116-118.
Vert.
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hevige uitwerkselen de voorkeur te kunnen geven aan een'
blijvenden indruk, die dieper gaat dan hij hevig is, aan eene
welsprekendheid die weinig van het toeval laat afhangen
maar doordringend is 1).
Voegen wij er nog een' laatsten regel bij: dezen, namelijk,
dat men bij voorkeur de ontroering moet doen ontstaan uit
de meest verhevene aandoeningen. Men kan door een vuistslag
doen schreijen. Er zijn grootmoedige tranen; er zijn er ook die
men al te gemakkelijk kan laten vloeijen. Het is zeker overbodig hierbij te voegen dat men van eigene ontroering geen
gewag maken moet.
Ik heb opgegeven welke gevoelens een prediker bij zijn gehoor moet zoeken optewekken. Het is even goed als hadde ik
gezegd welke gevoelens hij zelf behoort te hebben. Nogtans
blijft er iets over te zeggen over den algemeenen karakteristieken geest eener christelijke prediking. Deze komt neêr op de
zalving en ket gezag.
1) Hier vooral geldt dat de rhetorika als kunst' niets kan uit·
werken, hoe hoog men haar ook als wetenschap achten moge·
Immers naar waarheid schrijrt SrEEN\lEIJER (Brieven. Nieuwe Uitg.
B17.. 149): .niemand laat zich gezeggen als er vóóraf wordt aan·
gelwndigd: wacht, nu heb ik lust den nervus sensorius uwer
zachtere- natuur te doen trillen." Zie de Noot l. a. p_, waar van
eene leerrede gesproken wordt die met deze aankondiging begon:
-ik zal u tranen doen storten", alsof de toehoorders al vast de
reticules behoorden loste maken , en den zakdoek in gereed heid te
brengen hadden. Zie ook SrEEN:lIE[J!lR'S waarschuwing, (t. a. p. Blz.
260) om de predikatien niet uillewerl,cn in de uren van dón nacht,
als wanneer de leeraar schier in een' staat van bCllwelming verkeert, en het bedaard verstand minder streng de wach t hondt over
de opgewekte verbeelding. De toon toch van des predikers rede
mag geene merkteekenen dragen van een koortsachtigen, over·
spannen' geest; enz.
Overigens hebben w{Î meermalen opgemerkt dat de exclamatien
waarmede men op het gevoel wil werken volstrekt geen doel
treilen, en SWIPT niet len onrechte schreef: .die den eenvoudigen
stijl verwaarloost is als iemand in een masqueradepak."
Met het oog op den bombast en het dol geworden proza van
sommige sprekers heeft GEEL ergens gezegd: Ach! al dat onbe·
stemde gezweer heeft reeds zóóveel grillen en groHen verwekt!
Het heeft de wijsbegeerte in de nevelen geheschen, de uitboeze.
mingen van het hart tot een zware nachtmerrie gemaakt, en de
wetenschap vernedel't1 lot eene mijmering."
Vert.
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§ Hl. Over de zal!Jing 1).
Dit woord, naar zijne étymologie en in zijne oorspronkelijke
beteekenis, geeft geenerlei bijzondere hoedanigheid der prediking te kennen, maar veelmeer de gratie en kracht die er
door den Geest Gods aan verbonden zijn; een soort van zegel
en van wijding, die niet zoozeer in uitwendige kenteekenen ,
als wel in den indruk dien de zielen ontvangen, bestaat.
Maar terwijl men, tot de oorzaak van dit uitwerksel opklimmend, meer bijzonder zekere eigenschappen onderscheidt, heeft
men aan de vereeniging dier karakteristieke trekken den naam
van zalving gegeven. De zalving schijnt mij het doorgaand
kenmerk des evangelies te zijn, dat ongetwijfeld in elk zijner
deelen kennelijk is, maar vooral zich gevoelen doet als men
het evangelie in zijn geheel neemt; het is' de algemeene geur
des Christendoms ; het is hooge ernst met teederheid gepaard;
eene door zachtheid getemperde strengheid; de majesteit met
de innigste vertrouwelijkheid verbonden; het waar karakter
1) De Fransche Uitgevers hebben deze § uil des Schrijvers
Theologie pastorale (pag. 259-264) hierbij ingelascht. Zij meen-

den daartoe recht te hebben, omdat het hun wa~ gebleken ddt
VINET gewoon was, èn bij de lessen over de pastoraal èn hij die
over de homiletiek. van dezelfde aanteekeningen ovel' dit onder·
werp zich te bedienen.
STEENMEIJER (in eene Noot op Blldz. 200. N. Uitgave zijner
Brieven) sleel,t den draak met de spreekw~ize: .zalvende predicatïen." Hij vraagt niet onaardig: of misschien de nvereenlwmst
van zalfoljen met leerredenen ligt in een aangename streeling,
die bij de oliën zmneliJk is, en bij de leerredenen ook eenigermate
zinnelijk zijn kan, als de hoorder het genoegen smaakt van mystische gewaarwordingen?
Máár, hebbe ook HERDER, in zijne Briefe, al zeer gering gedacht over het .Fransche modewoordje ;" - en konden ook de
wenken die SrEENMEIJER ontving, om althans de uitdrukldng eenigszins te rechtvaardigen, hem niet. geheel weêrhouden om , zoo dikwerf hij van zalvende predikatien hoorde spreken, met dat vette
woord en met die smerige zegswijze den spot te drijven, - ik
meende toch bij de vertaling deze § niet te mogen weglaten; en,
zonder over woorden te strijden, I'ereenig ik mij gaarne met den
geest van alles wat VINET over de zoogenaamde zalving geschreven heeft. Men hedenke daarbij Ilat er ook een christelijke mys·
tiek is, die van mysticismus zorgvuldig dient onderscheiden te
worden. (Zie ULLMANN'S Verhandeling. Stud. u. [(rit, 1852. 3 Hft.)
Verl,
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van de christelijke bedeeling, waarin, volgens de uitdrukking
van den psalmdichter: "de goedertierenheid en de waarheid
elkander ontmoeten, en de gerechtigheid en de vrede elkander
omhelzen." (Psalm LXXXV. 11) 1). Het is iets zóó eigen aan
het christendom en aan de christelijke dingen, dat men zelden
er toe komt deze uitdrukking op een ander gebied overtebrengen, en dat, als wij haar op iets anders vinden toegepast dan
op christelijke redenen of daden, wij ons verwonderen en
çlaarin niet dan analogie of beeldspraak kunnen zien.
Door het feit dat de nieuwe wereld geheel en al in het
christendom gedoopt werd, hebben vele moderne Werken, die
noch christelijk noch zelfs godsdienstig zijn, een zeker karakter dat men niet anders dan doór het woord zalving zon weten
aanteduiden; terwijl geen enkel werk der oudheid dit denkbeeld bij ons opwekt.
Het begrip dat MAURY 2) van de zalving geeft, is slechts
dat van de christelijke hartstochtelijkheid. De bepaling van
BLAIR is meer bepaald identisch met de onze:
"De ernst en de gloed maken, vereenigd, volgens dien
Schrijver, de eigenschap der prediking uit die de Fransehen
zalving noemen; die roerende en boeijende preekwijze die
voortvloeit uit een bewogen hart dat diep doordrongen is van
het gewicht der waarheden die het verkondigt, en dat alleen
gedreven wordt door de begeerte om deze waarheden op de
hoorders al den indruk te zien maken dien men er van verwachten moet 3).
DUTROlT MEMBRINI heeft gemeend dat om de zalving, die
innige en geheimzinnige eigenschap, te bepalen, men zich van
formele bepaling en van de analyse daarvan onthouden moest.
Het is uit de uitwerkselen der zalving en door analogiën dat
hij haar tracht kenbaar te maken, of, om juister te spreken,

1) PALMER wil niet dat men de woorden Gods als electrieke
slagen zal aanmerken. maar erkent toch gaarne dat in de evangelieprediking zoowel de eenvoudige gemoedel~jkheid als het doordringend verstand, zoowel de geweldige vlucht als de rustige beo
spiegeling op hare plaats zijn. (l.l. S. 700).
Vert.
2) MAURY, Essai sur l' Eloquence de la chaire. LXXIII. De

l'onction.

3) BLAIR. Lessen over de redekunst, uil het EngelscJl in het
Fransch vertaald door P. PI\EVOST, 29 Les, Welsprekendheid van
den kansel (HoU. Vert. van H. BosseHA, uitgegeven door B. H.
LULoFs, 25 Les. 11. D. Blz. 21i).

~25

haar wil doen proeven: "De zalving" zegt hij> "is een zachte
gloed die zich doet gevoelen in de machten der ziel. Zij brengt
in het geestelijke dezelfde uitwerkselen te weeg als de zçm in
het natuurlijke: zij verlicht en zij verwarmt. Zij brengt het
licht in den geest, zij brengt de warmte in het hart. Zij doet
kennen en liefhebben, zij boezemt belangstelling in 1)."
Ik zou liefst zeggen dat het een licht is dat verwarmt, en
een gloed die verlicht. En ik zou op dit punt de woorden
van JOHANNES aanhalen: "de zalving, die gij van hem ontvangen hebt, blijft in U, en deze zalving leert U alle dingen."
(1 Joh.: Il. 27).
DUTRol'f MEMBRINI vervolgt aldus:
11 Haar éénige bron is de geest van bekeering en van genade.
Het is eene gave die zich uitput en verliest als :TIen het
heilig vuur, dat men altijd brandend houden moet, niet telkens vernieuwt; en wat l).et onderhoudt dat is: het inwendig
kruis, de zelfverloochening, het gebed en de boete."
De zalving is in godsdienstige onderwerpen wat in de dichters enthou8ia8me genoemd wordt. De zalving is dus het hart
en de machten der ziel, gevoed, omhelsd van de liefelijkheên
-der genade. Het is een zacht, heerlijk, levendig, innerlijk,
diep gevoel, dat als van honig overvloeit.
11 De zalving zal dan zijn de krachtige, zachte, voedende
en te gelijk lichtende gloed die den geest verlicht, het hart
doordringt, het belangstelling inboezemt, het verheft; - een
gloed dien de spreker uitstort over de zielen en over de harten
die geschikt zijn hem in zich optenemen.
11 Men moet de zalving gevoelen en haar ervaren; analyseeren
kan men haar niet. Zij brengt haren indruk stilzwijgend en
zonder behulp der overdenking te weeg. Zij wordt in eenvoudigheid geschonken en desgelijks in eenvoudigheid ontvangen
door het hart dat de gloed des predikers doordringt. Gewoonlijk
brengt zij hare uitwerking teweeg zonder dat men er den juisten smaak van heeft, en zonder dat men zich .zeIven rekenschap geven kan van 't geen dien indruk verwekte. Men gevoelt, men proeft, men is geroerd, men zou nauwelijks weten
aantewijzen wáárom .
..,Men kan op hem die haar ontving deze woorden toepassen

1) STRIl~O gaf zijnen vriend STEENMIlIJER in overweging of het
woord zalving ook beduiden kon wat wij noemen: .verstandelijkgemoedelijke leerredenen.
Vert.
1i)
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van den profeet JESAIA: 1/ Ziet, Ik !tea U tot een 8cke1'pe nieuwe
d01'8Cnslede ge8teld" (Jesaia XLI. 15). Zulk een mensch maakt
diepe voren in de harten." 1).
Uit al het gezegde zal men niet mogen afleiden dat de zalving, die wel hetzelfde beginsel als de vroomheid heeft, volkomen aan de vroomheid geëvenredigd is. De zalving kan bij
twee predikers in vroomheid gelijk staande zeer ongelijk zijn,
maar zij is toch te innig verbonden met het christendom, om
in eene waarlijk christelijke prediking gansch en al te knnnen
ontbreken.
Zekere hindernissen, sommigen natuurlijk, anderen uit dwaling of gewoonte, kunnen aan de zalving schaden en, om zoo
te spreken, het doorvloeijen belemmeren van de zachte en
heilige olie, die overal moet vloeijen , al de gewrichten der
gedachte smeren, al de bewegingen der rede gemakkelijk en
juist maken, die het woord doordringen en voeden moet. Er
is geen enkel kunstmiddel om zieh zalving te verwerven; de
olie vloeit van zelf uit den olijfboom; de hevigste drukking
zou geen' droppel uit de aarde of uit den kcisteen doen voortkomen; maar er zijn, indien ik zoo spreken kan, middelen
om niet zalvend te zijn, zelfs met een' kostelijken sehat van,
vroomheid; Of om de zalving, die in ons is, te verbergen,
en haar te verhinderen naar buiten te vloeijen. Er zijn sommige
dingen met de zalving onvereenigbaar, namelijk: de geestigheid 2), de te strenge analyse, de te leerstellige toon, de te
formele dialectika, de ironie, het gebruik van wereldsche of
tc afgetrokkene uitdrukkingen, de te letterkundige vorm, en
eindelijk de stijl die te compact en te inééngedrongen is 3).
Immers de zalving onderstelt den overvloed, de uitstorting,
het vloeijende , het zachte.
Het begrip der zalving wordt meer opgewekt door hare afwezigheid dan door het aanwezen. Dat wat tegen haar overstaat bepaalt hare beteekenis; ofschoon zij geen negatieve hoedanigheid, maar integendeel de meest positieve is ; doch positief
in den zin van een' reuk, van eene kleur, van een' geur.
1) OUTROlT l\1E~IBRINI. La philosophie Chrétienne. (Lausanne
1800'. Tom. I. pag. 92. vvo
2) De H. BERNH,\RDUS en AUGUSflNUS hadden nogtans vernuft en
zalvinj:( tevens.
3) Wij mogen er wèl bijvoegen de angstvallige zorg !lat ieder
woord op rle goudschaal der rechtzinnigheid gelegt! en door keurmeesters gl'gi<pl zal worden.
Vert.
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Maar verkleinen wij het begrip van zalving niet, door het
terugtebrengen tot weeke zachtheid, tot een' overvloed van
woorden 1), of tot een pathetisch tranenspeL
Wachten wij ons te gelooven dat men niet zalvend kan zijn
zonder zich te onthouden van de strengheid en d~ gevolgtrekking in het redeneren, en die fierheid van nadruk, die heilige
hevigheid welke sommige onderwerpen vorderen, en zonder
welke men bij de behandeling daarvan niet slagen zou.
MASSILLON is, naar het oordeel -van MAURY, z<llvend in
een stuk dat vol bestraffingen is 2).

§ IV. Over het gezag.
Het gezag is in het algemeen het recht van geloofd of geh oorzaamd te worden; het recht om de toestemming of de
gehoorzaamheid te vorderen. Maar het woord autorita8 3) beteekent ook de bewustheid en de openbaring van dat recht;
en het is in dezen zin dat wij van het gezag één der vereisch-ten van de prediking en ééne del' eigenschappen van den prediker kunnen maken. Het is echter niet gemakkelijk te zeggen
koe het zich openbaart; het doet zich wel gevoelen, en de
afwezigheid er van laat zich nog beter gevoelen, maar het
laat zich niet in afzonderlijke en tastbare bestamldeelen oplossen. Men kan weinig meel' bepalen en aanbevelen dan het
gevoel zelf dat aan onze taal en aan onzen toon het gezag
kan bijzetten; máár als dit gevoel aanwezig is, laat het gezag
niet na zich in de gansche rede aftedrukken , en el', om
zoo te zeggen, de minste bijzonderheden van te verheffen.
Men kan niet zeggen dat het gezag uitsluitend eigen is aan
de kanselrede. Men zoekt het, en vindt het met genoegen in
alle openbare redevoeringen. Het vertrouwen van den redenaar
op zijn eigen woord boezemt vertrouwen in aan het gehoor.
1) PALMER heeft van dien slroom van woorden naief gezegll dat
de hoorders daardoor dis onder water gezet worden.
Vert.
2) MAURY. Eloquence de la chaire LXXII De l'onction - Zie
MASSII.LON. aan het slol van het eerste Deel zijner preek ol'er de
aalmoei. - Vg. ook, als voorbeeld. het slot der preek van BOSSUET
over de lmpénitence finale.
3) Auctoritas is afgeleid van augeo, ik vermeerder, en heleekent alzoo het overwegend gewicht dal, in de schaal gelegd, deze
doel overhellen. - CICERO noemt de autoritas de -apex senectutis."
Verl.
t;:i'
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Men ziet gaarne dat iemand gevoele wat de kracht z\iner overtuiging en de ernst van zijn doel van de zijde der hoorders
verdienen. De waarheid heeft hare rechten, die overgaan op hem
die haar vertegenwoordigt en haar tot orgaan verstrekt. De
meest nederige spreker moet zijne nederigheid weten op te
offeren aan de waardigheid van de waarheid, en de ·fierheid
voegt hem als hij voor haar het woord voert 1). Máár het
gezag is vrij wat meer wezentlijk eigen aan de christusprediking , die van Godswege spreekt en de woorden Gods vm'konrligt. Als wij dit zegel aan onze redenen niet geven kwetsen
wij de eenvoudige zielen, en zouden zelfs zij die in ons evangelie niet gelooven zich verwonderen. Deze staan wèl niet met
ons op hetzelfde standpunt, maar weten toch goed hoedanig
dit zijn moet; terwijl z~ ons veroorloven ovel'tutgd te z~n,
veroorloven zij ons juist dáárdoor om met gezag te spreken ;
en als wij in hunne tegenwoordigheid een' anderen toon aansloegen als dien van het gezag, 7.ouden wij niets doen uan
hen ergeren en hen nog meer verwijderen.
Wij spreken over het ware gezag, dat ganseh en al rust op
de overtuiging en den ijver, en tegenover 't welk, als tegenover een' helderen en weêrkaatsenden spiegel, de nederigheid
en de liefde blinken. Elk onderscheidt het gemakkelijk van
die meesterachtige opgeblazenheid, van die bestudeerde inbeelding, waaraan een officieel gewaarborgde stelling en de gewoonte om te spreken zonder tegengesproken of in de rede
gevallen te worden, die predikers noodzakelijk bloolstellen
welke meer den geest van hunnen stand dan dien des evangelie's
hebben. Als de prins DE VENDÛME geen andere predikanten
dan van die soort had gehoord, kan men hem verontschuldigen dat hij aan LODEWIJK XIV, die hem dwong ter kerk te
gaan, ten antwoord gaf: "Sire, ik kan geen menseh gaan
hooren, die alles zegt wat hem behaagt, zonder dat iemand
vrijheid heeft hem te antwoorden." Deze omstandigheid immers
van alleen te spreken, en van te spreken zonder een repliek
te vreezen te hebben, geeft geen aanstoot dan wanneer men
1) De captationes benevolentiae hebben doorgaans haren ljronll
in de zucht om menscllen te behagen en -bijval" te viII den. - Er
is ook een nederige trots en geälfeCleerde betlcesdheitl. - lIel
woorll .aandachligen" zegt PAL~n:R. klinkt te nienwmodisch, maar
-cs giebt cine Antoritas - die dem nnabhängigslen Geisle sich
unmitlelbar aüfdringl." COQUEREL. Observ. prat.. pag. 114, waar,~huwllegrn toespraken: 'llui ont Uil faux air de complimeut."
Vert.

229
haar aanstootelijk maakt. Op zich zelf is zij zeer welgevallig; máár
men moet bekennen dat de laatdunkendheid dubbel hinderlijk is
in iemand, die al te wel weet dat men hem niet antwoorden zal.
De nadruk daarentegen van het waar gezag is schier allen
welkom. Er is vóóraf gunst verzekerd aan menschen die, in
deze wereld van ongestadigheid en radeloosheid, met overtuiging en met kracht zich uitlatcn over een ernstig onderwerp. Het is zelfs de eerste zaak die in een' redenaar ons treft
en hem aandacht verwerft, wanneer men aanstonds ziet
dat hij al zijn gezag aan zijne zending, en niet aan zich zelven ontleent, en dat hij even nederig ~als overtuigd is. Wat
toch verbaasde het J oodsche volk in de leer van JEZUS CHRISTUS? Was het die leer op zich zelve? Het was bovenal het
gezag waarmede JEZUS CHRISTUS haar voordroeg. "Want hij
leerde hun ," zegt Matth. VII. 28, 29. "als macht hebbende,
en niet als de Schriftgeleerden."
. Zonder twijfel voegde het gezag aan JEZUS CHRISTUS; maar
het voegt aan de waarheid, het gezag is aan de waarheid onafscheidelijk verbonden; en zij die der wereld deze waarheid,
die herschept en behoudt, van Christuswege komen verkondigen, hebben het recht, of liever zijn verplicht, haar met denzelfden nadruk als hij deed, uittespreken. Zijn de dienstknechten niet meer dan hun meester, in zekeren zin zijn ze niet
minder dan hij; want de waarheid die zij aan de wereld overbrengen, is in hun' mond niet minder waarheid dan in den
zijnen. Het past hun niet als de schriftgeleerden te spreken;
want het zijn niet hunne eigene vindingen die zij door duizend spitsvondige wendingen in de geesten willen doen doordringen; het is een souvereine lastbrief dien zii overbrengen;
het is als gezanten eens konings dat zij optreden. Hun persoon is niets, hunne boodschap is alles. Ook is het niet voor
hun persoon, maar voor hun boodschap dat zij den eerbied
vorderen; maar zij zouden even schuldig zijn als zij dit ontzag niet verlangden voor de hun toevertrouwde godsgedachte ,
als zij dwaas en belachelijk zijn zouden wanneer zij voor hun
eigene denkbeelden dit ontzag durfden vorderen.
PAULUS bijv. schroomt niet aan TITUS ,. en zeker aan alle
evangeliedienaren, aantebevelen: "te vermanen en te bestraffen
met allen ernst" (Tit. Il. 15). Dit inscherpen is te meer opmerkelijk, als men bedenkt dat het uitgaat van iemand die het
meest misschien van alle menschen de vrijheid van 's menschen
geweten geëerbiedigd heeft; die op 't strengst zich het recht
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ontzeide over het geloof zijner leerlingen te heersehen; die
zieh het zorgvuldigst onthield zijne raadgevIngen tot bevelen
te verheffen, en die er 't meest op aandrong dat de gehoorzaamheid redelijk of beredeneerd ware.
Er is hier geene tegenstrijdigheid, want sommigen moeten
onderzoeken alvorens te gelooven; en anderen moeten het
voorwerp hunnes geloofs met nadruk bevestigen. Deze nadruk,
deze aandrang, deze ernst, in één woord dit gezag, maken
niet de minste inbreuk op de vrijheid; zij doen niets anders
dan het geweten te waarschuw~n en wakker te roepen. Dan
. eerst bezondigt zich de prediking tegen de vrijheid wanneer
zij de ziel verontrust en haar door schrikbeelden ter neder
slaat, of als zij voor het gedruisch en de verwarring die zij
verwekte, ons eene toestemming afperst die onze ziel in aandachtige, bewogene, maar bedaarde stemming, haar nooit zou
geschonken hebben.
Men is verplicht te bekennen dat de toon van hei, gezag
min of meer ontbreekt in de prediking onzer dagen, en dat
voor zoover men predikers van denzelfden tijd op ééne l\jn
plaatsen mag, de roomschen het in dit opzicht van de protestanten schijnen te winnen. Ons eerst bij het tweede punt bepalende, willen wij toegeven dat, - daar het gezag, in een'
bijzonderen zin, het grondbegrip en het fundamenteel karakter
van het R. Katholiek onderwijs is, - men zich niet behoeft
te verwonderen dat het zich overal openbaart; en dat de dienaar, niet alleen individueel geloof hechtend aan den
godsdienst dien hij predikt, maar ook een deel uitmakend van
een priesterkorps dat de Openbaring nitlegt, en, om alles
te zeggen, dat haar voortzet, - in zekeren zin meer uit de
hoogte tot zijne hoorders spreekt dan een protestantsch prediker doen kan. Het is waar dat hij predikt, en even daardoor
redeneert, beraadslaagt, onderzoekt, gelijk de protestantsche
evangeliedienaar; maar bij al deze handelingen waarin de stilzwijgende erkentenis ligt eener gelijke positie, ziet men toch
het besef eener heerschappij in zaken des geloofs, dat aan
geen ander systeem eigen is, doordringen. Zelfs de onderwerpen, de vorm, de toon der redenering duiden den Roomschen
priester aan; en, wanneer èn de priester èn de evangelieprediker dezelfde zaak voorstaan, bepleit haar de een als advokaat, de ander als prokureur-generaal.
Wanneer men nu, - zich tot de hervormde Kerk bepalend, - onderzoekt welk verschil er ten opzichte van het gezag
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bestaan kan tusschen onze dagen en de voormalige tijden,
laat zich dit verschil niet verklaren uit eene verzwakking der
overtuiging bij de predikanten, m'aar uit eene omstandigheid
van anderen aard; - èn, als men het van nabij beschouwt,
zal men misschien bevinden dat het gezag dáárdoor alleen
schijnt afgenomen omdat het vroeger was overdreven, of dat
de koorden, als men zoo spreken kan, thans dààrdoor alleen
slap schijnen omdat zij weleer te sterk gespannen waren. Bij
het gezag der overtuiging en der inweltdige roeping, wat alles
is, - mengde zich, zonder dat men het zelf bespeurde, het
ambtsgezag of dat der uitwendi,qè roeping; en misschien had
deze een te groot aandeel aan de vrijmoedigheid en den hoogen toon der prediking. Er bestond destijds niet meer waarachtig geloof en niet minder wezentlijk ongeloof dan er in on7.e
dagen bestaat; mààr het ongeloof sprak zich minder uit en
kende zich zelf minder; - de ongeloovigheid was nog niet
door de omstandigheden in de noodzakelijkheid gebracht om
zich te verklaren, noch om zich zelve rekenschap aftevragen ; onder hen, die op dit punt tot heldere zelfbewustheid kwamen
en niet langer zichzelven misleidden, hielden de meesten,
'hetzij uit voorûchtigheid hetzij uit menschenvrees, zich stil;
zij die er opentlijk voor durfden uitkomen waren weinigen in
getal, en werden gelaakt zelfs door hen die hunne meeningen
deelden. De wettige verdichting, of, om het beter uittedrukken , het algemeen vooroordeel, dat was het wat iedereen
geloofde. De kudden vertoonden zich nog in haar geheel en
dicht inééngedrongen; de Kerk was innig verbonden met
de politieke instelling; het geloof werd altijd ondersteld en oprecht
'geacht; de geestelijkheid was in 't gerust bezit eener sterke positie
en van voorrechten tot welker verdediging, ik stern het toe,
sommigen zich weinig opofferingen zouden getroost, maar waartegen ook anderen weinig uitgevoerd zouden hebben. In vollen
ernst geloof ik dat de vèrandering die tusschenbeiden kwam',
en die velen betreuren, een zegen Gods is; en dat als het
ongeloof dat weleer zich zijner onbewust was, thans zich zelf
kent, - als de oppositie, die zich verborgen hield, nu zich openbaart en zich uitspreekt, - dààrin niets dan voornitgang is.
Het eerste gezicht kondigt ons schijnbaar eene toeneming van
het ongeloof aan; mààr nauwkeuriger onderzoek ziet in 't geen
er omgaat slechts vermeerdering van licht en van openhartigheid. Zij die met behulp eener zorgvuldig 'gekweekte onbestemdheid en alle diskussiën zorgvuldig vermijdende, zich voor
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geloovigen hielden en als de zoodanigen doorgingen, zijn genoodzaakt zich van ziehzelven rekenschap te geven, en er voor
anderen verantwoording van te doen. En van een andere zijde,
zij die volhielden te gelooven en het geloof te belij den, gelooven nu in ernst en belijden niet inkonsekwent. Er vindt,
wat men doe en wat men zegge, een soort van afzondering
plaats van die saamgedrongene meerderheid die men Gemeente
noemde; allerlei oorzaken liepen zamen om dien stand van
zaken te voorschijn te roepen, die dagelijks duidelijker en
meer in 't oog loopend worden zal. Reeds lang kunnen de
evangeliedienaren zien dat hunne taak steeds nader komt aan
die der zendelingen, en dat, terwijl ze in naam aan het hoofd
eener gemeente staan, zij nog weinig meer dan de kiem daarvan hebben, en metterdaad geroepen zijn om eene Gemeente
bijeentebrengen en te vestigen. Deze stand van zaken is
wezentlijk dezelfde als waaronder zij vóórlang reeds leefden
zonder hem recht te kennen; hun wezentlijke taak wa8 weleer
wat zij thans blijkt te zijn: - het verschil bestaat slechts in
de steeds toenemende helderheid der toestanden en der betrekkingen. Mààr wat moet daaruit voortvloeijen ten opzichte van
het gezag? Als men spreekt van het waarachtig gezag, niets, of liever - een aanmerkelijk voordeel. Het konventioneel gezag
gaat weg; men moet nu de toevlucht nemen tot het ander,
dat elke tolk der waarheid, die van de waarheid overtuigd is,
aan den dag leggen kan. Het is waar dat hij niet meer te
rekenen heeft op de stilzwijgend onderstelde en stomme toestemming eener kudde; dat is te zeggen dat hij eene begoocheling te minder heeft; mààr altijd kan hij staat maken op
de kracht der waarheid en op de beloften Gods. Het is waardat het niet meer de schapen zijn die tot hem komen, maar
dat hij het is die tot de schapen gaat, en die hen zelfs achterna loopt; mààr de Apostelen, die erkenden flat het hunne
bediening was de menschen te bidden zich met God te laten
verzoenen (U Kor. V 20), vermaanden zij dáárom minder met
volledig gezag (Tit. U 15)? Is de herder minder herder
als hij achter het schaap loopt, dan als hij het uit zijne hand
voedt in de schaapskooi, welke te verlaten het niet in de gedachte neemt? Dat opzoeken der verdoolde schapen, dat altijd
het wezentlijke onzer bediening moest zijn, blijkt thans meer
dan ooit zulk~ te wezen; en wanneer wij in dit naloopen,
waarvan de richting, de omwegen, de duur, door het schaap
zelf bepaald schijnen te worden, van hetzelve sehijnen afte-
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hangen, - indien wij verplicht zijn over bergen en dalen,
langs struiken en heggen, - namelijk, langs alle wegen, waarop
de drift en het vooroordeel, de eigenwijsheid en de onwetendheid, de bedwelming óf de drogredenen, eene ziel die de waarheid ontvliedt, kunnen doen afdolen, - dat sehaap hijgend
te zoeken, en naarstig onzen loop naar zijnen ongeregelden
loop te richten, als elk tijdperk, terwijl het de vormen
der dwaling vernieuwt, ons noodzaakt de vormen der waarheid te vernieuwen, - wat kan die liefderijke inschikkelijkheid ontnemen aan het karakter van gezag waarvan de prediking
altijd den stempel moet dragen? Hoe? zou de liefde iets te
kort doen aan het gezag? Zou dan het gezag dáárin bestaan
en zich openbaren om halsstarrig altijd dezelfde taal te spreken en dezelfde formulen te handhaven? En hebben de eindelooze inschikkelijkheiÎn der goddelijke liefde ooit iets te kort
gedaan aan de heilige majesteit Gods die de bijbel ons leert
kennen? Hebben zij niet veelmeer die majesteit versierd en
verzacht ?'
'
Men moet echter toestemmen dat de prediking, door meer
bepaald eene bede of een strijd te worden, bij sommigen iets
verloren heeft van het karakter van kalme en rustige majesteit
die, bij de apostelen, en eerst bij hun' Meester, zóó wonderlijk gepaard gaat met den heiligen drang der liefde. Misschien
ook dat het dogmatismus en de te zeer tot kleinigheden afdalende zorg voor de leerstellige schakeringen, nadeel doen aall
de eenvoudigheid en aan de verhevenheid, onder welke trekken het gezag 't liefst voor den dag komt. Men moet deze
bezwaren mijden, en, zonder aanmatiging, zonder gedwongenheid, maar alleen door het besef onzer roeping, dien toon
weder zoeken te. trefl'en die ontzag inboezemt en bemoedigt,
dien al onze hoorders, zonder uitzondering, in onze prediking
vrerlangen en noodig hebben ..
Ik vermeen dat wij over 't algemeen, ten aanzien van het
gezag, blijven beneden datgene wat rechtmatig, mogelijk en
noodzakelijk is. De onverschrokkenheid en de vrijmoedigheid
der profeten doen zich in onze preken niet genoeg gevoelen.
In één woord, wij óestl'(Jffen niet genoeg. Wij strijden als in
in een tournooi met hofl'elijke wapenen; wij vergeten dat een
ernstige strijd het staal geslepen wil hebben, want dat een
gevecht in schijn slechts een schijnbare overwinning geeft.
Een meer levende belangstelling in onze gemeente, een ernstiger bese( onzer verantwoordelijkheid, eindelijk, een meer
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verheven en meer waardig begrip van onzen stand, moesten
ons verheffen boven ijdele bedenkingen, en boven zekere welvoegelijkheden waarmede wij, om de waarheid te zeggen, niets
te maken hebben 1). Ik stem toe, dit is misschien het denkbeeld niet dat men zich te huidigen dage van de evangeliebediening maakt; máár past het ons naar dat denkbeeld ons
te voegen; of is het aan ons het te hervormen? Als de beginselen der wereld te dezer zake de maatstaf onzer vrijheid
zijn, bestaat er geene reden waarom wij niet steeds lager afdalen en steeds meer ons schikken zouden ten believe der
menschen; máár als wij, integendeel, ons al de vrijheid toekennen die wij ons christelijkerwijs toekennen kunnen, en als
wij, wèl verre van onze bediening geheel te laten wegnemen,
voor haar al het gezag dat haar toekomt terugvorderen, zijn er alle redenen om te gelooven dat de wereld, ofschoon
eerst met verwondering, er toch in toestemmen en er zich
allengs aan gewennen zal. Die wereld immers ziet gaarne den
moed en de onafhankelijkheid; zij is niet machtig dan tegenover de zwakken" en het is onze vreesachtigheid die haar
vermetel maakt. Overal en te allen tijde zal onze evangeliebediening zijn wat wij wenschen dat ze zij, als wij maar de
waarheid met de liefde volgen. Of men overigens haar al dan
niet aanneme , het wezentlijke is toch: dat zij is wat zij moet
wezen.
Het karakter en de positie kuunen daarbij iets afdoen. De
eene redenaar heeft van natuur meer gezag dan de ander 2).
1) Zie de Vriendel~ike vraag aan mijne Medebroeders van L.
EGELING. in den Kerkelijken Raadvrager enz. lIl. D. 1 St. (en
afzonderlijk uitgegeven 's Hage, 1832), alwaqr, op Blz. 15, ook
gesproken word t van de vrees, dat men al te zeer den bestraffentIen toon zon aannemen, Zie ins'gel\iks de opmerkingen over het
ernstig en hartelijk prediken van HERINGA , na z\jn' dood opgen omen in den Kerkel, Raadvr. enz. III D, II St. Blz. 123 v,v. en Vg. de homiletische aphorismen in Het beeld van J. A, D.
MQLSTIIR, door H. C. VOORJlOEVE, waar onder anderen wordt te
kennen gegeven: dat des predikers gansclle ziel doordrongen beo
hoort te zijn van deze gedachte: ,er kan één hoorder zijn die thans
voor h~t laatst de evangelieprediking hoort."
Vert.
2) PALMER , over den persoon des predikers sprekend, zegt te
recht (l.I. S. 694): ,Das ist das eigenthümliche Wesen cles Göttlichen Wortes, dasz es, sein Licht in den verschiedensten Individualitäten brechend, doch immer ein gÖllliches Licht bleibt."
Vert,
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De eene gemeente geeft tot den toon van het gezag meer vrijmoedigheid dan de andere. Maar vóór alles is deze toon aan
de evangelieprediking wezentlijk eigen. Men moet, wat het
beginsel aangaat, het apostolisch gezag niet verwarren met
een zekere natuurlijke stoutmoedigheid, die overigens 'daaraan
niet schaadt, maar er zich zeer gevoegelijk mede verbindt.
Een groote nederigheid, en zelfs een groote inwendige ootmoed, een groote droef heid des harten, beletten niet met
gezag te spreken, en verhinderen niet dat dit gezag zich gevoelen laat. Hij die beeft voor God, is niet minder kloek
tegenover de menschen; en zelfs zijne beschroomdheid geeft
Gode eer. Ik geloof dat men met elk natuurlijk karakter en
in elke uitwendige p08itie, ik geloof ook dat met weinig of
veel talent, met weinig of veel vernuft, een leeraar met veel
!Jeza(! prediken kan, onder zekere voorwaarden - die wij nu
gaan opsommen:
1. Als hij spreekt in den naam Gods, en niets van de
dingen Gods weten wil dan wat hij van God zelven geleerd
heeft. Het beginsel van ons gezag ligt in onze onderwerping,
cn ons gezag op anderen is des te grooter naarmate het gezag
van Gods woord op ons zelven grooter is; onze invloed weegt
op hen, als ik zóó spreken mag, even zwaar als de waarheid
op ons zelven weegt. Hier openbaren zich te gelijk het schijnbaar nadeel en het werkelijk voordeel van des predikers positie, als men haar vergelijkt met die van elk anderen redenaar.
De ongewijde redenaar is meester over zijne gedachte; hij
wijzigt haar niet dan door haar zelve; -- plaatsen wij hem,
om de tegenstelling sterker te doen uitkomen, op 't zelfde
terrein als den evangelieprediker, op het gebied van zedekunc1e
en godsdienst: - hij ontleent zijne beginselen uit zijn eigen
fonds, te weten uit zijne rede en uit zijn' zedelijken zin; hij
verbindt daarmede, overeenkomstig de wetten der logika,
gevolgtrekkingen en toepassingen; geenerlei vreemde macht
heeft onder zijne voeten de eerste sport afgebroken, noch de
laatste weggenomen; - hij doorloopt vrijelijk de gansche ladder, evenzeer meester van zijn punt van uitgang als van zijne
gevolgtrekkingen. De rede en het geweten kunnen ook wèl,
het is waar, voor gezaghebbers gelden; máár dit gezag erkent
men volgaarne; het is mèt ons geboren en ontwikkeld; het
is een gedeelte van ons bestaan; wij zelvell zijn die gezaghebbers; !lanstonds geven wij hun onze toestemming, dáárom
alleen omdat wij er het bestaan van erkenden; - en juist
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door dezen hun' aard missen zij gansell en al het karakter
van willekeur, dat meel' of min aan elk ander gezag is verbonden. Identisch (ten minste wij gelooven zulks) bij alle denkende wezens, moeten àf zij ons bevredigen Of wij hen onderwerpen,' en, aangezien al de middelen, aan de7.e bron ontleend,
het voorkomen hebben van onze eigene te zijn, terwijl ?ij te
gelijker tijd een ieder toebehooren, hebben wij, in geval van
overwinning, de zelfvoldoening van ons persoonlUk overwinnaars te gevoelen, zonder dat dáárom zij die wij overtuigd
hebben, zich persoonlijk overwonnen gevoelen. Aangename stand
van zaken voor de beide partijen! grootelijks verschillend van
dien waarop de evangelische welsprekendheid den prediker en
zUn gehoor plaatst. Zonder twijfel heeft de christenleeraal'
veel met de rede en met het geweten te doen; door deze geholpen sluit hij al de uitwegen waarlangs de zielen zouden
willen ontsnappen uit den kring waarin hij verlangt hen te
doen ingaan; voorts, als hij hen daarbinnen gebracht heeft,
is het wederom met de rede en met het geweten dat hij hen
daarin houdt, dat hij er hen doet wonen, dat hij er hen
voor goed vestigt, en dat hij hen eindelijk doet uitroepen:
1/ Het is goed dat wij hiel' zijn; laat ons hier onze tenten opslaan" (Matth. XVII. 4); - weshalve hij volstrekt niets doet
zonder het geweten en zonder de rede. Máár deze vermogens
ontvangen de waarheid en 8cheppen haar niet; de waarheid is
gegeven: gegeven als een souverein feit, als eene gedachte
Gods, niet als een gevolgtrekking van ons verstand; gegeven
als een feit dat onze vermogens moeten bearbeiden, bebouwen,
maar dat ze nooit zouden hebben uitgevonden. In één woord,
de rede en het geweten zijn de toetssteen en der waarheid, en
niet, gelijk in andere sferen, de bron zelve del' waarheid.
Maar is het geene den prediker hinderlUke zaak, verplicht
te zijn om altijd een uitwendig gezag te erkennen, een !!ezag
dat niet in hem, dat hij zelf niet is? Ja, zeel' hinderlijk,
zoolang hij met dat gezag schacheren, dat onwrikbaar gezag
verdraaijen , dat onomkoopbaar gezag omkoopen wil! Zeer
hinderlijk, in zóóverre hij zich kwelt om dat gezag niets anders te doen zeggen als wat elk gaarne zou willen hooren,
om het bovennatuurlijke te naturaliseeren, te vertolken wat
niet te vertolken is. Maar van den oogenblik af dat hij zich
overgaf, dat hij besloot te gelooven aan de feilbaarheid der
menschelijke, en aan de onfeilbaarheid der goddelijke rede,
dan, als hij niet meel' staat met den eenen voet in het zand
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en met den anderen voet op de rots, - als hij zich met beide
voeten op den waren grondslag geplaatst heeft, wordt datgene
wat hem een nadeel toescheen, een voordeel en eene kracht.
Dan leert hij, in navolging van JEZUS CHRISTUS, met gezag,
en niet meer als de Schriftgeleerden (Matth. VII. 29); hij
beroept zich dan niet langer op ziek zelven, maar op God;
hij stelt dan den mensch nict meer tegen den menseh, maar
de majesteit der wijsheid Gods tegen de eindelooze weifelingen
der menschelijke wijsheid over; ontdaan van alle persoonlijk
gezag, doet hij een hooger gezag aan, en hoemeer hij zich
als mensch vernedert, des te meer verheft hij zich als evangeliedienaar. Máár - wat belangrijk is om optemerken , hij spreekt dan ook met geloof. Men geve er acht op: de
pleitbezorger, de lofredenaar, de staatsman op de tribune,
kunnen met geloof spreken: een vaste zekerheid, een levende
overtuiging zijn natuurlijk niet buiten hun bereik ; máár voor
hem die over zedekunde en godsdienst spreekt, is in de gewone en natuurlijke omstandigheden het geloof nauwelijks
mogelijk; er zijn in deze reeks van denkbeelden slechts weinigc dingen, die men met vastheid staande houden en met
genoegzaam gezag leeren kan; de analyseerende geest der eeuw
heeft zóóvele meeningen vergruisd, heeft zóó weinig geloofspunten laten staan! Er is zóó weinig partij te trekken van
het bloot redeneren om de zedelijke wereld en den natuurlijken godsdienst weder optebouwen! Gelukkig hij die uit
Gods handen de oplossing ontvangen heeft die de aarde niet
vermag te geven! Wèl eene willekeurige oplossiug, maar die
willekeurig zijn moet, omdat het metterdaad is bewezen dat
de rede er geen natuurlijke van vinden kan 1). Gelukkig, die
haar gevonden heeft! hij heeft wat om aan de zielen medetedeelen; en, in zijne ootmoedige afhankelijkheid van de geopenbaarde waarheid, is hij in werkelijkheid vrij wat meer onafhankelijk, en heeft hij meer invloed dan de prediker die niet
gelooven wil dan aan zich zelven , en iederen oogenblik zich
betrapt niet eens aan zich zelven te gelooven.
Men kan niet nalaten er bijtevoegen dat het voorrecht, uitsluitend aan den prediker verzekerd, om alleen het gehoor
bezig te houden, om geen andere dan stomme vijanden te
bestrijden te hebben, een buitensporig en ongerijmd voorrecht

1) Vit. over het gezag der rede v.

en Christ.mdQm, II D., Blz. 210.

D.

HOEVI.N,

Menschenwaan
Vert.
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zou zijn, als de prediker niet geacht werd in den naam van
God te spreken, en de uitspraken der geïnspireerde wijsheid
te herhalen, als hij ze ontwikkelt en toepast.
2. De prediker kan met veel gezag spreken, als hij bij het
gezag, dat uit Gods getuigenis voortvloeit, nog dat voegt hetwelk uit de ervaring ontstaat; - omdat, volgens de bestemming
des Christendoms , de uitwendige waarheid bestemd is een inwendige waarheid te worden, de openbaring eene ervaring, en
dat in zekeren zin elk mens;::h die het evangelie verkondigt,
als de apostelen moet kunnen zeggen: "Hetgeen wij gehoord
hebben, hetgeen wij met onze oogen gezien hebben, wat wij
aanschouwd en wat onze handen getast hebben, betreffende
het woord des levens, - dát verkondigen wij D." (1 Joh.
1. 1 en 3) 1).
3. Een derde voorwaarde om met gezag te spreken, is, als
het uitwendig leven van den prediker genoegzaam overeenkomt
met zijne prediking, zoodat zijne woorden niet voor zijne daden behoeven te blozen., en niemand recht hebbe hem zijn
eigen bestaan tegentewerpen. Dan legt zijn eigen karakter getuigenis voor hem af 2).
4. Vierde voorwaarde: als hij, naarmate hij de verhevenheid
zjjner zending gevoelt, des te meer zijn eigene geringheid beseft ; als men hem het eerst ziet buigen onder den last dien
hij anderen oplegt; als hij bij zijne zending zijn persoon laat
wegvallen; als hij dim alleen zichzelven op het tooneel plaatst
wanneer zulks onvermijdelijk wordt; en als hij zich slechts
vertoont om ten duidelijkste deeltenemen aan de verootmoediging zijner hoorders; als hij in gedachten noch in woorden zich van hen scheidt, en als de overtuiging van de eerste
der zondaren te zijn door zijne redenen heên zich hOO1'en
laat; - in één woord, als het gezag dat hij aan den dag
1) Wanneer PALMElI den prediker veroorlooft z!ch op eigene ervaring Ie beroepen. en somtijds in den eersten per~oon te spreken. dan voegt hij er de waarschuwing bij: om toch nieL de geheimen van het hart te openbaren. en merkt daarbij op (I. I. S. 705):
dat PAULUS veertien jaren lang zijne verl'uk~ing tot in den derden
hemel verzwegen heeft.
2) EGELING t. a. p. (Kerk. Raadvr. enz. III D. I St. Blz. 35) vergelijkt den prediker. wiens levensgedrag niet met zijn woord
overeenstemt, bij een uurwerk 4at elf uur slaat en twaalf uur
wijst. Men weet niet ór men slag. ~an óf men wijzPr grlnoven
Woo~

~L
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legt, ontdaan is van elk personeel karakter; als het geheel en
al het voorwerp zijner zending betreft, geheel doordrongen en
geheel gekenmerkt is door het gevoelen dat PAULUS deed zeggen: 11 Wee mij indien ik het evangelie niet verkondig!"
(I Kor. IX. 16).
5. Vijfde voorwaarde: als op den kansel God hem de gènade bewijst om zich zelven te vergeten en hem bevrijdt van
de nietige bekommeringen der ijdelheid. Want als hij, in plaats
van dienaar des Allerhoogsten te zijn, door ~jdelheid ,de dienaar der menschen werd; indien op het eigen oogenblik dat
hij hun den raad Gods verkondigt, de zorg voor hunne goeden afkeuring hem vóóraf bezig hield; als hij de degelijkheid,
de geestdrift, de zalving, het gezag zelf had gezocht, met het
heimelijk verlangen om van zich te doen zeggen dat hij degelijk, gemoedelijk, zalvend, en met gezag predikte, - zou hij,
van den rechterstoel tot het voetbankje afdalend, en gansch
en al vreemd aan die edele onafhankelijkheid die PAULUS deed
zeggen: IImij is voor het minst dat ik van ulieden geoordeeld
worde ," (1 Kor. IV. 3), - vruchteloos den toon des gezags
zoeken nutebootsen, maar dien niet vinden. De m&n wien de
menschen vrees aanjagen, is nict geschikt om hen te !locn
vreezen ; wie voor hen siddert zal hen nooit doen sidderen;
en als PETRUS, zijn eerste preek - als men het zoo noemen
wil, zijn proefpreek - uitsprekend, zich vóóraf bekommerd
had over zijne taak en over het oordeel van zijn gehoor, had
hij de menigte, door berouw getroffen, bij het eind zijner
rede niet tot hem hooren zeggen: 11 Mannen broeders, wat
zullen wij doen?" (Hand. 11. 37).
6. Eindelijk, om met gezag te prediken, moet de prediker
doen gevoelen dat hij hen die zijn woord gebiedt, hartelijk
liefheeft.

Bestraffinq. - PAULUS wil dat TIMOTHEUS niet alleen vermane, maar ook óestraffe met vol gezag. Wij spreken hier
niet van de individueele bestraffing, noch die in het bijzonder
geschiedt, maar van die welke bij de openbare prediking wordt
uitgeoefend. In zekere opzichten gemakkelijker dan de eerstgenoemde, is zij het toch in anrlere opzichten minder. Is
de bestraffing van den kansel gemakkelijker, omdat zij, - tot
allen te samen zich richtende, en aan elk de zorg overlatende
om zijn eigen deel zich aantetrekken, - geen individueele
gevoeligheid te levendig opwekt; - van een andere zijde ma-
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ken de openbaarheid, de plechtigheid, het kort tijdsbestek
waarover men te beschikken heeft, dit gedeelte van des predikers taak teeder en gevaarlijk. Hij kan niet, gelijk in een
bijzonder onderhoud, zich bedienen van tusschenredenen, die
hem de indrukken welke hij teweegbrengt, doen kennen en
beproeven, en -hem in staat stellen zijne gedachte te verzachten,
te verklaren en te wijzigen, naarmate de behoefte daaraan zich
gevoelen doet; in 't kort zijne rede te schikken niet alleen
naar het individueel karakter des persoons tot wien hij zich
wendt, maar ook naar al zijn achtereenvolgende gemoedsbewegingen. De kollectieve bestraffing, altijd toegepast op een
zeker midden, dat slechts waar is als de persoonlijke staat van
geen der leden van de vergadering voorgesteld wordt, loopt
altijd gevaar of zwak of overdreven te zijn; en wordt maar
al te licht onbestemd en willekeurig. Evenwel kan men er
den prediker niet van ontslaan, en het mag hem niet veroor100fJ worden zich aan het netelige dezer taak te onttrekken,
door slechts- dezelfde ondeugden en dezelfde gebreken te berispen die zich in alle andere gemeenten voordoen, en waaraan het gansche menschdom schuldig staat. Een waar herder
kent zijne kudde, en kan over de bijzondere kwalen dezer
kudde niet zwijgen. Waarom zou iemand wettig geroepen den
kansel te beklimmen eener bepaalde plaats, die zich nog gemeente noemt, iemand die tot opziener is gesteld over de
zeden van een volk, - wáárom zou zoo iemand niet hetzelfde
kunnen doen wat een partikulier uit de volheid zijner macht
zou doen, wat schrijvers en redenaars, wier ijver de plaats van
lastbrief vervangt, dagelijks doen? Alleen geloof ik dat buiten
de voorzichtigheid en de bescheidenheid, die het christendom
aanraadt en inboezemt, de plechtigheid der kerkgebouwen,
het gezag zelf waarmede de leeraar bekleed is, zijn ambtelijke
positie, en eindelijk ook zijn voorrecht dat men hem niet
tegenspreekt noch in de rede valt, - hem gebieden ten streng·
ste over zijne woorden te waken. Wat is de openbare predi.
king, als zij de uitbreiding niet is van de individueele predi.
king, de éénige die geheel en al rechtstreeksch en doordringend
is ? Waartoe zou de openbare prediking dienen, als zij niet
tot op zekere hoogte zich kon individualiseeren voor elk van
hen die haar hooren? en waarom zou men zich niet mogen
bedienen van alle middelen die men vinden kan om haar direct
te maken, door partij te trekken van minder algemeene feiten,
dan die de beschouwing van geheel het menschdom ons aanbiedt?
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Toestemmend dat een goede, christelijke preek ook buiten
de gemeente waarvoor zij werd gemaakt nuttig en toepasselijk
moet kunnen zijn, - omdat de hoofdzaak van elke prediking
in verband staat met de grondtrekken der menschelijke natuur, - geloof ik toch dat men zou kunnen vorderen: dat de
prediking van eIken herder het ondubbelzinnig kenmerk drage
van de plaats wáár en van de omstandigheden waaronder hij
zijne bediening uitoefent. Het is waar dat dit plaatselijk karakter
en dit soort van individualiteit der prediking niet uitsluitend
heerschen in het deel onzer redenen dat aan de bestraffing is
gewijd, en dat de gemeente haar beeld ziet in al de deelen
deJ prediking van een' oplettenden en opmerkzamen evangeliedienaar; - màár als hij den ganschen omvang zijner roeping heeft begreren en behartigd, als zijne gemeente in zijne
oogen een huisgezin is waarvan hij de geestelijke vader is,
als hij kent wat men het goddelijk recht der bediening kan
noemen, zal hij met milde vrijmoedigheid aan die gemeente
het bijzonder kwaad voorhouden dat zij kweekt, dat zij begunstigt, of dat zij toelaat. Het is de vraag niet om te weten
of deze vrijmoedigheid met een goed oog zal worden aangezien, of zij opzien zal baren, en of zij schijnen zal buitensporig te zijn. Máár i8 zij het? Ziedaar de vraag. De evangeliebediening wordt misschien in dezen zin door het publiek
niet begrepen; maar dit is misschien onzp. fout, èn laat ons
er vast op rekenen, wat rechtvaardig is, wat in den aard der
dingen ligt, wordt altijd ten slotte aangenomen. Men ontzegt
ons zelden wat wij aan ons zelven niet ontzeggen; men geeft
dengene die heeft; en meestal beklagen wij ohs ten onrechte
dat wij geene vrijheid hadden, omdat om vrij te zijn niets
dan het te willen zijn. De slagboomen die wij
noodig is rondom ons zien, zijn meermalen het gevolg van een optisch
bedrog. Laat ons voortgaan alsof er geene bestonden, en wij
zullen zien dat er geene zijn. Alles hangt van het oogpunt af
waaruit wij de bediening beschouwen. De vorm er van is niet
gegeven; alleen de gee8t er van is onveranderlijk, en het is van
dezen f1e~8t dat men zich een juist en volledig begrip moet maken:
Er bestaat iets bijzonders dat wij moeten ophalen: het
volk vindt, omdat dit het gebruik is, goed dat men het,
minstens éénmaal in het jaar, de uitvoerige zondenlijst voorleze en zijne ongerechtigheid noeme bij haren waren naam 1).

1) Oe Schrijver doelt hier weder op den vast- en bededag , die
in tie Zwitsersche gemeenten jaarlijks gehouden wordt.
.
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Op dien dag hebben de leeraren vrij spreken, en zij maken
er gebruik van: mààr, oprecht gesproken, wat nuttig is te
zeggen, is dat ook niet nuttig te herhalen? En als ieder
individu er belang bij heeft tot berouw geleid te worden, en
zijne bijzondere zonden of den individueelen vorm zijner ellende
te kennen, - is het dan onnut voor eene gemeente, dat men
haar nare zonde noeme, opdat zij wete waar haar kwaad is,
waar hare gevaren gelegen zijn, en naar welke zijde zij vooral
haar streven moet richten?
In weerwil der bezwaren aan de rechtstreeksche bestraffing
verbonden, hebben wij niet van ons kunnen verkrijgen haar
den prediker te verbieden. Wij gelooven dat zij een deel uitmaakt van zijn' ambtsplicht. Maar wij kunuen haar niet toestaan of aanbevelen dan onder de volgende voorwaarden:
Dat de prediker, alvorens haar uitteoefenen , zijne gemeente
goed kenne en dat hij van haar recht gekend zij;
Dat hij zich in het bezit gevoele van de achting, van de
liefde en het vertrouwen dier gemeente;
Dat het kwaad gebleken, algemeen erg zij, en dadelijke
bestraffing vereischt.
Ik wil er, in 't algemeen, niet in absoluten zin, bijvoegen:
dat deze taak gevoegelijker zal worden uitgeoefend door een' prcdiker, die bij het gezag dat hem zijne kundigheden, zijne overtuiging, zijn voorbeeldig leven en zijne zending zelve geven,
ook nog het gezag van den leeftijd voegen kan.
Ziehier eenige regels die, onzes inziens, de prediker bij zijne
bestraffingen zorgvuldig moet in acht nemen. De eerste is:
om alle soort en allen schijn van persoonlijkheid te vermijden;
ik zeg niet, om elk opzet van dien aard te vermijden, want
dit spreekt wel van zelf; ik zeg ook niet, om te vermijden
dat zijne hoorders ooit eenige persoonlijke en kwaadwillige
toepassing zijner woorden maken: - want dit zou vergeefsche
moeite zijn; - ik zeg alleen: om te zorgen dat men hem
met geen schijn van reden beschuldigen kan iemand onder zijn
gehoor, of buiten hetzelve, op 't oog te hebben gehad. Hij
zal bij gevolg trachten moeten scherpsnijdend en doordringend
te zijn, zonder tot den gemeenen en bitsen vorm van bespottelijke afbeelding zijne toevlucht te nemen. Dit negatief middel
is wel uitvoerbaar, doch de regel waartoe het betrekking heeft
is niet zóó gemakkelijk optevolgen als men denkt, zelfs al had'
men niet de minste kwade bedoeling. Het is moeijelijk en
l1lÏs~cbien onmogelijk om niet rondom zich deze of gene levende
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type te zoeken van de ondeugd die men schilderen of be-

straffen wil. De meest ideale scheppingen der schilderkunst
hebben het een of ander individueel model tot uitgangspunt of
steunpunt gehad. En, wat zonderling is, zelfs wanneer men
naar het individu schildert, is men zeker de soort of het
geslacht wedertegeven. Er is misschien geen prediker die
niet, wanneer hij de eene of andere zedelijke ellende der
menschheid behandelde, gedurende al den tijd van zijn' arbeid,
deze of gene hem wel bekende gestalte vóór zich zag staan.
Altijd is iemand, zijns ondanks, de persoon op wien de ontleedkunde del' 800rt wordt toegepast; iemand dien men niet
bij name noemt, aan wien men misschien meent niet meel'
dan aan elk ander gedacht te hebben, is altijd de zondebok
der bestraffing. Indien dit het geval was, laat ons dan de
teekenen die te zeer kennelijk zijn zorgvuldig uitwisschen,
houden wij den deugniet, den zondaar verborgen; en blijve
alleen de ondeugd, de zonde.
De bestraffing van zekere klassen of van zekere rangen der
maatschappij is misschien ook een soort van per,vonaliteit.
Onze bediening, die altijd daarheên moet gericht zijn om te
verzoenen en te hereenigen , behoort zich te wachten om eene
klasse van menschen zóódanig te schetsen, dat zij haar prijs
geeft aan den haat of aan de verachting van andere standen.
Er kunnen tijden en omstandigheden geweest zijn waarin men
zich van dezen regel ontslagen moest rekenen. JAKOBUS b. v.
kon aan zekere christenen hun geheel wereldsche beleefdheid
en hun slaafsche inschikkelijkheid voor de rijken, die hen
verdrukten, verwijten. Zelfs stem ik toe dat, daar zekere ondeugden uit zekere toestanden voortvloeijen , het onmogelijk is
over die ondeugden te spreken zonder te gewagen van de toestanden waaruit zij voortkomen; onmogelijk om te spreken
over de ongerechtigheid der ééne, zonder te gewagen van het
lijden der andere klasse. - Máár de christenleeraren hebben
de oprechtheid en de voorzichtigheid wonderlijk met elkaêr
weten te verbinden, geholpen door het voorbeeld en de besturing van hun' aanbiddelijken Meester, die niet geaarzeld
heeft zich bij name en in 't openbaar tot de klassen te richten,
en ze allen in opstand gebmcht heeft, niet onderling tegen
. elkander, maar allen gezamentlijk tegen hem. De christelijke
geest heeft, in zijn strenge oprechtheid, nooit de hatelijkheden
bevorderd noch de wraakgierigheid opgewekt. De eenvoudigheid neemt wèl bij hem dikwijls de plaats der voorzichtigheid
1ö'
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in, maar hij IS op zUne hoede ook de voorzichtigheid niet te
verachten. Ik geloof dat een christenleeraar niet dan in den
uitersten nood, en op grond van de krachtigste redenen, zich
veroorloven, of liever zich ten plicht stellen zou, om te spreken
als Vader BRIDAINE in dcze bèroemde en zóó vaak aangehaalde
vóórafspraak :
/lOp het gezicht van een gehoor zóó nieuw voor lIlij, schij ut
het mij toe, mijne Broeders, dat ik den mond niet openen
moest dan om genade te vragen voor cen' armen zendeling
ontbloot van alle talenten, die gij vordert, als men U over uwe
zaligheid spreken gaat. N ogtans ondervind ik heden een gansch
andere gewaarwording, en als ik mij vernederd gevoel, waeht
U te gelooven dat ik mij neder buig onder de ellendige bekommeringen der ijdelheid, alsof ik gewoon ware mij zelven tè
prediken. God geve dat geen dienaar des hemels ooit verontschuldiging bij U noodig meene te hebben ! Want, wie gij ook
zijn moogt, naar het oordeel Gods zijt gij allen als ik, - niets
dan zondaren. Het is dus alleen voor uwen en mijnen God,
dat ik 'mij in dezen oogenblik gedrongen gevoel mij op de
borst te slaan. 'fot dusverrc heb ik dc rechtvaardige oordeelen
des Allerhoogste verkondigd in bedehuizen met riet gedekt. Ik
heb de strengste boetvaardigheid gepredikt aan ongelukkigen
welker meerendeel broodsgebrek leed! Ik heb aan de goede
bewoners van het platte land de verschrikkelijkste waarheden
van mijnen godsdienst verkondigd! Ik ongelukkige, wat heb
ik gedaan? De armen, de beste vrienden van mijnen Got!,
heb ik bedroefd! Ik heb de ontsteltenis en de smart gebracht
in die eenvoudige en geloovige zielen welke ik had moeten beklagen en troosten! Maar kier, waar mijne blikken sleehts
vallen op aanzienlijken, op rijken, op onderdrukkers der lijdende, menschheid of op roekelooze en verharde zondaars, ja! kier alleen, in het midden van zóóvele ergernissen, is het
dat men het heilig woord in al de kracht van zijn' donder
moest doen weêrgalmen, en met mij op dit gestoelte plaatsen
aan den éénen kant den dood die U dreigt, en aan de andere
zijde mijn' grooten God die U oordeelen moet. Reeds in dezen
oogenblik houd ik uw vonnis in mijne hand. Beeft dan voor
mij, gij trotsche en laatdunkende menschen die mij hoort I Het
ondankbaar misbruik van allerlei genade, de noodzakelijkheid
van de behoudenis, de zekerheid des doods, de onzekerheid
van die voor U zóó ontzettende ure, de Ol1boetvaardigheid tot
in het sterven toe, het laatste oordeel, het klein getal der
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verkorenen, en boven dat alles, de eeuwigheid! de eeuwigheid r
zietdaar de onderwerpen waarover ik U kom onderhouden, en
die ik ongetwijfeld voor U alleen had moeten besparen. Eilieve!
wat heb ik uwe stemmen noodig, die mfJ missehen veroordeelen
zouden zonder U zelven te behouden? God gaat U ontroeren,
terwijl zijn onwaardige dienaar U toespreken zal; want ik lIeb
zijne barmlIartigheên sedert lang ondervonden. Hij zelf, Hij
alleen is lIet die in sommige oogenblikken den bodem van
HW geweten gaat omspitten. Weldra van schrik getroffen, doordrongen van afgrijzen over uwe ongerechtigheden weleer door u bedreven, zult gij U in de armen mijner liefde komen werpen,
tranen schreiend van berouwen van boete; en, ondanks de
wroegingen zult gij mij welsprekend genoeg vinden."
Ten tu:eede zou ik verlangen dat de bestraffing, hetzij op
den kansel hetzij in het bijzonder, openhartig en rechtstreeksch
ware, nooit onder den vorm eener zijdelingsche toespeling. Men
begrijpt eene toespeling of men begrijpt haar niet. In het laatste
geval mist men zijn doel; in het eerste ontdekt men niet
alleen het oogmerk des predikers, maar ook zijne vreesaehtigheid; men vraagt zich zelven af waarom hij bang was
duidelijk te zijn. .Indien men bevindt dat het der moeite
niet waard was bevreesd te zijn, acht men er hem te minder
om; zoo de aldus bedekte bestraffing van ernstigen aard
is, schijnt zij nog erger te zijn, en vergroot men nog het
opzet daartoe, ziende welke zorg de prediker meende te
moeten aanwenden om er de spits stomp van te maken j men
duidt hem èn hetgeen hij gezegd heeft èn hetgeen hij niet
heeft durven zeggen evenzeer ten kwade; - ik erken, men
is levendiger getroffen; maar men grijpt de schicht die uit
angst was toegeworpen, en werpt haar verre van zich. Gij
begrijpt overigens dat ik geenszins afkeur noch de beleefdheden der welvoegelijkheid, noch de voorzorgen en de listen
der liefde. De onbeschaafdsten in een gehlilor zullen de kiesehheid van de vreesachtigheid weten te onderscheiden.
Eindeli:Jk zou ik gaarne zien dat de prediker, wanneer hij
zich geroepen rekent de zeden zijner gemeente te gispen, zich
goed herinnerde dat: IIde toorn des menschen Gods gerechtigheid niet werkt ," (Jak. I. 20) en dat IIde vrucht der gerechtigheid in vrede wordt gezaaid" (Jak. lIl. 18). Dit verdient al de opmerkzaamheid van den jeugdigen prediker.
Zonder twijfel zijn haat en bespotting het wettig deel, en
zelfs hier op aarde het erfdeel der zonde; en het is onmogelijk
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het goede te beminnen zonder het kwade te haten; m~'tar zeer
mogelijk is het, - en maar al te dikwijls vindt het plaats, om het kwade te haten zonder het goede lieftehebben. Deze
haat afgescheiden van de liefde, heeft ongetwijfeld de kenmerken niet van dien !!volkomen haat," dien de koninklijke profeet den vijanden zijns Heeren had toegedragen 1). Daaronder
zijn onzuivere bestanddeelen gemengd; maar nogtans zou men
niet zeggen kunnen dat zulks geen haat tegen het kwade is,
want het kwaad is zóó verfoeilijk, en in zóóvele opzichten ,
en dermate strijdig met onze natuur, dat zelfs de goddelooze
het haat. Maar deze haat moet gekeiligd, en om zoo te
spreken gedoopt zijn in de liefde, om het christendom en den
christelijken kansel waardig te zijn. Men kan het ongeduld en
de spijt, die men bij het gezicht der zonde ontwaart, licht voor
ijver aanzien; men kan de verkeerde vreugde die men er in
vindt, om te berispen en te verdoemen, voor heilige droefheid
houden, en menig prediker zou een hekeldichter geweest zijn,
als hij geen predikant ware geweest. Het genoegen om te
laken is groot, en het ambt dat ons van dit genoegen een
plicht schijnt te maken, heeft iets verleidelijks voor harde en
zwartgallige geesten. Mistrouwe de evangeliedienaar zich zelven
bij deze verzoeking; hij vreeze de overdrijving en de redenaars-opgewondenheid waartoe zoodanige onderwerpen doorgaans de redenaars doen vervallen; hij doe, uit de volheid
van het gezag berispend, dit minder naar zijne indrukken
dan naar de lessen en ingevingen van het woord Gods.
Boven alles, laat hem op zijne hoede zijn voor de ironie.
Gelijk in bijzondere gesprekken, grieft op den kansel de ironie
doodelijk zonder vrucht, en niets is meer met de zalving
in strijd. Niet dat ik haal' volstrekt wil veróieden; somwijlen
is zij onvermijdelijk; zij bestraft krachtig, en, onder andere
plichten, behoort ook het bestraffen tot de prediking 2). Als

1) Wij kunnen met deze verklaring van Psalm CXXXIX, 22'
niet instemmen. Zie overigens CICERO, Laelius, Cap. XIII: ·quae
(virtus) nccesse est, cum aliqua cura, res sibi contrarias aspernetur
Vert.,
atque oderit."
2) Vg. STEENMEIJEU'S Brieven, Nieuwe Uitg. Blz. 268-274,
waar wij onder anderen lezen: .Scherts en ernst zijn elkander
niet vijandig; zij raken zich van naderbij, meer dan men denkt.
zonder hatelijke botsing. Verstaat men door scherts, het gebruik
van zoodanig pikant, geestig, vernuftig, luimig, zeggen, helwelk
een glimlach brengt op het gelaat der toehoorders, zonder dat zij
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onze Heer tot de Joden die gereed stonden hem te steenigen,
zeide: 1/ Ik heb U vele trefi'elijke werken getoond van mijnen
Vader; om welke van die werken steenigt gij mij?" (Joh. X.
32) - dan was dit ironie; maar hoe gepast, hoe edel en zijner
waardig! De bekende ironie van BOILEAU, in zijne navolging
van de IOde Provinciale, is niets anders dan de natuurlijke
vorm van eene herleiding tot het ongerijmde, die, in een zoodanig onderwerp en tegenover zulke dwalingen, bijkans de
éénig mogelijke bewijsvoering was:
.Ten aanzien van een werk dat men ons voorgelezen had,
Viel één hunner mij hard, omdat ik durfde te zeggen
Dat men, om vrijspraak te erlangen eener zonde die men beleell,
Voor het min.t een beginsel van liefde tot God moet hebben.
Die stelling - zóó spreekt hij, - is zuiver kalvinismus. Mijn hemel! zie daar mU dan op 't dwaalspoor. vervallen tot ketterli,
En heengaande als een verworpene! - MAAr. - dus ging ik toen
Als God de levenden en (Ie dooden zal komen oordeelen, (voort,En van de nederige lammeren, de voorwerpen zijner teedere liefde,
Scheiden zal den schuldigen hoop der bokken,
Zal hij, gestreng of genadig, aan ons allen zeggen
Wat ons onrein of rechtvaardig in zijne oogen gemaakt heert.
Volgens U dan zal hij tot mij. den verworpene, tien goddeloozen
Ga heên en brand in het eeu wige vuur.
tbok, zef.l'gen:
Rampzalige! die staande hield dat de mensch mU liefhebhen moest,
En die lichtvaardig over deze zaak ij uitlatende,
Beweerd hebt dat, om mijne gerechtigheid te verbidden,
De zondaar, over den gruwel zijner ondeugd getroffen,
Voor mij eenig gevoel van warme toegenegenheid koesteren,
En het eerste mijner geboden in acht nemen moest.
Dus zal - als ik U moet gelooven - de Heer tot mij spreken. Maar tot U. lief lammerken , zijn dierbaarst erfdeel,
Tot U, rechtzinnig vijand eener zóó vervloekte leer,
Tot U zal hij zeggen: Kom, mijn veelgeliefde, kom tot mIj;
juist daardoor ongeschikt worden voor de ernstige hestralling en
gemoedelijke toespraak der rede, - dan willen wij die scherts,
op OOt! kansel gebezig,l, niet zoo, ex tripode • hooren misbiIlijken.
Zij kan hare nuttigheid hebben. Ten deele, om de aamlacht te
herstellen, waar deze in gevaar komt van weg te dommelen. Ten
deele ook. om te bewerken dat men, te huis gekomen. te eerder
van de predikatie ophaalt, en met het puntige ook nog het overige
der leerrede nader bespreekt. Ten deele, om de eene of andere
bijster zotte, neologische schriftuillegging - met ééne streek bespottelijk te maken. Ten deele ook, 0111, eene enkele reis, niet het
strafhare, niet het gevaarlijke, maar ket dwaze der menschelijke
verkeerdheid te doen uitkomen."
Vert.
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Gij dic, in dc wendingen van uw spitsvondig redeneeren ,
He woorden omhelzend van een der heiligste concIlien,
Den menscll - 0 weldadige leeraar ! Bevrljd hebt van den drukkenden last 01Jl zijnen Scheppe I' te lieven;
Ga den hemel binnen, ga, met mijn' lof overladen,
Ook de engelen ontslaan van de moeite om God te heminnen.
l\1áár ik zou op die woorden, als God ze kon uitspreken,
Ik meen zonder hem te beleedigen, antwoorden:
Heer! heeft mijn hart, minder hardvochtig en minder ongevoelig,
Hela.sl niet als mijn mond voor U gesproken I)!"
Dit stuk, dat op den kansel niet zou misplaatst zijn, in
geval hij de kwestie van de lOde Provinciale had te behandelen, dit stuk, zeg ik, en misschien andere aanhalingen, die
de kansel zelf zou kunnen leveren 2), verhinderen ons niet te
1) BOILEÁU, Epitr. XII. Sur I'Amour- de Dieu, op 't einde.

2) STE}:NMEIJER gaat t. a.I'. (N. UIig. Blz. 271 v. v.) aldus voort:
.Het is opmerkelijk, dat ELIA m de volle UItoefening zijner profetische waardigheid geschertst heelt op KarmeI. Het is opmerkeliJk.
dat de Zaligmaker, m zijne gesprekken, meermalen de scherts heeft
gebezigd, Het is opmerkelijk. dat in PAULUS' hrieven aan ettelijke
plaatsen de scherts voorhanden ligt. Het is opmerkelÜk, dat predikers, aan wie de natuur eene luimIge geaardheill heefl toebedeeld, zich niet eens op den kansel kunnen verloochenen, in spijt
van hunne strengste. begrippen omtrent de achthaarheid van het
christelijk spreekgestoeJle."
PALMER, over den onmiddellijken indrnk der preek handelend.
schrijrt (1.1. S. 672): •Wir müsscn ~estehen, dasz uns ein Lächlen,
das bei irgend einer den Zuhörel' rasch crgreifelldell PredigtsteJle
um seinen l\1und spielt, meist liebcr ist als weun wir weinen sehen."
Er is iets ironisch in de woorden van den pr'lfeet MICHA, I.
Kon. XXII, 15b ; in de beschrijving van SALOMO'S gulden eeuw (I
Kon. X. 2lb en 27); in de voorstelling der godenformeerders (Jes.
XLIl'. 9-20): - in het ,.qij hebt wèl gezegd" (Joh. IV. 17); -en in de uitdrukking .de bezoldiging der zonde is de dood"
(Rom. VI. 23). _. Vg. de uitleggers op Joh. VIL 28, Luk. XIII,
33; Matth. XXVI. 45 enz.
Ik herinner mij als jongeling treffende ironie te hebben gehoord
in de toepassing eener preek. naar aanleiding van Joh. In. 20,
over het ltchtschuwend karakter des zondaars. Nadat de spreker
beloogd had dat de zondaar a. het' zonnelicht, b. hel licht der
zelfontdekking , c. het licht der menschenkennis • en ook d. het
licht der opstanding haat en vliedt; - ging hU met ernstige ironie
ongeveer aldus tot de toepassing over: •Christenen haten het licht
niet; zij zij n dezelfde in het openbaar als in hunne binnenkamer;
zij onllrekken zich niet als de spiegel der waarheid hun wordt
voorgebouden ; enz."
Verl.
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meen en dat over !tet alqemem de ironie buiten het karakter
der evangelische welsprek~ndheid treedt. Men moet haar, meen
ik, evenals het I/uitvaren," doorhalen," IIschelden," overlaten,
ik zeg niet aan de profane, maar aan de heidense he welsprekendheid; aangezien een christelijk pleitbezorger of publicist geen andere grondbeginselen dan de prediker volgen
zal 1).
Maar na alles, - hetzij ons geoorloofd het te zeggen, is onder alle meest wettige vormen der godsdienstige welsprekendheid, een heilige hevigheid niet misplaatst. De verontwaardiging , die toorn des gewetens, is den kansel even
waardig als de toorn hem weinig past. De liefde voor het
goede, gelijk wij reeds gezegd hebben, sluit den haat tot het
kwade in zich 2); en, als de liefde hare uitboezemingen en
hare oogenblikken van verrukking heeft, zou de haat de zijnen
niet hebben? Waarom zouden wij hem opwekken als wij hem
niet durfden uitdrukken? Hebben niet de profeten, de apostelen, JEZUS CHRISTUS zelf, den vrijen loop gelaten aan de
smart en aan de vrome gramschap waarvan hunne ziel was
vervuld? Het is met den toorn naar God als met een' donderslag die in een hemelsblauwe lucht kan knallen; deze toorn
verbreekt noch verstoort de helderheid van de ziel; hij is niet
in strijd met de liefde; integendeel, het zou gebrek aan liefde
zijn hem niet te gevoelen en hem niet te openbaren 3). IIDe
wonden der liefhebbers zijn getrouw." (Spreuk. XXVII. 6).
Vergeet niet dat men nooit uwe afkeuring van het kwaad en
van de zonde begrijpen zal, tenzij gij blijkbaar er over
bewogen zijt, en dat men evenmin geloof hechten zal aan
uwen rustig geformuleerden haat als aan uwe koel betuigde
liefde. Tegenover de zonde zijt gij niet, moogt gij niet zijn
binnen de termen der beleefdheid. PAULUS heeft, naar het mij
voorkomt, het zóó niet begrepen: wèl konden sommige zijner
uitdrukkingen hem die ze overnam, bij zekere menschen, den

1) Ook

STEEN~lImER

zegt ten slotte over de ironie (N. UiIg. der

Brieven. Blz. 273): .Dal men. hier vooral. niets mag overdrijven;
dat het nauwelijks geoorloorde nooit tol hebhelUkheid worden
moet; dat men tijd en gelegenheid behoort in acht Le nemen; daL
ik de scherts niet aanpriize, alleen maar een weinig verdedig; dit alles worde niet voorbijgezien."
VerL.
2) Vg. 2 Chrono XIX. 2.
VerL.
3) Vg. 2 Kon. III. 27; 2 Kon. XIII. 19 enz.
Verl.
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naam van vermetel en onbeschoft doen erlangen, maar men
moet, zonder ooit zulk een verwijt te verdienen, niet vreezen
het zich te berokkenen. De Heer, die de opening onzer lippen zal behoeden, zal er ongetwijfeld de waarheid wel laten
overgaan: - de waarheid nu bestaat zoowel in gevoelens als
in gedachten; de waarheid en de liefde zijn één; de waarheid
is dan tevens de haat, en zelfs, desnoods, de toorn. Maar,
o Heer en Verlosser! geef ons te beminnen gelijk gij bemint,
te haten gelijk gij haat, te kastijden gelijk gij kastijdt!

OVERZICHT
van het eerste hoqjddeel.
Aan het eind van het lste deel van dezen kursus genaderd,
wensch ik M! HH! de ruimte met U te overzien die wij
hebben doorloopen, de slotsom optemaken van de leeringen die
wij vergaderden, van de overtuigingen die wij erlangd hebben.
Een weinig later, in het vervolg van dezen kursus, zullen wij
gelegenheid hebben te vernemen: dat een nauwkeurig en beknopt
overzicht voor het verstand dezelfde nuttigheid heeft, als voor
den maaijer de wilgentwijg die zijne schoof omvat en samenbindt. Laat ons, bij voorraad, in toepassing brengen wat wij
later leeren zullen. Ik hoop dat wij ook eene schoof hebben
wegtedragen: binden wij haar samen zoo goed als wij kunnen.
De christelijke godsdienst heeft den vorm van een woord. De
goddelijke persoon, die dezen godsdienst op aarde en in onze
harten gesticht heeft, is het Woord zelf; en het Woord beteekent hier gedachte, rede, de waarheid in verstand en hart
opgenomen, zoowel als de waarheid in woorden uitgedrukt.
Door het Woord is de zichtbare wereld gemaakt; en ook het
Woord schept de geestenwereld; met dit onderscheid, dat het
Woord van buiten uit werkt op de zichtbare wereld, en dat
het van binnen uit de geestenwereld bewerkt. Wat de zichtbare
wereld betreft, God spreekt over haar; maar hij spreekt tot
de geestenwereld; wat meer is: het Woord schept de zichtbare
wereld die niet sprekfm kan; en het Woord schept de geestenwereld door haar te doen spreken; - ik bedoel" inwendig
spreken, dat is denken, en naar buiten denken, dat is sprfken,
het woord voeren. Het christendom is een godsdienst die zich
uitspreek~ en dien men denken moet.
Denkl1n en niet droomen; denken met het hart, het geweten en het verstand; denken, dat is te zeggen, weten en
gelooven; denken, dat is te zeggen, handelen en leven; bij
gevolg spreken en niet raaskallen, zooals al de godsdiensten
uit de menschen gedaan hebben, - zietdaar één der ken-
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merken en uer eeretitels ues christenuoms. De uediemtar van
dezen godsdienst is dan de uitdeeler en de uitlegger eener
gedachte: hoedanig ook de bijzondere toestand en de vorm
zijner bediening moge zijn, hij is de dienaar van een woord.
Deze dienaar fipreekt, dat is te zeggen dat hij denkt. De
dienaar is een menseh die het christendom tot het voorwerp
van zijn denken maakt, en die er zich op toelegt om het te
doen denken; want, ik herhaal het nogmaals, het christendom
wil overdacht zijn. En het is, behalve andere redenen, dáárom
dat van alle godsdiensten alleen die van JEZUS CHRISTUS eenf;l
Kerk heeft gesticht: het begrip van gemeente en dat van
woord, staan tot elkaêr in het nauwste verbanc],
Dit woord, welks punt van uitgang goddelijk is, waarvan
de stoffen goddelijk zijn, is een menschclijk woord. Het is
onderworpen aan dezelfde wetten als elk ander woord. Het
krijgt wél, het is waar, bijzondere wetten van zijn bijzonder
doel; maar ook zelfs hierin gehoorzaamt het de algemeene regels
der welsprekendheid. Deze bijzondere regels kunnen evenmin
buiten het gemeenschappelijk gebied der welsprekendheid treden,
als de tribune en de balie door den bijzoncleren aard van
hun voorwerp er ooit van zijn uitgesloten. De homiletiek is
niets anders dan de op de gewijde rede toegepaste rltetorika.
Men behoort bij de homiletiek, gelijk in de rhetorika, van
een nauwkeurige bepaling der welsprekendheid :lÏttegaar, 1).
Deze bepaling is ons gebleken twee bestanddeelen te bevatten:
vooreerst het 8ubjectieve, dat nillts anders is dan het vermogen
om te overtuigen 2); het andere het objectieve, dat de zedelijke waarheid of het goede is. In den grond der zaak zijn
wi,j het niet die welsprekend zijn, maar de waarheid is het;
welsprekend te zijn is niet - iets aan de waarheid toevoegen,
maar haar geven wat haar toekomt, haar in bezit stellen van
al hare natuurlijke voordeelen, de sluijers laten vallen die
1) VAN DER PALM noemde, naar CICERO. de welsprekendheid: .de
gave om zijne gedachten. vooral o\'er helangr(j1,e onderwerpen.
klaar. bevallig en met kracht uittedrul,kell." Zie zUne vertoogen
over de welsprekendheid. naar aanleiding Van SpreulL XVI. 21.
23. 24. in zijn' Salomo (Vertoog 170 en 171. IV D. Blz. 342-361
2e Druk).
Vert.
2) Over het verband tusschen overtuigen en overreden. en over
de misvatting van VAN KAMPEN. die enkel in stichting door roering
des harten het kenmerk der kanselwelsprekendheid gelegen acht.
ûe STEENMEIJER'S Brieven, Nieuwe Uitg. IIJz. 213 V,v.
Vert.
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haal' bedekken, alle verwijdering doen ophouden tusschen haar
en den menseh. Men zal ook in een slechte zaak welsprekend
kunnen zijn, maar daartoe altijd aan het kwade het voorkomen van het goede moeten geven. De welsprekendheid s~erft
in besmette lucht 1).
Doch de welsprekendheid laat de zuivere bespiegeling aan
de wijsbegeerte, de zuivere beschouwing aan de dichtkunst
over; zij versterkt en versiert zich in de gemeenschap met
deze, waaruit voor haal' veel nut is te trekken 2); maar zij
streeft naar de kandeling. De handeling is haar eigen wezen.
De welsprekellllheül volgt niet na, zij handelt. Het drama der
dichters is slechts de herhaling dier duizend drama's, waaruit
het leven is samengesteld: de openbare rede is een werkelijk
drama, dat zijn' knoop, zijne ontwikkeling en zijne ontknooping heeft. Deze ontknooping is de bepaling of de omwending
van den wil. De poëzij, zelfs als zij de handeling nabootst,
beweegt zich op het gebied del' ideën; maar de welsprekendheid heeft het leven tot hare stof en tot haar voorwerp. Zij
sterft; - zeiden wij, - in een bedorven dampkring; maar
zij sterft evenzeer in fijne lucht 3).
Dit karakter evenwel, en bij gevolg het oratorisch element,
komt niet zóó sterk uit op den kansel, waar het leeren meel'
plaats dan elders inneemt. Het onderwijs is zelfs het voornaamste doel van de kerkelijke rede 4). De kanselwelsprekendheid heet predikatie, dat is te zeggen openóaar onderwij8. De
prediking te willen dwingen om in dezelfde mate en op de1) Vgl. h. v. de welsprel(endheid van ABRAHHI'S dienstknechl.
Gen. XXIV. 35. mel de sIIod;ende taal van den hoozen RABSAlE.
11 Kon. XVIII. 32.
Verl.
2) Uver de verwantschap llisschen poezij en welspreliCudheidzie STEEN~IEIJER'S Brieven, Nieuwe Uitg, Blz, 69: - en over Ile
noodzakelijkheid om hij gunsligen aanleg gronllige kennis V~Il
zaken Ie vorgen. (lezeIrde Brieven, Nieuwe UiIg. UIz. 109-115.
Verl.
3) VI!. VAN DKR PALnI's Verhanlleling over eenige kenmerken en

vereisehten der eenvoudigheid van stijl. (Verh. Redevv. en losse
Geschr. IV. D. Blz. 101-106).
Verl.
4) Eenigzius dáármede in strijll beweert PALMER (I. I. s. 621)
dat hel didactisch I;arakter hij de leerrede niet heerschend is; in
zóóverre de prediker geen zendeling is, maar lol christenen spreekt.
Zie ook KIENLEN'S bezwaren tegen de preekmanie. in mijne 7'eeI,enen en Vragen de,ç tyds (Goes 1851.) Blz. 68-72.
Vcrl,
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zelfde wijze oratorisch te zijn als de tribune, - dat zou zijn
haar karakter te vervreemden en de zending des leeraars in
haar wezen te krenken. Doch dit onderwijs kan ongetwijfeld
welsprekend zijn, en moet het wezen.
Deze kunst zelve, om welsprekend te onderwijzen, is dat
iets wat geleerd kan worden? Men brengt tegen dit denkbeeld
redenen in ontleend aan den godsdienst. Maar als de welsprekendheid wezentlijk dáárin gelegen is om de waarheid in haal'
volle licht te stellen, - als de kunst en het kunststuk niet
't zelfde zijn, - als de kunst tot de natuur in dezelfde betrekking staat als de beschaving, - als zelfs in het instinct,
waartoe men zich zou willen beperken, een beginsel van kunst
is, - als de kunst niets anders is dan dit instinct zelf, volmaakt en ontwikkeld dool' de beschouwing, - ten slotte, als
het even wettig, of liever even verplichtend is, om over onze
woorden (die daden zijn) te waken en ze te regelen, als over
onze eigentlijk gezegde daden te waken en deze te regelen, is ons plan volkomen gerechtvaardigd, en slechts ééne zaak
kan het niet zijn, namelijk, om aan de waarheid den zonderlingen raad te geven van hare wapenen afteleggen zoolang
de dwaling en de zonde op voet van oorlog blijven. Rovendien moet men de wapenen, die wij op 't oog hebben, doen
kennen j men moet ze leel'en gebmiken j men moet hem, die
ze voeren zal, daaraan gewennen: dit is het voorwerp del'
homiletiek. Laat ons toezien dat de zwarigheden van het geweten de voorwendselen der luiheid noch de verontschuldiging
del' lichtzinnigheid worden.
Maal' als ongetwijfeld de homiletiek iets is, is zij echter
niet alles; zij vervangt de plaats niet der overreding: zij
maakt noch de geestdrift, noch het talent, noch de kundig-'
heên overbodig j zij ontslaat niet van de studie der modellen 1).
Een' kursus over de homiletiek te kooren is evenmin de homiletiek beoefenen j - ieder moet, tot op zekere hoogte, zich

1) Vg. over het nut, om, onder het geleille van een' bt:kwa·
men leermeester, ook slechte Redenaars te hooren, en om zich
vroegtijdig dezen of genen Auteur van beproefde, deugdelijke
scllfijfwijze. b\i voorkeur, dóór en dÓQr eigen te maken, STEENMEIJER'S Brieven, N. UIIg. Blz. 122-126.
Vg. NAPOLEON ROUSSEL. Hoe men niet moet prediken. Holi. Vert.
Dordrecht, 1859. Waarin de klip:ren die de mijden zijn in typen
worden \'oorgestelrl. Een gestran vaarluig is een baken in zrr.
Velt,
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zelven haar keren; - niets kent men recht dan wat men
door zich zelven geleerd heeft. Een gegevene les is niet noodzakelijk een ontvangene les; leeren is eene daad van den wil:
leeren is aannemen, het is zelfs scheppen.
Vinden. rangscltikken. uitdrukken, dáárin - zeggen de oude
rhetoren - is de gansche kunst gelegen. De nieuwen hebben
het ook gezegd, en wij willen ons niet aanmatigen het beter
te zeggen. Deze drie werkzaamheden omvatten de gansche
kunst, en het zijn wel drie operatiën. Door onze uitdrukkingen aan de bouwkunde te ontleenen en te zeggen: de stof,
den OOUW, en den stijl, zouden wij niet beter begrepen worden.
De vinding is het éénig voorwerp van dit eerste deel.
De daad der vinding. gemeen aan al de bestanddeelen der
kunst, (- want men vindt zijn plan, men vindt zijn' stijl,-)
is iIi den grond der zaak een groot geheim: de vinding is
het talent zelf. Men leert het talent niet; men geeft niet aan
hem die niet heeft, maar men kan geven aan hem die heeft.
Ten behoeve van den voor vinding vatbaren geest (- en
welke geest is gansch en al van vinding verstoken? -) zijn
er hulpmiddelen om meer en om oeter te vindeR. Het eerste
punt is: kennen. Ofschoon de wetenschap de oorspronkelijkheid niet geeft, vermeerdert en onderhoudt zij haar. Leer dus
den mensch , het leven, Gods woord, u zelven , alles zóóveel
gij vermoogt , kennen. Elke waarheid leidt tot de hoogste
waarheid; elke waarheid kan haar tot bewijs of tot toelichting
dienen. Voorts, vereenzelvig U met uw onderwerp door innige
overdenking; koester het met uwe warmte, en verwarm wederkeerig u zelven met zijnen gloed. Laat uw onderwerp u
eene werkelijkheid zijn, en de voorbereiding dezer rede make
een deel uit uwer geschiedenis; denk niet alleen, leef; neem
op uw eigen ziel de proef van diezelfde denkbeelden, waardoor
gij op de ziel van anderen werken wilt. Doe nog meer: ontleed,
naar de wetten eener gezonde logika, de U aangebodene stof.
Na U door de overdenking in betrekking tot de zaken zelve
gesteld te hebben, stel U ook door de ontleding in verband
met haar oegrip; - na op deze studie de logika der ziel te
hebben toegepast, pas er ook die des verstands op toe. Uitvinden· is vinden j gebruik hetzelfde redeneervermogen, dat gij later
om te betoof/en gebruiken zult, eerst om te vinden. Deze zijn de
middelen der vinding; maak er een veelvuldig gebruik van;
studeer, mediteer, analyseer veel; scherp door herhaalde oefeningen het vindingsmes, dat anders de roest spoedig bederven
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zou; haast U niet de toevlucht te nemen tot die soort van
leenbank der oppervlakkige geesten, tot die alledaagsche beeldspraak, waarvan de loci communes wèl niet te verachten zijn,
en aan iedereen groote diensten bewezen hebben 1), máár waarvan het onbescheiden gebruik het talent zijn eigene hulp-

bronnen verwaarloozen doet. Heb liever methode dan een bepaalde methode te hebben.
Wat gij, onder de rubriek der vinding, in het eerste
deel onzer lessen gevonden hebt, zijn eigentlijk besturingen
over de keus der stoffen. Maar hier komen twee kenmerkende
eigenschappen van de kerkelijke welsprekendheid voor den dag.
Het eerste is: alhoewel de prediking eene zaak is, is niet
elke preek eene zaak; de prediking is niet actueel in denzelfden
zin als de redevoering voor de balie of van de tribune; zij
bepaalt zich niet bij een accidenteel feit; zij is geheel vrijwillig: dat wil zeggen, M. HH.! zij kiest hare onderwerpen
zelf. - Het andere kenmerk is: niet alleen dat de prediking
zich hecht aan een bewijsstul, (dokument), (- wat ook de
rechterlijke welsprekendheid doet als zij zich op de wet beroept; en de politieke welsprekendheid dool' te verwijzen naar
de konstitutie des lands, -) máár zij bestaat metterdaad in
de ontwikkeling van dit dokument; zij vloeit daaruit voort als
uit haren oorsprong; dit dokument is haar voorwerp. Hieruit
nu volgde wèl niet noodzakelijk, maar natuurlijkerwijze, het
gebruik om over een' tekst te prediken. Alvorens dus de stof
zcIve of de substantie der preek aanteroeren , moet de homiletiek over de keus der onderwerpen en der teksten handelen.
Zou men tusschen de onderwerpen en de teksten een bepaalde keus moeten doen? Zal, omdat de preek aan een'
tekst zich verbindt, alles voor den prediker zieh dáártoe bepalen om het onderwerp te overwegen dat in den tekst ligt
opgesloten? Zouden er voor hem niet meer eigentlijk gezegde
onderwerpen zijn? Dit zou leiden tot het onderzoek van het
.gebruik, dat wet geworden is, hetwelk verlangt dat elke preek gaat
over eene bijbelplaats. Wij nu, op ernstig beredeneerde gron1) Vg. over' de kennis der volkstaal. zooals die dienstig is om
aan een algemee:Je waarheid een eigendommelijke kieUI' te geven.
PALMf.n (1.1. S. 492). waar voorbeelden worden gegeven van thema's.
in d~n vorm van spreekwoorden voor lie leerredenen gebezigd.
RI'. De mensch wikt; de Heer beschiM; - doe wel, en zie niet

om; - "echt door zee; enz.
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den de gewoonte of de wet handhavende, hebben niet ge-

meend dat het behoud daarvan de volstrekte uitsluiting van
onderwerpen, als zóódanig, medebracht. Daarom hebben wij
eerst den tekst afgezonderd van onze beschouwing, en gesproken over het onderwerp; waarvan wij de keus aan twee regels
onderworpen hebben: die der éénheid en die van het belanfl'
Na van de éénheid het begrip bepaald en het gewicht aangetoond te hebben, na elke preek tot de termen van een zuiver
imperatief voorstel herleid te hebben, - somden wij de onderscheidene vormen op waaronder die éénheid zich voordoet,
of waaronder zij dikwijls zich verholen houdt. Wat het belanfl der
onderwerpen aangaat, verlangden wij dat het menschelijk en
christelijk tevens was, en meenden wij een veilige richting aan
de prediking te geven door te doen gevoelen: dat het aan 't
evangelie eigen feit dat de predikatie ophaalt en te verwezenlijken zoekt, gelegen is in het inscherpen van goddelijke gevoelens in een men8chelijke natuur 1). Wij hebben gezien dat
op dit gebied, gelijk op dat van het leven zelf, de vrijheid
geëvenredigd is aan de onderwerping, en dat er tot den waarlijk christelijken prediker, gelijk tot den waarlijk geestelijken
christen, gezegd is: 11 Alle dingen behooren U toe, - voor zóó verre
gij CHRiSTUS toebeho.ort; gelijk CHRISTUS zelf Gode toekomt."
(I Kor. lIl. 22) 2). Maar gebrek aan ervaring kan deze vrijheid doen dwalen; de enge weg past aan de jeugd, en men
moet, op welken leeftijd ook, den kansel niet beklimmen om er
christelijk over alle dingen te spreken, maar om er te spreken
over het christendom.
Vervolgens kwam de tekst aan de beurt. Vóór alles, zeiden wij, - moet hij genomen zijn uit Gods Woord, dat
bepaaldelijk beteekent : dat men hem moet opvatten in den
zin waarin dit Woord hem gebezigd heeft. De toepassingen van
dezen grooten regel hebben ons lang bezig gehouden. De wetten
eener eerlijke en gezonde uitlegkunde hebben achtereenvolgend
onze aandacht vereischt. Van den woordelijken of uitwendifle1Z
zin, die slechts vóórloopig in aanmerking komt, zijn wij overgegaan tot den zakelijke1Z of inwendiflert zin, die beslissend is ; 1) .De geest zcille een geacht Staatsman - is gelijk een
borduurwerk volopene plaatsen die aangevulll moelen worden."
Vert.
2) Blijkens vs. 23 heteekent .alles is uwer" niet' alles is uw
eigendom, Illailr: alles is u dienstbaar.
V('rl.
.
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Van de verklaring der teksten van de geestelijke sc ort tot die
der teksten van de tijdelijke huishouding; - en voorts tot
de teksten van gemengden aard, waarbij de wereld die voorbijgaat en de wereld der eeuwigheid hare bestanddec1en vereenigen.
Niet dan na eerst deze gewichtige onderscheidingen opgehelderd, en na ons zelven rekenschap gegeven te hebben nopens
het verband en verschil tusschen de talen, de tijden, en de
oeconomiën waaruit het werk Gods bestaat, - zijn wij weder
teruggekeerd tot den kring die aan alle soorten van welsprekendheid gemeen is, dool' de behandeling van de 8tof zelve of
van den inholtd der preek. Herinneren wij ons echter nog dat
de kwestie del' teksten ons tot die del' homilie of der analytische
preek heeft geleid, en dat wij de middelen hebben gezocht om
ook dit schoone soort van preken tot de algemeene en vaste
wet der éénheid terugtebrengen.
Kennen om te gelooven, gelooven om te kennen, bijgevolg
kennen èn gelooven, en het een mét het ander, ten einde te
handelen, ziedaar den geheelen godsdienst, ziedaar ook de
gansche prediking. Wat de kenni8 aangaat, zij bevat de feiten,
dat is te zeggen, al wat in de ruimte en in den tijd versclJijnt,
en de ideeën, die eene van de mimte en van den tijd onafhankelijke realiteit hebben. Feiten worden beschreven of verhaald.
ldeë'n worden bepaald. Wij hebben de bepaling moeten bepalen,
er de noodzakelijkheid van moeten betoogen, hare verschillende
wijzen moeten onderscheiden; en moeten aantoonen door welke
onwillekeurige neiging, of door welke noodzakelijkheid, zij onder
de wetten des tijds en der ruimte terugkeert, als zij overgaat
in het vernaal of de beachr'ljving, - zoodat ideeën zonder tijdsbepaling en zonder plaats als feiten worden verhaald en beschreven 1).
Het geloof dat, èn als doel èn als middel, tot de kennis
in dubbel verband staat, - omdat men beurtelings kennen
moet om te gelooven, en gelooven om te kennen; - het geloof, waaronder wij de wederzijdsche toestemming van de rede
en van den wil verstaan, vordert op zijn beurt de opmerkzaamheid der homiletiek. Wij gaan derhalve van de verklaring

1) VINET gebruikt hier het woord croyance (meening). en niet
hel woord foi (geloof). Hij schijnt echter geloof te beiloeien. Men
vergete niet CICERO'S woord: •Opinionum commenta delel dir-s ..fudicia

confirm(J.I,"
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over tot het betoog, dat gebruik maakt van redenen, als het
er op aankomt de toestemming des verstands te verwerven; en
van beweegredenen, als het te doen is om den wil te bepalen.
De intellectueele overtuiging, van de practische overtuiging
wèl te onderscheiden, heeft een drievoudige bron: de ervaring,
het gezag en de ?·edenering. Elk dezer middelen sluit het ge·
bruik der beide anderen in zich; maar zij zijn er niettemin
van onderscheiden. Het moest onze eerste zorg zijn hun wederkeerig gewicht te waardeeren , de ongenoegzaamheid van elk
afzonderlijk aantewijzen. Vervolgens de beide eersten (namelijk de
ervaring en het gezag) beschouwende als de bouwstoffen der redenering zelve, - als de voornaamste zelfstandigheid der preek, hebben wij ons bevlijtigd om de versckillende vormen der bewijsvoeril/g in de oratorische rede, en bijzonder in de kaRselwelsprekendheid , te onderscheiden; - en wij hebben op de
vereischten, op de vooringenomenheên, en op de afkeerigheden
daarvan zorgvuldig acht gegeven. Op de redenen, die de volle
zekerheid van het verstand doen geboren worden, volgden de
beweegredenen, die den wil bepalen. Deze onderscheiding is wèl
gegrond. Maar er zou tusschen de overtuiging en de daad geen
ge8tadig verband blijven zonder de aandoening des karten. Deze
werpt over dien afgrond een brug, die de waarheid verbindt
met den wil. Laat ons juister zeggen: de waarheid wordt dan
het eigen voorwerp van den wil. Alle drangredenen kunnen
tot twee teruggebracht worden: het goede en het IJelulc. In de
eerste dezer drangredenen , of dezer aan de genegenheid voorgestelde objecten, onderscheidden en vereenigden wij later:
ket goede op zick zeI!, en den bewerlcer van ket goede. Ook
hebben wij daarbij nog onderpcheiden: de twee gevoelens van
liefde en van haat, die tegenover elkaêr staan; en de beide
soorten van welsprekendheid die daarmede overeenkomen.
Het beroep dat het evangelie luide doet op de zucht naar
geluk, ontsloeg ons van de verplichting om het gebruik
van dit middel te rechtvaardigen; want het is ingevolge dier
gebiedende behoefte van al wat leeft, dat God onze harten
opent voor de liefde tot het goede. Wij hebben zonder aarselen
dit eerlijk en noodzakelijk wapen aan des predikers hand
toevertrouwd. Die beweeggrond des geluks , de as van het
menschelijk leven, heeft ons hare twee polen, de vrees en de
koop, te beschouwen gegeven; de vrees die het hart beklemt,
en de hoop die het verruimt; de vrees die slechts eene hartstocht is, de hoop die eene deugd kan worden. Rondom deze
17<

260
beide groote V'oorwerpen, het goede en het geluk, scharen
zich als satellieten eenige beweeggronden van ondergeschikt
belang, welker gebruik wij hebben aangewezen.
Als het waar is dat men den wil niet tot een besluit kan
bewegen zonder zich op eene gemoedsaandoening te beroepen,
volgt dááruit dat de welsprekendheid zonder roering des harten
haar doel niet zou kunnen treffen; - want de ontroering is
niets anders dan de aandoening zelve in den staat van werkelijkheid of van tijdelijke opwekking. Máár men behoort met
de ontroering spaarzaam omtegaan. Wij hebben tegen hare
buitensporigheden de zedelijke vrijheid van den hoorder, en de
welsprekendheid zelve in bescherming genomen. Wij hebben
haar ook van de lagere deelen der ziel tot haar meest verhevene deelen heêngewend. Wij hebben van de welsprekendheid
die geheel zedelijke of geestelijke ontroeringen afgevraagd, die
in ons, niet den zinnelijken , maar den nieuwen mensch doen
trillen. Eindelijk overgaande van gesteldheden die de redenaar
met den hoorder gemeen heeft, omdat de laatste ze van den
eersten ontvangt, tot die welke uitsluitend aan den redenaar
als zoodanig eigen zijn:, hebben wij de zalving en het
gezag beschreven als twee machten, die alleen naar hare uitwerking zijn aftemeten , als twee élementen van een' samengestelden en geheimzinnigen aard, zonder welke de prediking
tot het peil der gewone welsprekendheid, en zelfs beneden de
welsprekendheid daalt.
Dit eerste hoofddeel van onzen kursus bevat, - als gij ons
deze uitdrukking veroorlooft, - de scheikunde van de oratorische rede. Immers wij hebben niet de massa's of de acMereenvolgende momenten, maar de stoffen of ingredienten onderscheiden waaruit de godsdienstige rede is samengesteld. Het
tweede hoofddeel , dat de verdeeling zal behandelen, zal in
zekeren zin de mechaniek der welsprekendheid voorstellen. Men
zal echter gemakkelijk zien in welk nauw verband deze beide
deelen staan, en in hoevele punten zij samenvloeijen.
Ik hoop, M. HH., dat deze inhoud8opgave (want het is
weinig anders) met helderheid die reeks van denkbeelden hebbe
voor oogen gesteld, waarvan, - dewijl zij door de tusschenruimte der lessen van elkander gescheiden, en misschien niet
de
altijd nauwkenrig genoeg aaneengeschakeld waren, volgorde en samenhang zelfs aan oplettende blikken kon zijn
ontgaan.

TWEEDE HOOFDDEEL.
VERDEEL ING.

EERSTE HOOFDSTUK.
OVER DE

ALGE:~fEENE

VERDEELING.

§ 1. Begrip en belang der verdeeling.
Bij het begin van dit tweede deel zij herinnerd, dat wij
in het eer8te niet gehandeld hebben over de eigentlijk gezegde
vinding, dat is te' zeggen, over het vermogen of over de kunst
om te vinden , maar meer over den aard en over de keus der
stoffen die bij de samenstelling der leerrede in aanmerking
komen. De vinding beheerscht de geheele kunst, en vindt hare
toepassing bij alle meest verschillende deel en van des redenaars
werk. Altijd vindt hij; de vinding is het talent zelf; of, als
men hl\t zóó wil, geheel het talent is vinding. Wij zullen ik ben er zeker van - bevinden dat goed verdeelen en goed
schrijven, ook vinden is. Hebben wij iets gezegd over de bronnen en de middelen der vinding, het was in het voorbijgaan
en op algemeene wijze, zonder meer talrijke en meer bijzondere
opmerkingen aftesnijden , die wij zullen te geven hebben in
het 4de deel van dezen kursus, waarvan de titel: methode van
ket werk, den bijzonderen inhoud duidelijk genoeg bepaalt 1).
'fot dusverre hielden wij ons dus slechts, in eigentlijken
zin en uitsluitend, bezig met de regels, die er bij de keus van
de onderwerpen, van den tekst en van de bouwstoffen, zijn in
acht te nemen. Dit was, in zekeren zin, de chemie der oratorische rede, omdat er gehandeld werd over grondstoffen of
over bestanddeelen, die wederkeerig met elkander zich mengen.

IJ Dit 4e deel beslaat niet. (Fransche Uitgevers.)
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De verdeeling, die ons nu gaat bezig houden, gelijkt meer op
de natuurkunde of op de werktuigkunde der rede, omdat zij
pimten die elkaêr opvolgen, of deelen die zieh aan elkaêr vastzetten, ten voorwerp heeft. Evenwel wil ik niet zeggen dat zij
ûch volstrekt niet bemoeit met den inwendigen aard der
stoft'en: dit zou haal' onmogelijk zijn.
Meel' nog dan in het eerste deel zullen wij het oog vestigen
op de synthetische rede of de eigentlijk gezegde preek; niet alsof deze, onzes erachtens, de éénig normale vorm der
kanselrede ware - , wij hebben ten gevalle del' homilie onze
uitzonderingen gemaakt; - máár de homilie zelve tracht naar
de synthèse; de analyse is haar slechts een weg om er toe te
geraken, - een weg waarvan de lengte, waarvan de zijpaden
éénig en alleen bepaald zijn door den aard of den vorm van
den tekst; in één woord, elke homilie strekt zich uit naar de
preek, elke homilie is ten slotte een preek. In al de gevallen
is de synthèse het doel, het toppunt, het wezen zelf van de
oratorische rede: het was dus nuttig, het was zelfs noodzakelijk
om, bij ons onderwijs, van de synthèse en niet van hetgeen
tegen haar overstaat uittegaan. Het w.as, anders uitgedrukt,
handelen over de preek, en een' band toehalen, die naderhand,
naar gelang der omstandigheden weder een weinig zou kunnen
worden losgelaten. Zulks is zeker beter dan eerst lostelalen ,
met den raad om hem overeenkomstig de behoefte weder vasttemaken. Eerst de gehoorzaamheid, daarna de vrijheid;
ziedaar de behoorlijke volgorde. In dien geest handelen wij
over de preek, als ware de preek de éénige vorm der evangelische welsprekendheid.
De stoft'en, die wij ons door vóórafgaanden arbeid verworven
hebben, moeten {/eärdend worden; met andere woorden, het is
te doen om de konstructie del' rede. Of gij al dan niet uw
plan opgeeft 1), altijd hebt gij vóóraf eene stelling te vestigen,
eene overtuiging in de ziel uwer hoorders overtebrengen. Ik
stem toe dat al de denkbeelden, al de feiten die gij verzameldet, naar deze slotsom overhellen of strekken; ik stem toe
dat de meeningen (om niet te zeggen de overtuigingen) die in

1)

A. DES AMORIE VAN DER HOEVEN (Zie zijn JOHANNES CHRIJSOSIOvoornamelijk beschouwd als een vom'beeld van ware kanselwelsprekendheid. herziene en vermeerderde uitgave. Leeuwarden,
1852) mIsprijst het in CHRIJSOSTO!IUS dat deze gewoonlijk het plan
voor zijne hoorders verborg, Blz. 34. Vg. .dant. 42.
Vert.
MUS,
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de wereld zich vormen, allen zonder onderscheid voortvloeijen
uit een zeker getal opmerkin~en, ervaringen, overwegingen,
die zich aan den geest niet in bepaalde orde aanbod eu , en
die men niet daarna poogde te rangschikken. Zoodanig is,
als ik zoo zeggen mag, de onstuimige en ongebondene rhetorika
des levens. Maar gij beklimt den kansel niet om niet wat
beters te doer.. Het is met den redenaar als met den dramatisehen dichter. Deze vindt in het leven geen enkel d~ama, dat
volstrekt in alles overeenkomt met dat wat hij voor het tooneel
toebereidt. Om slechts van één enkele bijzonderheid te spreken,
het binnentreden en het uitgaan zijn in het leven niet zóó
gemotiveerd als zij dit op het tooneel moeten zijn. De dichter
onderwerpt zich aan dien regel; hij neemt er nog vele anderen
in acht. Evenzoo de redenaar: hij geeft de stoft'en van het
betoog niet aan het toeval prijs, ook al schijnen zij in het
leven aan het toeval te zijn overgelaten. Zijn toeval zou
bovendien het· andere zeer kwalijk nabootsen. Wanneer, buiten
de onmiddellijke werking der welsprekendheid, eene overtuiging
zich bij een individu of bij meer personen te gelijk gaat vestigen, - is het nog niet gezegd dat, wat de verkregene uitkomst aangaat, de volgorde waarin zicll de élementen van het
betoog voordeden, groepeerden en rangschikten, onverschillig
geweest is. Hun schijnbare wanorde was waarschijnlijk in het
gegeven geval cene orde: dit toeval kwam er mede overeen.
Maar het toeval in de samenstelling die wij ondersteld hebben, komt met niets overeen; - deze wanorde is een zuivere
wanorde. paarénboven moet ook het élement van den tijd,
dat van de herhaling na lange tusschenpoozen, mede voor iets
rekenen; het zijn voordeelen die het gebrek aan orde kuunen
vergoeden: de oratorische rede, binnen de grenzen van één
uur of twee besloten, is er geheel van verstoken. Deze moet
dus voor de zwarigheden die haar aankleven, vergoeding zoeken
in de voordeelen die haar eigen zijn: - de orde alleen kan
llaar die verzekeren. De orde is het kenmerk eener ware redevoering; door haar alleen is zij eene rede; buiten haar weet
men niet welken naam men haar geven zal. Het is de verdeeling, het is de orde, die de rede maakt 1).
1) Gelijk het ongunstig oordeel over de wel~preken(lheid in hrt

al~emeen uit een
(Zie v. D. HOEVEN t.

verkeerd hel~Tip van haar wezen voortvloeide
a. p.. Aant. 25. Blz. 81. 82). zoo hebben ook
de tegenstanders der schikking of verdeeling ('l"á~,» meer tegen

26+
Het verschil tusschen een' middelmatigen redenaar en een
welsprekend man is dikwijls alleen dáárin gelegen. De verdeeling kan geheel op zich zelve welsprekend zijn, en als men
de zaak van nabij beschouwt, ziet men dikwijls dat de vinding, op zich zelve genomen, en zooveel mogelijk buiten de
verdeeling beschouwd, van betrekkelijk geringe intellectueele
waarde is. liDe goede denkbeelden zijn overvloedig ," zooals
PASCAL zegt 1). De kunst om ze te organiseeren is misschien
zeldzamer. Het vinden van de betrekkingen en van de respectieve plaats dier grondbestanddeelen, onderstelt somtijds
grootere bekwaamheid. Is ook een verband niet een idée, en
een zeer belangrijk idée? Er is dus vinding dáárin, en LA
BltUYÈRE, die gezegd heeft dat "de keus der gedachten vinding
is 2) ," had hetzelfde kunnen zeggen van de orde der gedachten.
Zóóver wil ik niet gaan om te zeggen, dat eene rede zonder
orde niet in staat is eenigen invloed uitteoefenen ; want ik
zou niet durven zeggen dat een ongeregelde kracht volstrekt
nietig is. Men heeft redevoeringen die in dit opzicht zeer
gebrekkig waren, zeer groote uitwerkselen zien teweegbrengen.
Maar in 't algemeen kunnen wij verzekeren dat, als alles
overigen~ gelijk staat, de kracht eener rede geëvenredigd is
aan de orde die er in heerscht, en dat eene rede zonder
orde - (wèl te verstaan dat er meer dan één soort van orde
is), bij vergelijking zwak is. Eene rede heeft niet al de
kracht waarvoor zij vatbaar is, dan wanneer hare deelen, van
hetzelfde oogpunt uitgaande, innig verbonden, jnist geplaatst
zijn, wanneer zij elkàer steunen en schragen als de steenen van een verwulfsel 3). Ta>ztum .series juncluraque polstijve en gezochte dispositiën. vernuftspelingen , eindelooze onderverdeelingen, en telkens wederkeerende trichotomiën het harnas
aangetogen. da n dat zij een natnul'liike en ongedwongene volgorde
zouden hebben gewraakt. - Vg. behalve de waarschuwing van
v. D. HOEVEN, (I. I. Aant. 44. IHz. 104-109), het aangehaalde door
W. Ml'URl.ING, Practische Godget. 11. D. 1 St. (Gron. 1854.) Blz.
152; en ERmlAl\'N, Ucber den Organismus der Predigt. (Stud. u.
Krit. 1834. 1lI Hfl. S. 581).
Vert.
1) Zie, ter ontwikkeling van dit hegrip, PASCAL, Pensees, Part.
I. Art. IlI: .Niets is meer !Ieme en dan de goede dingen. enz."
2) LA BRUYÈRE, Les Caractères. Chap. T. Des ouvrages de l'esprit.
31 VAN BENGEL (lnst. Orat. Sacr. pag. 121) haalt PLATO'S gezegde aan: ·omnis oratio, tanquam animal, constituenda ut suum
quoddam haheat corpus, quod nee sine pedibus sit, sed media
habcat et extrema, si bi invicem conscntanea el loti convenientia."
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let 1). Dit is zóó waar, daarvan is men zóó doordrongen, dat volledige wanorde zelfs aan den meest onachtzamen geest schier onmogelijk is. En hoe gewichtiger of moeijelijker het doel is dat men wil
treft'en , te meer beseft men de noodzakelijkheid van de orde.
Te gelooven dat eene rede volstrekt ontbloot van orde even
geschikt ter overtuiging en vooral ter onderwijzing is, acht ik
even zonderling als zich intebeelden: dat een menigte menschen een volk, dat een in haast gewapende hoop een geordend leger is, en dat de verwarde massa's die DARIUs in
zijn gevolg met zich sleepte, het hoofd zouden hebben kunnen
bieden aan de Macedonische phalanx.
Misschien zou men niet te ver gaan als men zeide, dat de verdeeling van geen minder belang in de rede is, dan in een physieke zelfstandigheid de verbinding der grondbestanddeelen (1Jlolécules) ; deze vormt voor eeu groot deel de natuur van het lichaam.
MUURLING I. a. p. hrengt het gezegde van HERDER bij: .Da muss
kein Bild. kein Satz, l\Cin Komma ~ein. das nicht aus diesem
Thema, wie ein Ast lInd sein Zweig, OIler wie eine Blüthe lInd
Blatt des Baumes aus Rolcher Würzel, aus solchen Stamm gleichsam nothwendig crwüchse. Wen n's hier nicht steht. stehe es
nirgends, nnd die Rede isl unvollständig: sie hat, was man an
Gemälden sagt, ein Loch. einr Liicke."
STEENMEIJER schrijl't in z\jne Br-ieven, N. Uitg. Blz. ,256, 257;
.Heert de redenaar hU zich zei ven celle goede, helder uiteellgezrlle
venleeling voor zijne preek bedacht; zoo Illag hij de helft vall
zijne taak voltooid achtf'n. Want de hewrrking volgt dan van
zelve, zonder pijnlijken liwang. Er moest ook volstrekt aan geene
uitwerking gedacht worden. eer de geleidelijke gang' der rede
zich regt duidelijk geplaatst had voor den geest des leeraars."
Als v. D. HOEVEN gewaarschuwd heelt te~en overdr\jving en aanstootelijkheden. t{'gen meer vernuftige dan juiste plannen, en tegen
symmetrische versnippering. dan voegt hij er ll. a. p. Blz. 108)
bij: .Doch dit alles is gerigt I egen misbruiken en verkeerdheden,
en kan niet tegen eene oordeelkundige. natuurlijke, uit tien tekst
ontleende, or in den aard tier zaak gegroDile verdeeling worllen
aangevoerd. "
PALMER zegt insgelijks dat ook in den vloed der rede zekere
leiding moet z~jn. zonder welke alle Ramenhang verdwijnt. HU
voegt er bU (\. I. S. 441): .De oppositie tegen het insnoeren van het
vrije persoonlijk élemellt in de preek is geheel in haar recht; máár, zonder zich den geringsten dwang aantedoen, behoert men
daarom het tegenovergestelde niet tot wel te maken, noch over elke
dispo~ilie het doodvonnis te vellen."
Vert.
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De oratorische rede, en meer bepaald die van den kansel,
heeft een dubbel doel: onderwijzen en overtuigen. SIerhts het
eerste dier beide voorwerpen in aanmerking nemend, begrijpt
men al het gewicht van de orde: wij zijn niet onderwezen
dan voor zóóver wij begrepen en in 't geheugen bewaard hebben. Men begrijpt noch onthoudt echter gemakkelijk en zeker,
dan naarmate de stoffen, waarop zich ons verstand en ons
geheugen oefenen moeten, elkaêr geregeld opvolgen en onderling verbonden zijn. Een onderricht waarbij de orde ontbreekt,
verdient te nauwernood den naam van onderricht; al wat het
vermag te doen, is min of meer nuttige inlichtingen te verschaften. En het nadeel der wanorde is, in dit opzicht, ook
niet slechts louter negatief; als het hinderlijk is niet te
begrijpen, nog hinderlijker is het verkeerd te verstaan; en
toch stelt slordige dispositie onzen hoorder aan dit gevaar
bloot. Wij leel'en hem in 't eerste geval niets, en in het
andere, wat erger is, leeren wij hem de dwaling; want de
waarheid, die niet in haar recht licht, niet op hare rechte
plaats wordt gezien, gaat in dwaling over, en dikwijls in
verderfelijke dwaling, bij het meerendeel der geesten.
Ziedaar wat het onderwijs, of de werking op het verstand
betreft. Het kan niet anders of het is eveneens met de overtuiging 1), of met de werking op den wil. Een verkeerd
geördende rede is duister, en wat duister is dat is zwak. Wat
den bevenden stempel der besluiteloosheid draagt, zal van wat
ook geen vast besluit in de ziel te weeg kunnen brengen.
Stel U eene rede voor waarin de eerste wetten der orde geschonden zijn, waarin men een denkbeeld loslaat zonder het
geheel ontwikkeld te hebben, in weerwil dat men er naderhand op terugkomt, terwijl men misschien den draad van
een ander denkbeeld afbreekt; eene rede waarin een bijkomende omstandigheid min of meer de plaats inneemt van de
hoofdzaak; waarin men van het sterkere tot het zwakkere
overgaat, in plaats van van het zwakkere tot het sterkere voorttegaan ; waarin niets tot eene groep wordt vereenigd; waarin
niets één geheel uitmaakt; waarin alles verstrooid, verward,
zulk eene rede is strijdig met den
onsamenhangend / is; aard van 's menschen geest, met zijn' meest billijken eisch,

1) Wij nemen hier het woord persuasiQn in den zin dien A. D.
D. HOEVEN daaraan geeft in zUne Aanteekeningen op JOH.
CIIRYSOSTOlllUS t. a. p. blz. 84.
Vert.

A. v.
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met zijne behoeften; in de ziel zoowel van den hoorder, als
in de rede die tot hem gericht is, wordt alles begonnen en
niets ten einde gebracht; de bestanddeelen die, wanneer ze
zich vereenigden, een vast geheel zouden hebben samengesteld,
(te weten de verwante denkbeelden, de gelijksoortige gevoelens), worden gescheiden en op afstand gehouden; - in
plaats eeller vlam die verlicht en die verwarmt, hebt gij een
zwerm van vonken; misschien zijn er levendige indrukken,
maar ras voorbijgaande en weldra uitgewischt; en ofschoon
misschien geene der bouwstofi'en waaruit eene voortreffelijke
rede kon worden samengesteld, ontbroken heeft, zal er toch
geene vergelijking te maken zijn, ten opzichte zoowel van de
konvietie als v:an de overtuiging, tusschen het werk waarover
wij spreken en een ander waarin niet meer, waarin misschien
minder denkbeelden-zijn, doch waarin de orde alles in zijne
waarde deed gelden, Wij hadden op verstandelijk gebied het
schouwspel van een kwalijk beheerd fortuin, van eene vertering die niets opbracht, van eene verspilling,
De zaak waarover wij spreken kan te ernstig schijnen dan
dat het ons geoorloofd zou zijn het denkbeeld van het 8ckoone
hierbij aantehalen; maar het is misschien niet onbelangrijk
optemcrken, dat nergens het schoone en het nuttige zóó nauw
verbonden zijn en zoo licht inéénvloeijen, Dezelfde zaak is gelijktijdig kracht en bevalligheid:
Ordinis haec virtU8 erit ft venus, altt ego Jallor,
Ut Jam nunc dicat, Jam nltnc debentia dici 1),

De orde op zich zelve is schoon, en elke zaak schoon op
zich zelve, is nog schoonel' op hare rechte plaats. De wanorde,
daarentegen, verkleint, ontsiert en verlaagt alles. QUINCTILIANUS heeft dus recht de beide eigenschappen der schoonheid
en der kracht aan de .orde te verbinden, wanneer hij met
dichterlijke welsprekendheid de nadeelen der wanorde in de
rede aantoont. Hooren wij dien voortreffelijken meester: "Het
is niet zonder grond, dat wij op de regels der vinding die der
verdeeling laten volgen, want zonder de laatsten beteekenen
de eersten niets. Breng een deel van het menschelijk lichaam,
van een dier, welk het zijn moge, van de eene plaats
naar de andere over, en gij hebt, ofschoon er niet één deel
ontbreekt, een monster voortgebracht, Hoe weinig gij een deel
ook maar verplaatst, gij ontneemt het zijne kracht, te gelijk
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mèt zijn gebruik; een leger in wanorde staat zich zelf in den
weg. Zij schijnen mij toe zieh niet te bedriegen, die beweren
dat de schikking der deelen eener zaak het wezen dier zaak
zclf uitmaakt; zoodat alles in duigen valt zoodra die verdeeling
geschonden wordt. Eene rede van deze deugd beroofd beweegt
zich onstuimig, bruist zonder te vloeijen , heeft geenerlei
vastheid. Gelijk een mensch die des nachts in onbekende
streken doolt, valt zij telkens in herhaling van vele zaken,
en ziet er vele anderen voorbij; het punt van uitgang noch
het doel bepaald hebbende, volgt zij geen vast plan, maar is
aan het toeval ten prooi 1)."
Het werk der verdeeling is van groot gewicht, omdat men
gerust kan zeggen dat het 't werk der vinding aanvult en volmaakt. Wij maakten van de vinding een deel sui generil' en
onafhankelijk. Eigentlijk is zij het niet. Men kent zijne
bouwstoffen niet recht, men meet ze niet af, men waardeert
ze niet dan nà, en door middel van dien tweeden arbeid, die
zeer dikwijls met den eerste samengaat. Hij levert metterdaad
de drie volgende uitkomsten:
1. Hij geeft aan den zin van het voorstel juiste bepaling,
en brengt het tot strenge éénheid terug. Trouwens verdeelen
(disposer) is ontleden (décomposer); deze bèide woorden zijn
bijkans synoniem, ten minste om te verdeelen moet men eerst
splitsen. Wanneer men daarbij naar de wetten eener gezonde
logika te werk gaat, kan het niet anders of men neemt het
voorwerp zelf waarover men handelen wil, meer van nabij in
oogenschouw; onderscheidt beter wat daaraan eigen en wat
daaraan vreemd is; brengt het met meer zekerheid tot zijne
rechte grenzen terug. Hoevele redenaars leerden den waren
aard van hun onderwerp eerst recht kennen als zij tot de
verdeeling overgingen.
2. Niet alleen wat de éénheid van het onderwerp overschrijdt wordt uitgesloten en ter zijde gesteld, maar het werk
der verdeeling, op geleidelijke analyse berustend, helpt alles
vinden wat in een onderwerp ligt opgesloten. Onderscheidene
zaken, die men nog niet gezien had, komen dan te voorschijn;
vrij wat lijnen worden doorgetrokken, vrij wat gapingen
aangevuld. Het gaat met de orde in het bestuur van een
onderwerp als met de orde in de administratie van een fortuin: zij verrijkt.
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3. De verdeeling, eindelijk, geeft of hergeeft aan elk der
bestanddeelen waaruit het onderwerp is samengesteld, zijne
wezentlijke waarde. Dan eens door denkbeelden, die bij het
eerste gezicht dooreen gemengd waren, te schiften, dan weder
dool' tot een groep te verbinden wat gescheiden scheen, dool' kontrasten , betrekkingen, punten van vergelijking,
treffende weêrkaatsing van het eene denkbeeld op het ander,
zorgvuldig te bewerken en te doen uitkomen, - geeft men
aan elk dezer denkbeelden nieuwe en verrassende waarde.
De geringe indruk eener rede waarin de grootc wet der
orde werd veronachtzaamd, laat zich, naar het ons voorkomt, nog anders verklaren. Het is noodig, - dáárover is
men het ééns, - dat de redenaar den indruk dien hij wil
te weeg brengen, zelf heeft ondervonden: dit is het wat men
de i1tspimtie noemt. Doch zonder een plan, en zonder een
fiks ontworpen plan, hetzij het langzaam overdacht of bijkans
even spoedig gevonden als gezocht zij, zal men niet met
waarachtige inspiratie kunnen schrijven. Verbeeld u zeI ven in
dien toestand dien ik onderstel. Gij gaat op het toeval af
blindelings .uwen weg, dan eens vóóruit dan weder achteruit
gaande; de draad dien gij in handen houdt, breekt iederen
oogenblik af, en wil onophoudelijk weder vastgeknoopt worden.
In plaats van terstond een denk beeld volledig uittedrukken ,
stelt gij het, na het eerst OllVolletüg te hebben voorgesteld,
voor de twèede maal onvolledig voor; het zijn vele {J'IJna'8,
vele breuken waarvan de optelling tot een ronde som achterwege blijft. Gij hebt herhaaldelijk geschermutseld aan al de
zijden van het plein; maar het waren ijdele aanvallen die
niets beslissen. Het eene denkbeeld voert niet tot het ander:
uit het eene denkbeeld ontwikkelt zich het ander niet; in
'tgeen gij vasthoudt hebt gij geen waarborg voor 'tgeen el'
volgt; de zinsneden (waarlijk teu onrechte pas8ages genoemd)
volgen elkander niet op, en zijn niet verbonden. Gelijk verkwisters die bij den dag levep., schrijft gij bij den zin, na
den eerste niet zekerder van den tweede dan zij van den dag
van morgen zeker zijn. Dan eens hebt gij in ééne zinsnede de
stof eenel' rede opééngehoopt; dan weder brengt U het besef
van de eerste maal uwen slag gemist te hebben, tot een denkbeeld waarmêe gij de rekening reeds vereffend moest hebben;
en gij zoekt deze herhalingen, dezen teruggang, deze overtolligheden. deze uitweidingen, dool' redekundige kunstgrepen,
dool' spitsvondige onderscheidingen, <1001' taalwendingen , dool'
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woordspelingen te ontveinzen. Zulk een onzekere, aarzelende,
hijgende gang staat lijnreclJt over tegen de inspimtie, de
doorgaande beweging, die zijn moet als ééne en dezelfde uitboezeming van een vol gemoed. Het leedwezen van zóó
slecht ontgonnen te hebben, de rijkdommen van zijn onderwerp en van zijne gedachte zóó weinig te hebben doen uitkomen, slaat het talent in boeijen , indien het een waar
talent heeten mag waaraan het vermogen van samenstelling
(or,r;anisatie) ontbreekt; de rede, buiten adem gebracht, verwrongen, verraadt van den beginne af de vermoeijenis en de
radeloosheid. De redenaar is als gedrukt dool' het pijnlijk
gevoel van nooit dan ten halve zijn doel getl'ofl'en en zij ne
gedachte uitgedrukt te hebben; van slechts halve indrukken
te hebben gemaakt, die hij vruchteloos met andere halve indrukken zoekt aantevullen. Deze rede verspild, deze str\id
geëindigd met eene nederlaag, liggen hem vóóraf zwaar op
het hart; - hij gevoelt zich overwonnen vóór het eind van
den strijd.
BUFFON heeft volkomen juist de twee tegenovergestelde toestanden beschreven van iemand die zonder plan werkt, en van
hem die er zich een maakt.
"Het is door gebrek aan een vast plan, het is omdat hij
niet genoeg over zijn onderwerp nagedacht heeft, dat een man
van geest zich verlegen gevoelt, en met schrijven niet weet te
beginnen; - hij ontdekt op ééns een tal van denkbeelden,
maar dewijl hij ze onderling vergeleken noch gerangschikt
heeft, is er niets wat hem beweegt het. een boven het ander
te kiezen. Hij blijft dus in verlegenheid; máár - heeft h\i
zich een plan gevormd, heeft hij éénmaal al de denkbeelden
die wezentlijk tot zijn onderwerp behooren, verzameld en geordend, - dan zal hij licht het oogenblik begrijpen waarop
hij de pen moet ter hand nemen, hij zal bemerken dat het
gewrocht zijnes geestes tot rijpheid gekomen is, hij zal zich
gedrongen gevoelen om het te ontwikkelen; en het zal hem
zelfs een lust zijn te schrijven; de denkbeelden zullen met
gemak elkaêr opvolgen, en de stijl zal natuurlijk en vloeiend
zijn; uit dit genoegen zal warmte voortvloeijen , een gloed die
over alles zich verspreiden en aan elke uitdrukking leven bijzetten zal. Alles zal meer en meer bezield worden, de toon zal
zich verheffen, de voorwerpen zullen kleur krijgen, en het
gevoel, bij het licht zich voegend, zal het vermeerderen, zal
het verder leiden, zal het van 't geen men gezegd heeft doen
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overgaan tot 'tgeen men gaat zeggen, en de stijl zal boeijend
en schoon worden 1)."
De . kardinaal MAURY is ook zeer goed te hooren op ditzelfde onderwerp: "Waarom" zegt hij, "weet men in sommige
oogenblikken niets te ontdekken? Omdat men wezentlijk niet
weet waarheên men gaan wil, noch wat men zoekt. Dit is
een regel van ervaring, dien men alle dagen leert in de kunst
en de gewoonte van schrijven. Men acht zich in een' doodstaat van onvruchtbaarheid: men is slechts midden in eene
woestijn en in eene wolk 2)."
Wij zeggen dus, om het bovenstaande samentevattcn, dat
de orde wezentlijk mede behoort tot de idée der rede zelve;
dat zij noodwendig wordt vereischt om te leeren en te overtuigen; dat zij de voorwaarde is van de vinding zelve, en,
eindelijk, dat zij de voorwaarde is der inspiratie.
Al wat wij zoo even zagen, heeft ons voorbereid om zonder
verwondering HERDER te hooren zeggen: "ik vergeef licht alle
fouten, uitgezonderd die welke de dispo .•itie betreffen." HERDER
stelt zonder twijfel onder de gebreken die hij vergeeft noch
de valsche begrippen noch de slechte leeringen ; maar wij kunnen begrijpen dat al het overige, uit het oratorisch gezichtspunt, hem vergeeflijker voorkomt dan de gebreken van verdceling, omdat het juist de verdeeling is die eigentlijk de
rede uitmaakt, en omdat dáárin bovenal de redenaar voor den
dag komt.
Doch wvar is het beginsel dier orde die wij aanbevelen?
zou het niet even goed in het gemoed (7I",xS-o,,) als in de rede
kuunen zijn? Ik weet dat niets, op zijne wijze, zóó logisch
is als het bewogen gemoed, en dat men zich daarop verlaten
kan, zonder zich te bekommeren over de inrichting eener
rcde waarvan zij de voorname drijfveer is. Men kan zich verzekerd houden dat zij goed zal beginnen, en dat dit begin
al het overige mèt zich zal brengen. Zij zal zich herhalingen
veroorloven, zij zal terugkeeren op hare schreden; zij zal
afdwalen, maar dit alles met de gratie en het geluk die haar
nooit ontbreken; en zij zou minder waarachtig, en bij gevolg
minder welsprekend zijn, indien zij in den gewonen zin des
woords meer logisck ware. Zij vindt als van zelve de orde
1)

BUFFON,

Discours sur Ie slyle,

Vg. VINET·S

Chrestomathie

Française, Tom. lIl. pag. 142. 3ième Ed.
2) MAUIIY, Essai SUl' f'éloquence de la chaire. Ch. XXX VI,
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die haar past, en vindt haar juist op voorwaarde dat zij haar
niet zoekt. De snelle verspreiding der denkbeelden, hunne
aaneenschakeling met behulp van levensvolle overgangen, die
juist de beweging der rede uitmaken, is voldoende voor de
welsprekendheid van het bewogen gemoed 1). Als RACINE in
de Androma~ue HERMIONE laat spreken 2), is het duidelijk
dat de wanorde dezer rede een deel uitmaakt van hare waarheid, - een waarachtige orde, - en dat deze volmaakte
logika van het bewogen gemoed in een nagevolgde rede een
wonder is. Indien el' meer logische orde in ware, zou de rede
minder volkomen zijn.
Maar dit is niet voldoende voor de leerrede, waarin de
wanorde niet eene orde sui generi8 zijn zou, vermits zij niet
waarachtig zou zijn, waarin zij geene bevalligheid hebben
zou als hebbende geene waarheid, - waarin zij bloot wanorde en wartaal zou zijn.
Nemen wij echter de logika, en niet meel' het bewogen
gevoel, tot beginsel del' orde, dan zien wij de zwarigheden
toenemen.
Ook de logika heeft, naar 't mij voorkomt, gelijk de gemoedsbeweging, hare overhellende neiging. Máár het kan niet
anders of zij brengt, wat de opeenvolging en aaneenschakeling
del' denkbeelden aangaat, een even zeker en even onfeilbaar
instinkt als de hartstocht te weeg. Het logisch gevoel, indien
wij deze uitdrukking mogen bezigen, heeft op verre na de
levendigheid niet del' eigentlijk gezegde gevoelens. De begrippen zijn objecten, en de logika is dus objectief; de gedachte
kan niet, als lIet gevoel 3), zich zelve ten regel en tot maat1) Zie Ie Paysan du Danube van LA FONTAINll, het gebed van
Philoctetus aan Pyrrhus bij SOPHOCLIlS , en Pauline à Polyeucte

bij CORNEILLE.
VINET.
Bekend is de uitspr:tak van Jv.A.N PAUL: ,Das Herz, die Knospe
des Kopfes." Vg. de Verhandeling van J. J. VAN OOSTERZEE, over de
getuigenis des H. Geestes, enz. Jaarbb. 111. D. 1 St.
Vert.
2) Act. V. scène V: .Je ne Cai point aimé, cruel! etc'"
3) Ik nam de vrijheid het woord passion dan eens door gemoedsaandoening, dan weder door gevoel of hartstocht te vertalen. Uit het vervolg echter blijkt Ilat hiermede geene drift, veel minder een hlind, redeloos en uitzinnig gevoel kan bedoeld ziju. Het geldt trouwens OIel in de preek: .On a tant d'ame pour
sentir, et si peu de mots pour Ze dir·e." Wat men goed begrijpt
kan men ook in woorden hrengen.
Vert.
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strekken. Zij heeft haren regel in de wetten van het denken,
die standvastig, onveranderlijk, van den oogenblikkelijken
zielstoestand onafhankelijk zijn; en hoewel deze wetten, in
het afgetrokkene beschouwd, de noodzakelijke vormen zijn
van 's menschen geest en, om zoo te zeggen, de natuurlijke
eigenschappen (in8tinct8) des verstands , behouden zij in de
toepassing hun karakter van instinct niet, en hare werkzaamheden kunnen wèl zeker zijn, maar zijn nooit onbedacht. Tot
haar goed gebruik dragen de oefening en de geregelde beschaving veel bij, en ofschoon alle geesten dezelfde oorspronkelijke wetten erkennen en van dezelfde vormen een voorgevoel
hebben, zijn toch niet alle geesten - het spreekt van zelf even wèl gevormd noch even logisch.
Het lijdt geen' twijfel of de prediker stelt Rartelijk belang
in zijn onderwerp; maar hij is niet door drift vervoerd; hij
mag het niet zijn; de aandoening die hij ondervinpt is diep
en ernstig, maar zij laat hem kalm; ook spreekt hij niet
onder den indruk een er onmiddellijk hachelijke positie; persoonlijk is hij niet beleedigd; om kort te gaan, hij is
wezentlijk geroepen om te onderwijzen. Hij kan dus, hij
moet dus zijne ontroering hedwingen, niet beginnen. wáár
zij beginnen zou, noch den gang volgen dien zij, als zij
meesteres se was, l]em zou doen volgen.
Ongetwijfeld behoeft hij, om met zijn onderwerp ingenomen
te zijn, niet te wachten totdat hij er de natuur van ontvouwd,
de bewijzen uiteengezet, de gevolgen voor zijn gehoor ontwikkeld heeft 1); hij is reeds bewogen alvorens hij al dit werk
begint, en juist omdat hij getroffen is, maakt hij een begin; máár het strijdt vobtrekt niet met de oprechtheid: de uitdrukking der ontroering, de uitboer.eming des gevoels intehouden
tot den oogenblik waarop men het voordeelig uitdrukken en
het aan anderen meêdeelen kan, omdat men vóóraf het voorwerp waarover gehandeld wordt recht deed kennen en waardeeren.
Wat wij hier zeggen over de leerrede als zoodanig , heeft

l) Nog verder gaat de methode van

REINH ARD, die rloor ERDaldus wordt geschetsl: -Die Eigenthümliehkeit der Reinhardsehen Dispositionsmanier hesteht darin, dasz. nachdem ein Gegenstand der Predigl hestimml ist, nUII gewisse Gesichlspunkte ('t"Ó7ro.
der Sophisten) hinzugebracht, und mil Hülre dcr~elber eine ~Iasse
einzelner, gänzlich von eina/l!ler unabhällgige Präilikate zu jenem
Gegenstande (als !lcm Ohjectr) hinzugl'fügl werden."
Vert.
18
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274
nieer uitgestrekte toepassing dan misschien het woord leering
aanduidt. Telkens als men wilde leer en en overtuigen, niet
alleen op den kansel en op de tribune, maar ook in 't gemeenzaam verkeer, moest men altijd voor de inrichting zijner
rede zorgen, zich een plan vormen en dat volgen ; omdat het
niet genoeg was een' algemeenen indruk in den geest achter
te laten 1), maar een bepaald besluit, dat op even bepaalde
beweeggronden rust. In dit opzicht komen enkele redenen van
RACINE in zijne treurspelen wezentlijk even goed met de regels
der oratorische dispositie overeen als de redevoeringen der bekwaamste redenaars 2). Lees ook de rede van PIWENIX tot
ACHILI,ES, in het 9 Boek van de Ilias, en die van P ACUVIUS
bij LIVIUS, Lib. XXIII. Cap. IX. Het is nuttig ook in deze
modellen de welsprekendheid te bestudeeren, ten einde de
soort niet voor het genus te nemen.
De kanselrede is didactisclt en oratorisclt. De verdeeling
moet aan beide deze kenmerken beantwoorden. Dit splitst de
studie, die wij ons voorstellen, in twee deelen. Wij zullen eerst
over de verdeeling handelen uit een logisch, daarna uit een
ol'atorisck oogpunt.

§ Il. Over de veJ"(leeling uit het ZogiJ'ch oogpzmt.
(Ontleding. -

Groepeering of onderverdeeling. -

Opklimming).

Wij zijn genoodzaakt te onderstellen dat, hij het opstellen
eener rede, de zaken altijd op dezelfde wijze toegaan. Deze
onderstelling, die onze taak vereenvoudigt, schaadt volstrekt
niet aan de waarheid. Wat in zekere gevallen zich in tijdsorde antérieur bevinden kan, kan in de volgorde der gedachte
wel postérieur zijn.
Alhoewel wij eerst over de vinding, en daarna over de verdeeling gesproken. hebben, weten wij wel dat de verdeeling
somtijds aanstonds te gelijk met de vinding gemaakt wordt,
en dat zelfs somwijlen de hoofdzaak eerst na al het overige
komt.
Zoo beschouwde ik eerst het evangelie groot i/I zijne ei.veken,
en besehouw het daarna groot in z?jne gaven; die beide denk·
1) VI:iIi:T voegt hier hel woord "Gesammteindruek" hij, om zijne
bedoeling te verduidelijken.
2) Zie de rede van AGRIPPINA. in rlen Britan1/icus, en die van
PYRIIHIlS in Ile Andl'omuque.
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beelden, die mij achtereenvolgend getroffen hebben, vereenigen
zich en vloeijen samen in het hoofddenkbeeld : Ret evan.qelir.
i8 groot, dat mijn thema gaat uitmaken. - Het is eveneens
met deze twee denkbeelden: Het evangelie heeft de vrijheid
ten doel; lIet evangelie heeft de vrijheid tot middel; welke zich vereenigen in deze stelling: "liet evangelie i8 eene
wet van vrijheid." Alleen moet men er goed van verzekerd
zijn, dat het woord vrijheid in elk der twee bijzondere stellingen dezelfde beteekenis heeft.
Doch gewoonlijk, en misschien al te gewoonlijk, gaat de
zaak zóó niet toe. Eene stelling, Of door een' tekst aan de
hand gedaan, àf door ons theologisch systeem ons verschaft,
àf, eindelijk, van te voren door onzen geest aangenomen, doet zich geheel gevormd aan ons voor, alvorens wij werkelijk
al de denkbeelden waaruit zij is samengesteld, noch al de bewijzen die haar staven, in de gedachte hebben. Wij onderstellen, hij onze studie, dat het altijd zóó gelegen is.
Wa~ gebeurt er verder?
Het thema is gevonden. Zijn begrip, wij willen dit eens
aannemen, is in des redenaars geest gevat en wèl omschreven.
Maar, hetzij dit thema ontwikkeld of betoogd moet worden,
men moet het ontleden, het om zoo te spreken uit elkander
nemen! gelijk men doet met een meubel of met eene machine
aan den ingang eener deur die niet wijd is.
Dit is het oogenblik der overpeinzing. De méditatie is een
langzaam en· gestadig uitbroeden van het onderwerp, dat, in
zeker opzicht bevrucht door de natuurlijke warmte van den
redenaar, door de belangstelling waarmede hij zich persoonlijk
met zijn voorwerp verbindt, eindelijk uit den dop komt, en
achtereenvolgend voor den dag brengt een menigte bijzondere
denkbeelden, een soort van rommelzo of verwarden hoop, bestanddeeltjes die in de lucht dwarrelen, maar die groepen
en massa's zoeken te vormen,' en niet eerder tot rust komen
dan W;1nneer zij hunne plaats en hunne betrekkingen hebben
gevonden.Want als het slechts om verdeelen te doen is, het is zeker
dat het onderwerp zich van zelf verdeelt of verbrokkelt in
een aantal deelen, dat geene grenzen heeft dan de onmogelijkheid om meer te verdeelen. - Doch deze vergruizing van het
onderwerp is niet zijn ware verdeeling. Onderstellende, wat
ik niet, geloof, dat alleen de overdenking al de bestanddeeltjes wedervond, zou zij slechts een gedeelte vervuld heb1S'
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ben der taak die den redenaar opgelegd is. Dit totaal vall
denkbeelden vormt een massieve samenpakking, niet een
organismus. Men moet tot al deze denkbeelden komen;
maar de weg kan niet door het toeval aangewezen worden;
het is een natuurlijke, een physiologische weg, als die van
het sap tot de moederarmen , daarna tot de takken, voorts
tot de bladeren.
Gelijk wij dus straks de vrij menigvuldige gevallen afzonderden waarin de vinding van het onderwerp zelf, van de
stelling, achteraan en misschien het laatst komt, - cvenzóó
zonderen wij hier dit werk der overdenking, die gisting des
geestes af; het zijn ,boezemgeheimen ; wij kunllen ons voor
het tegenwoordige bij dit feit niet ophouden; en alhoewel de
redenaar menigmaal van de takken tot den tronk, of van de
hoogte naar de laagte kon gaan, -- zullen wij van den tronk
naar de takken, of van de laagte naar de hoogte gaan.
Men moet dns gaan naar den tro}lk, die de hoofdstelling is,
naar de moederarmen. Men moet ze onderscheiden en vatten,
dat is te zeggen: een algemeene verdeeling van het onderwerp
maken. Soms zal men bevinden dat het onderwerp (de propositie) een noodwendige verdeeling heeft, en een andere niet
toelaat. Die eerste ontleding kan geen groot geheim zijn; de
verdeeling van een voorstel in de verklaring van het gebod en
zijne drangredenen , in het betoog eener waarheid en hare
praktische gevolgen, is gemakkelijk voor den gewon en mensch
gelijk voor den bekwamen man; en het is beneden deze eerste
verdeeling dat de moeijelijkheid en het werk van het talent, - de
ware ontleding, - gezegd kan worden een aanvang te nemen.
Wij spreken niet opzettelijk van de verdeelingen die bijna
onvermijdelijk zijn 1), en waarbij de vinding bijna niets is;
1) Toch wordt menigm.1al de natuurlijliste analyse die voor de
haut! ligt voorhijgezien . en ten onrechte een meer gekunstelde
daarvoor in de plaats gesteld. lIet is uIldienhoofde dal wij hierhij
eenige disposilien aanstippen die de tekst zelf voorschrijft:
1 Sam. XXIII. 16. De ware vriendschap. 1. Aan geen' stand gehonden; 2. 111 den druk heproel'd; 3. Door den godsdienst geheiligd. - 2 Sam. XIX. 31-39 De edele grijsaard. 1. Een getrouw
onderdaan; 2. Een ingrlogen dienaar cles Heeren; 3. Een zoq-tvuhlir:
vader. - Job [I. 9 en 10. De tegenspoed, verschillend gedragen.
1. De vrouw die tot afval verzoekt; 2. De I~ider wiens geloof niet
bczw~kt. - SpreuI,. XV. 24. De levensweg.!. Door den verslandise gekozen, 2. Ivopende naar boven, 3. om aflcwijkcll Van
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en onze aandacht op de anderen vestigend, gelooven wij te
kunnen zeggen dat van deze eerste ontleding van het onderwerp, voor een groot deel, de kracht en de werking del' rede
afhangt.
Er zijn krachtige en rijke plannen, die den hefboom zoo
diep mogel~jk aanwenden de , de gansche massa van het onderwerp opheffen; el' zijn ook anderen waaraan de diepste verdeelingen del' stof ontsnappen, en die, om zoo te spreken,
slechts cene laag van het onderwerp omspitten.
Hiel' bovenal, in het ontwerpen der plannen, is het dat
men de redenaars, die in staat zijn wat goeds te leveren, en
hen die nog wat beters vermogen, kan kennen; - dat betere,
dat, om de waarheid te zeggen, het zegel is van het talent of
van den arbeid.
den weg ties vrrderfs. - Je,aia Xr 1. l. ISAï's afgehouwen lron k ;
2. het rijslwn; 3. de vrucht. - Jerem. lIl. 22.. Gods r()pping.
1. Afket'rlge kinderen; 2. [{pcrt wetlt~r: 3. 11< zal uwe afdwalingen
genezen. - Psalm XC 12. 1. Ile dagen te trllrn: 2. Be dagen zóó
te tellen dat men een wijs hart hekomt; 3. Go(1 te hirltlell dat hii
on~ dil leer!'. M.lllh. VI. &. 1. Gotl \Vec.t wat wij heiJOeven ;
2. Eer wU IWfn !>illden; en 3. die Gnrl is onze Vader - Matlh.
XX J. 37. 1. De langmnedip-hcld VRn tien zendrr; 2. rle lIilnemrndheir! van rlrn p-ezanl; 3. de gruwel Iie on!!elook - Luie 11. 14.
De Engelenzang. 1. Gods \velhdlilp-cn in menschen de gront!
hunner verlossinl!'; 2. Vretle op aarrle tlOOf CHRISTUS aangehracht;
3. De verheerlijking des Allerhoof(sten het rinddoel zijner openharingen. - Lul.. XXII. 31 en 32. 1. De waarschuwing; 2. De
vertroosting; 3. OP. roeping. - Luk. XXII. 39 -46. 's Heeren geh()orzaamheid. 1. zwaar heprocf(l; 2. s~hillel'entl gebleken; 3. heerlUk beloond. - Joh. 1. 29. Hct lam: - het lam Gods; - rlat tie
zonde wegneemt; - der wereld; - Zipt het! - Joh. I. 12.
1. Wat het zegt kinrleren Gods te zijn; 2. Hoe JEZUS tie macht
geeft om het te wOI'(hm; 3. Wie dit hei! zich toeëigenen. - Joh.
V. 17. 1..JEzus vond hem in den tempel - trefl'ende ontmoeting;
2. .JEzus zeitJe: "gij ziJL gezond geworden" - heugeliike herinnering; 3. -Zondig niet meer. enz." - nool!zakpl\jke vermaning. Hand. 11. 47. De uithreiding der gemeente 1. Dagelijks wertlen
er toegedaan; 2. De geloovigen werden zali~; 3 De Heer heeft ze
toegebracht. -- Hand. XXVIII. 24. Geloof en ongel()of. _. Rom. 1.
16. liet evangelie 1. eene kracht Gods 2. tot zaligheid; 3. voor
een ieder die gelooft; 4. men schame het zich nipt. -- Rom. VIII.
28. 1. Hun die God liefhebben; 2. Werkt alles meile tril goede;
3. dat weten wij. - Filipp. IV. 7. De ware vrede.!. Een ''ferle
Gods; 2. die alle vrrstand te hoven gaat; 3 hewarende .... in
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Mt!n zou hier deze wèl bekende regels kunnen toepassen:
"Den gang te kennen - is een ganseh eenvoudige zaak;
Het spel te kennen, - dat is de vrueht van het genie;"
en deze minder bekende regels:
"Het betere. zegt men, is de vijand van het goede:
!loch nooit laat goede MDilak dil valsche spreekwoonl toe;
MALHERBE heeft beproefd bet betere te bereiken;
MAYNARD deed wèl, en nogtans deed hij niets.
Lof zij dit belere , het edel doel van het genie!
Het heeft den schrijver van Iphigenie, het heeft
BOILEAU, POUSSIN, PHIDIAS en RAPHAëL ontvlamd.
Het Goede, bedeesd als het is, is het Betere van het alledaagsche.
Aan wijlen LA HARPE baatte het weinig;
Hij is er van gestorven, - maar 't Betere sterft in der eeuwil!'Iwi!1 niet."
Ieder althans behoort, naar zijne krachten, naar dit bete; e
te streven, en mag zich niet tevreden stellen met het eerste
plan dat zich aan zijnen geest voordoet, tenzij hij het, na 't
grondig onderzocht te hebben, voldoende voor zijn oogmerk
bevindt, geschikt om het onderwerp uitteputten , en er al de
kracht van te doen uitkomen i' - in één woord, tenzij llij
niets ziet wat daarboven de voorkeur verdient 1).
CHRISTUS JEzus. - 1 Tim. VI. 17b. Gods mildheid. 1. Hij geel't
alle dingen; 2. Hij geeft ze rijkelijk; 3. Hii geel't ze om te genieten. - Hebr. X. 19-21. De Christelijke voon'echten: 1. Vrijmoedigheid om in te gaan; 2. op een' verschen en levenden weg;
3. hebbende een' groöten priester over hr.t huis GOlls. De verplichtingen daaruit voortvloeijende (v. 22 -25): 1. Oprechte hekel'ring,gezindheid; 2. Onwankelbaar vertrouwen; 3. Ollflerlinge lierde. 1 Petr. I. 13. De gulden levenslessen. Wee;,t: 1. Reisvaardi~;
2. nuchteren; 3. opgeruimd. - 1 Petr. tI. 11. 1. Wat het lS zich
te onthouden van de vleeschel\jke begeerliJkheden; 2. Hoe noodzakelt;k die onthouding is (.zij voeren krijg - tegen de zil'I"); Pil
3. Waarom den christen vooral dit hetaamt : (als .vrcemrlelill~ op
aarde). _. 2 Petr. I. 10. 1. Onze roeping rn verkiezing; 2. Ihocten
vastgemaakt worden; 3. Zij struikelen nimmermeer die zich d:tartoe benaarstigen. ~ 2 Kor. V. 6'. 1. Moed te hebben; 2. Goeden
moed te hebben; 3. Altijd goeden moed te hebben; 4. Wie vermag alzoo te roemen?
De preek van A. G. VAN HAMEL op het kröolliugsfeest; 17 !\lei
1874, volgens 1I Kon. XI, 17, geelt rle vcrdeeling in den titel:
un roi. un peuple, un dieu. (RoU. Hl74).
\' ert.
1) Bij het omwerken van reeds vroeger behandelde onderwer·
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Over hetzelfde onderwerp kunnen verschillende plannen zich
voordoen 1). Als ik te betoogen had dat de gedachte aan den
dood nuttig is, zou ik achtereenvolgend kunnen aantoonen:
Dat zij de verbeelding bestuurt, de neigingen regelt, het geweten wakker houdt;
Dat zij terughoudt en dat zij aanspoort;
Dat zij het beste middel 'is om tot de kennis van den menseh,
en tot die van God te geraken;
Dat zij ons te gelijk het leven minachten, èn hoogschatten
leert:
Dat zij onze eerzucht, onze zinnelijkheid, onze vijandschappen onderdrukt;
Dat zij ons het leven, ons zelven , onzen naaste, en Goduit het rechte oogpunt leert beschouwen;
Dat zij ons vreesachtig tegenover het kwaad, moedig ten
opzichte van al het overige maakt 2).
pen, zal mGn somIUds in cen' gelukkif.(en !!rerp zich verheuf.(en.
Bijv.: 0 ver den f"l'i~cër en (Ien tollenaar spl'ekt'IHI (LuIe XVIII.
10 v,v,) 113ft men afzonderlijk nallruk Ilaarop leggen, dat twee
mannen lempelwilarls f.(illgl~n; mrl het oog op Iie onkerlwliikheid
lier mannen "all onzen liid, . - Voor hem, die spreken wil o\'er
's menschen verwantschap met God (H;IUI\. XVII. 29.) wect ik
f.(cen hetere vel'lleclinf.(, dan dat hlj die verwantschap beschouwe:
1. als des zondaars schande; en 2. als des chrislens roem. - Hel
hesle plan voor de hehandeling van Mallh, VI. 21 schijnt mij dil
Ie zijn: 1. Eene waarheirl op de ervarinA gegrond; 2, Een loetsleen; 3, Een richtsnoer, - B\j de bekenlle gel\ikenis Luk, XVI.
16-31. kan de disposilie reeds in hel Ihema .hier en hier namaals" uitgedrukt worden. en mag althans de legen~t('lllll~ niet
achterwege hl\jven, Die tegenstelling geeft als van zeU Iie venleeling aan de hand, als men spreken zal: over de ver,çchillende gemoeds,qesteldheid van 's Heeren di,çcipelen (.Joh, XX, 3 en 4). of

over de overeenigbaarheid van avondmaalvierin,q en zondedienst
(1 Kor. X. 21). Vil, Maltl1. XXVI. 1-5. Het goede en het kwade
gezelschap. verschillend in beginsel, in doel. en in uitkomst.
Vert.
1) Vg. h.v. de plannen over de Apostellijst (Matth, X, 2-4) van
BORGElI IT, 0, blz, 120, v.v,; van J..1. VAN OOSTERZEE: 1. eene
heldere hladz\jde in de geschiedenis der menschheid; 2; eelle verhevene blallz\jde in de geschiedenis van JEZUS; 3, eene gedenkwaardige bladz~ide in de geschiedenis van hel gOllsbestuur; en van
- J. P. DE KEIJS/lR m de te Arnhem uitgegevene leerredenen.
7de Jaarg. Blz, 151 v.v.
Vert.
2) Vg, de leerrede over de overtuiging der algemeene ster{e-
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Inderdaad zal zich, ook onder verschillende vormen en namen,
dezelfde stof bevinden in al de preken over deze onderscheidene
plannen gemaakt. Máár welk dezer plannen de bedoelde waarheid voorstellen zal in het treffendst licht, met den meesten
rijkdom van bijzonderheden, - dit is het wat onderzocht
moet worden. Het is zeer waarschijnlijk dat men boven al die
plannen de voorkeur zal geven aan dat van BOURDALOUE over
hetzelfde onderwerp:
11 Ik ga U drie stellingen voordragen die ik u bid wèl te
begrijpen, omdat zij de verdeeling dezer rede zullen uitmaken. Ik beweer dat de gedachte aan den dood het krachtigst
geneesmiddel is om het vuur onzer driften te dooden j - dit
is het eerste deel. Ik beweer dat de gedachte aan den dood
de meest onfeilbare regel is om bij onze overleggingen een
veilig besluit te nemen j - dit is het tweede. Eindelijk beweer
ik dat de gedachte aan den dood het zekerst middel is om
met een' heiligen ijver onze handelingen te bezielen; - dit is
het laatste 1)."
Het is belangrijk optemerken dat dikwijls het kiezen van
een plan de ontdekking is van een onderwerp in het onderwerp zelf; als men, namelijk, van de onderscheidene gezichtspunten, die de stelling bevat, dat kiest waarop men de aandacht wil vestigen. In het voorbeeld dat ik zooeven bijbracht,
hebben alle voorgestelde plannen betrekking op hetzelfde gezichtspunt; maar gelijk hier de stelling zich verdeelde in hare
bewijzen, kan zij ook ontbonden worden in hare deelen, in
hare soorten, in hare betrekkingen. B. v. deze plaats: 11 De
volmaakte liefde 8luit de vrees buiten" (1 Joh. IV 18). Naarmate ik mij aan het eene woord of aan een ander hecht, zal
ik drie plannen hebben, die drie onderwerpen zullen zijn:
Liefde: Zij sluit de vrees buiten, omdat zij vol is van zelfverloochenin!l, van hoop, van !Ieluk.
Sluit buiten: De liefde sluit de vrees buiten; want men kan

lijkheid. naar Genes. XLIH. 27 h • door H. J. ROOlJAARDS kort voor
zijn' dood gehouden. - Ik meen evenwel dat het memento mori
meer een heidenschc dan een christelijke spreuk is; omdat de dood
door hel evangelie is tenietgedaan voor den christen; en wij
meer gedenken moeten te leven dan peinzen over den dood.
Vert.
1) BOURDALOUE. Premier sermon du Carème. Tom. J. pag. 131
Edit. LEfÈVRE.
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niet vreezen als men liefheeft en men hftit niets te vreezen
als men liefheeft.
Pree8: De liefde bant de vrees voor Gods toorn, voor de
sleehte uitkomst, voor de oordeelvellingen der menschen, voor
de ondankbaarheid 1).
Zoo is ook deze stelling: 11 Gerechtigheid verhoogt een volk"
(Spreuk. XIV. 34) voor verschillende verdeelingen vatbaar,
naarmate men het denkbeeld ontwikkelen wil: door de wijzen
van het feit, door hare deelen, door eene gelijkenis, bevestigend àf ontkennend:
1. In den voorspoed, - in den tegenspoed;
2. Inwendig, - uitwendig;
3. Zonder gevaar voor het volk zelf, - zonder vooroordeel
tegen andere natien, - zonder afgunst van hare zijde;
4. Meer dan de wapenen, - de rijkdom, -- cIe wetenschap.
Wanneer U dus de homilétiek regels of besturingen geeft
over het ontwerpen van plannen, komt toch eigentlijk het
onderwijs, dat zij U alsdan geeft, wederom neêr op de vinding 2). Maar, hoe dit zij, als zij U onderscheidene beginselen
vàn vcrdeeling der stof voorstelt, is het niet om U tusschen
die verschillende verdeelingen blindelings eene keus te laten
doen, maar opdat gij U bij deze of gene verdeeling bepalen
zoudt overeenkomstig het doel dat gij wenscht te treft'en. Het
is dan nogmaals een kiezen van uw onderwerp, of liever het
is de bepaalde keus.

1) Vg. de opmerl,ing van BLAIR Lij Luk. XXII. 48, 1I D. hlz.
299. Uitg. van LULOFS. - Een hegaafd prediker beschouwde naar
Joh lIl. 15-17. Het graf: eer:;t in het licht van den tekst, als
verkondigende de grootste veranderingen: - daarna in het licht
des evangelie's, als prediker der treffendste waarheden; -- en
eindelijk in het licht van ons gemoed, als leerschool der heiligste
plichten. Zulk een ovenlaad kan licht meer vermoeijen dan stichVert.
ten.
2) REVILLE erkent dat het gronddenkbeeld zijner preek over de
klachten der aarde aall eelle schilderij van Au SCHEFFER ontleend
is. Volgens Luk. IV, 18, hetoogt hij nu: dat JEZUS het groote
vraagstuk des IIjdens onder de oogen heeft durven zirn, en er de
praktische oplossing van belooft. - Zoo zijn de gedachten die bij
eene wandeling in de natullr opkwamen, de deelen van LAURILLARn's preek over Psalm CIV, 17, 18, 21, 22, 23; in Neerland's
kansel (Arnhem, 1863), Blz. 57-75.
Vert.
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Ziehier welke beginselen van verdeeling DR. AMMON aan de
hand geeft 1). Men kan, zegt hij:
1. Het geheel in zijne beteekenissen en bijzondere stellingen ontleden. B. v. Over den vel'derfeliJkm invloed der
eerzuckt op ket geluk der men8cken:

1. Wat is de eerzucht?
2. Haar nadeelige invloed op het tijdelijk welzijn:
a. Zij maakt ons steeds ontevreden met ons zelven ; Ó. Zij
wekt tegenstand bij onzen naaste; c. Zij verzekert ons
de achting van anderen niet; d. Nog minder hunne liefde.
3. Haar nadeelige invloed op het geestelijk welzijn:
a. Zij staat aan de zelfkennis in den weg; b. Zij verhindert de rechtvaardigheid jegens den naaste; c. Zij belemmert
de liefde tot anderen.
U. Men kan het geslacht in zijne soorten ontleden. B. v.
De onbedriegelijklzeid der goddelijke beloften.

1. Der algemeene beloften. 11 Hij wil dat alle menschen zalig
worden." (1 Tim. U. 4.)
2. Der bijzondere beloften die' hij gaf:
a. Aan bepaalde volken (aan de Joden); ó. Aan enkele
geslachten (ABRAHAM); c. Aan bepaalde personen (DAVID,
JEZUS)

2).

UI. Men kan de hoofdgedachte in hare onderscheidene betrekkingen beschouwen. - B. v. De voordeelen der ware besckaving (Aufklaerung).
1. Voor den mens~h als redelijk wezen;

2. Voor den mensch als lid der maatschappij:
a. Als burger; b. Als echtgenoot en vader; c. Als vriend;
d. Als meester (Lek/'er) 3).
IV. Men kan een algemeen gebod der zedewet in onderscheidene ondergeschikte geboden splitsen. Ik stel hier een
ander voorbeeld door AMMON voor het genoemde in de plaats.
Het ontzag voor een8 ander8 goeden naam.

1. Hem niet aanranden.
1)

1842.

AMMON,

Anleitung zur Kanselberedsamkeit, pag. 151, Edit.

2) Luk. H. 10. JEZUS' geboorte eene bron van groote blijdschap;
1. voor de herders, 2. voor Israël's verlorene schapen, 3. voor
alle heilbegeerigen.
Vert.
3) Het H. Avondmaal ingericht naar de behoeften: a. als zinnelijke wezens, b. als zondaren, c. als stervelingen.
Vert.
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2. Door ons gedrag geeuc aanleiding geven om te gelooven
dat wij hem niet achten.
3. Hem verdedigen als hij is aangerand.
4. Hem waarschuwen wanneer zijn gedrag hem verkeerd
kan doen beoordeelen; zorgen voor zijn' goeden naam als hij
zelf er geen zorg voor draagt.
V. Men kan een thema in verschillende beweegredenen of
zijne verschillende bewijzen ontleden. - B. v. De goddelijke
waarheid van JEZUS' leer. Zij vloeit voort:
1. Uit hare overeenkomst met de wetten onzer rede;
2. Uit hare goddelijke werkingen op ons hart;
3. Uit de wondervolle gebeurtenissen die hare stichting en
vestiging vergezelden 1).
1) Job XXVIII. 28. De vree::;e des Heeren, des menschen wijsheid Want 1. z\i is ,Ien mensch vollw:nen waardig; 2. zij vcrvult
zijn meest dringende behoeften; 3. zij is voor iedereen toegankelijk
en verl,rijgbaar; 4. zij hlljft, en draagt vrucht tot in 't eeuwige
leven. (J. CLARISSE. Leel'red. Gron. 1831).
1 Kor. X. 16-17. De avondmaalsviering gewichtig voor onze
betrekking tot de gemeente van CHRISTUS. Want 1. ZO bevestigt
onze gemeenschap ~lIet haren stichter; 2. Zii verleveudig\ onwn
ijver voor de verhevene ,loeIeinden des chrlslendoms; 3. Zij wekt
onze dankbaarheid op voor de zegeninl(en aan de gemfJcnschap
met CHRISTUS verbonden; cn 4. Zij versterkt onze I ief,le tnt onze
hroedrrs in den Heer. (NEANDEJ\). Vg. De Schetsen voor Leerredenen bij het H. .dvtmd1'lwal. Uit het Hoog,iuitsch. Utrecht. 1849.
HehT. XII. 12-29. De luister des N. Verbonds boven dien der
O. bedeeling. 1. De een is aardsch en de andere hcmelsch;
2. de een is Leperkt cn de andere onbegrensd; 3. de een\ is verschrikkend en Iie andere vertroostend; 4. de een is l"erganl,cIijl,
en de andere eeuwig.
Psalm CXVIII. De kerkhervorming een zegen van God. 1.
Zij gaf aan de H. Schrirl haar onhetwistbaar gezng; 2. zij gaf
aan de openlijke godsvcreering hare oorspronkelijke eenvoudigheid;
3. zij gaf aan het geloof zijn' hechten steun; 4. zij gaf aan de
godsvrucht haar zuiver heginsel en hare juiste richting; en 5. zij
gaf aan de hoop hare onbedriegel(jke zekerheid terug. (J. PRINS.)
Exod. XIII. 3. De kerkhervorming een werk van God. zooals
hl\jkt: 1. uit de voorbereidende oorzaken die er aanloiding toe
gaven; 2. uit den tegenstand dien zij te hestrijden had; en 3. uit
den aard der wapenen waarmede zij de overwinning behaalde.
(F. G. H. VAN IrERSON).
Coloss. I. 28. De voortreffelijkheid der evangeliepr'ediking, blijkens: 1. haren inhoud, 2. haren aard, 3. haren omvang, en 4. hare
Vert.
strekking.
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VI. Men kan eindelijk de stelling ontleden in hare ondergeschikte deelen, door eene opklimming te volgen. B. v. (om
een ander. voorbeeld als dat van Dr. AlIIMON te nemen) De
luiheid,'
1. Zij maakt ons onnut voor ons zelven ,
2. Zij maakt ons onnut voor anderen,
3. Zij berokkent schade aan den naaste en aan ons zelven 1).
Hoedanig overigens het stelsel der ontleding waaraan men
zich houdt, ook zijn moge, en hetzij men meer of minder
gelukkig slaagt in de vinding van het plan of van de voor-

Filipp. IV. 4. De christelijke blijdschap. 1. Hare lbron natnllrlijk; 2. Hare openbaring weldadill; 3. Hare bevordering onverstoorbaar.
Efez. VI, 12. De strijd onzer dagen. 1. Tegen ultramontanisme;
2. tegen communisme: 3. tegen materialisme. (E. C..JUNGIUS.)
1) Matth. VII. 21. De waarschutving tegen een bloot uitwendig
christendom. Immers het is 1. onwaarachtig, 2. gevaarlijl>, 3. verderfelijk.
Joh. XIX. 25-27. De~ kracht der liefde. Zij toch is 1. sterker
dan de vrees \'oor gevaar; 2. sterlwr dan het vrouwelijk gevoel;
3. sterker dan het moederlij k hart; en 4. sterker dan de smarten
des doods.
Gal. IV. 1-7. Het standpunt des christens,' 1. verheven, 2.
veilig. 3. zalig.
1 Kor. XIII. 2. De onvolledigheid onzer kennis. 1. Wij moeten
het beämen, 2. wij kunnen er in berusten, 3' wij hebben er
winst mede te doen.
Matth. XI. 28. De roepstem tot JEZUS. 1. Gij moogt Iwmen,
2. Gij kunt IWlllen. 3. Gij mo~t komen.
Efez. I. 3-8. Hoe hel kerstfeest ons leert zien: 1. wijd terug,
2. hoog omhoo~, 3. ver vóóruil. (HOFACKER).
Hand. VI. 5.. STEFANUS 1. op den weg der plichtsbetrachting
het sieraad der menschbeid, 2. op den weg des l\jdens de broeder
der engelen; 3. op den weg des doods de beelddrager van
CHRISTUS. (VAN OOSTERZEE).

Hand. VI. 5•. (VII, 55. v.v.) De heerlijke invloed des christendoms in STEFANUS zichtbaar. Het geeft: 1. heldl)re godsdienslkennis;
2. levend geloof; 3. harte\ijliC liefde; 4. vurige hoop, (SCHOLTEN.)

Psalm LXXIII. 25, 26. 1. Geld verloren, - iets verloren; 2. Eer
verloren, - veel verloren; 3. God verloren, - alles verloren.
(HARlIIS) .
Vert.
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naamste verdeelingen 1), ziehier de regels die men in acht
nemen moet 2).
1. Voeg niet bij het hoofdbegrip wat tot de onderdeelen
behoort, en breng evenmin tot de onderdeelen wat tot de
hoofdzaak behoort. Ik noem, ten opzichte van een begrip,
onderdeel: wat in de sfeer of op het gebied van dat begrip begrepen is; en ik noem coördinatum wat, mèt dat begrip, een
gedeelte uitmaakt van een meer algemeen begrip. De met dezen
regel strijdige fout bestaat dáárin om twee begrippen die in
elkander loopen, of waarvan het een een deel uitmaakt van
het ander, als onderscheiden en gescheiden voortestellen 3).
B. v. van de twee begrippen lipide en van toegevendheid,
is het tweede een onderdeel van het eerste; en de twee be1) Hel is alleszins nUllig uit voortreffelijke prek en proeven van

dispositien te liglen, om ze onder hel bestuur van een' ervaren
meesler te bespreken en te beoordeelen. -- Het nut der zooge·
naam de Schets-Collegien is door de ervaring hewezen. - Zie voorts
de Predigt-Entwürfe van C. C. STUR~IS (7 Theile. Frankenthai ,
1786); hel Jlagazin van Fest-Gelegenheits- und andern Predigten.
herausgegeben von RÖHR. SCHLElëmIAcllER und SCHUDEROFF. (Magdenb. 1825}; - H. L. A. VENT, Homil. Magaz. (2te Aufl. Hamburg,
1838); E. DAUER. Allgemeine Predigtsammlung. (Leipzig,

1841); enz.
\" erl.
2) Terwijl wij deze regels geven, toonen wij genoeg de voor·
name Illoeijelijkheirl of de VOOrndll1e klip aan. die de "crdeeling
veroorzaakt 113n jonge, en zelfs aan geoei"ende redenaars. De hegrippen toch des geestes zijn geene indivitluën, maar slechts deelen
van de gestadige en bestendig doorgaande Ilin, die in onzen gl1est
alle voorwerpen verbillflt, geluk zij in hel heelal verhonden zijn.
Geen denkbeeld scheidt zich ongedwon~en van de andere denkhl'cldrn. Dil is het werk der logika, die de begrippen individualiseert. Zij is hel die elk hunner terugbrengt tot zekere wèl afgehakende grenzen, tlie wel in den. grond der zaal, kunstmiddelen
zijn, maar zonder welke toch geen nauwkeurige redenering kan
plaats vinden. Deze hehoedzaamheirl or deze kunst bevat het gansche geheim der verdeeling in zich.
3) Zie HÜFFEL, Ueber das Wesen. u.s.w. 3te Ausg. 1835. Tom.
I. pag. 276. Holl. Vert. I. D. Blz. 431-433.
Hier vooral is de ltritiek !!emakkelijl,cr dan de lamst. lIet zou
b.v. niet lJloeljelijk zUn grgronrJe aallJllerkin!!en te maken op deze
schets van HARMS: Rum. XIII. lOb. De liefde de vervulling der
Wet; want a. zij leert alles, b. zij doel alles, en c. zij beloont
alles. Máár eer men anderen bedilIe . geve mllin Wal heters voor
het gebrekkige in de plaats.
Vert.
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gdppen van voorkomendkeid en toegevendkeid zijn aan elkander
verbonden (coördinata).
2. Stel twee gezichtspunten van hetzelfde begrip of van
dezelfde drangreden , dat is te zeggen, dezelfde drangreden of hetzelfde begrip, genomen in een bijzondere betrekking, die wezentlijk geene verandering teweegbrengt, als twee verschillende begrippen of als twee verschillende beweeggronden voor. Zoodanige begrippen zijn als vazen, die
niet verschillen dan door het handvatsel.
De meest verschillende woorden brengen ons niet altijd wezentlijk verschillende begrippen aan, gelijk in deze verdeeling: "Het
christelijk geloof is zóódanig dat het opwekt, be8tuurt en
steunt." Maar als men achtereenvolgend gaat bcwijzen: dat
eene zaak strijdt met het gezond verstand of met onze belangen, - veroordeelt men zich r.elven om na het eerste deel
niets voor het tweede overig' te hebben. Hetzelfde zou ik
kunnen zeggen van dit plan: "De onverdraagzaamheid strijdt
met den geest van het evangelie, en getuigt van groote onkunde nopens ons ze]ven." Men is van zijn plan niet
zeker dan wanneer men, zij het ook schielijk, maar dan toch
stuk voor stuk, de deelen waaruit het samengesteld is, doorgrond heeft; anders waagt men zich, in het vertrouwen op
een bedriegelijk voorteeken van overvloed en van helderheid,
aan cen verward en onvruchtbaar onderwerp.
Ik zou dezen regel nog verder willen uitstrekken, en zeggen: dat men denkbeelden niet moet onderscheiden die te
nauw aan elkander grenzen om niet. verward te worden, 'en
die, zonder identisch te zijn, in elkaêr vervat zijn. B. v.
óesckeiden en {/ezeg[felifk; of kandelbaar en niet ongesckikt
in Jak. lIl. 17; of ook vrede cn opgeruimdkeid. Men vindt
in sommige bijbelplaatsen eene opsomming die alles behalve
systematisch geschiedde 1).
3. Wacht u door de verwantschap of aangrenzing der denk-

1) Vg. b.V. het .bidden," .zoeken" cn .kloppen" in Matth. VII.
7. - .Tlmendum est" zl'gt BOUMAN, .ne, siCU!l taxa illa ac vaga,
quae ineunle hoc seculo viguit. inlerprelandi via per suam pes~umdala est licentiam omniaque miscenlem lemeritalem; - ita
IlUIlC regnanlem accurationem grammaticam inquiret ac posterilatis
in contemtum adducat Co(licem Sacrum non liherahler interpre.
tandi. sed singulas potius ejus liUeras vocesque premendi ac torqllenrli inepta con~uclurlo."
Vcrt.
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beelden, U te laten verleiden: om in een deel der rede te zettet1
wat tot een ander deel behoort, dat of vóórafgaan of volgen
moest.
4. Men moet geen begrip behandelen vóór hetgeen tot opheldering of tot bewijs daarvan dienen moet. Deze regel vonnist
niet alleen de grove petitione8 principii, maar ook elke verdeeling waardoor datgene, wat tot recht verstand van eenig
begrip had kunnen voorbereiden, te laat achteraan komt. Eerst
tc bewijzen dat eene zaak ons de achting der weldenkenden
verwerven zal, en daarna te betoogen dat zij rechtvaardig is, dat is vervallen tot den misslag dien ik bedoel.
Zoodanig zijn de grondregels, die allen negatief zijn, waaraan het plan onderworpen is, en zonder wier inachtneming
een plan stellig is aftekeuren. Het is minder verkeerd, maal' verkeet'd is het toch ook, als het stelsel van ontleding konventioneel,
eigendunkelijk is, en men de 8ymmetrie kiest boven de natuurlijke orde. Dit gebeurt als men door de verdeeling de grondige
overdenking van het onderwerp vóóruitloopt. Men kan zonder
twijfel kunstig een plan maken dat geen inbreuk maakt op de
wetten der logika, en dat door zijne regelmatigheid het oog
bekoort; maar deze uitwendige regelmatigheid doet niettemin
aan de inwendige natuur der dingen geweld aan; zij scheidt
en houdt op een afstand wat vereenigd wilde wezen; de verdeelingen der stof zijn dan doorsnijdingen en geene verbindingen; - de rede wordt werkelijk eensklaps afgebroken; - de
kunstgreep der oratorische overgangen kan de kracht dier natuurlijke en levende overgangen niet vergoeden, of, laat mij liever
zeggen, kan de kracht niet wedergeven van die gestadige ontwikkeling van het eene denkbeeld door het andere, welke de
waarachtige orde kenmerkt; de rede is niet vast, niet uit
één stuk gegoten; het geheugen, dat men voorgaf door de
symmetrie ter hulp te komen, ware vrij wat meer en vrij wat
beter geholpen door een natuurlijke volgorde 1). De grootste
talenten van den kansel zijn, ik weet het, hierin gestruikeld
en hun opgang is het ongeluk van den kansel geweest.
1) Hoe natuurlijk is b.V. de verdeeling \'an KUENEN'S leerrede
over Zachar. IV, 6h : Niet door gezveld maar do(ff' Gods geest. Ik
zal I u het lekstwoord als eene vrucht van Israël's ervaring Jeeren
verstaan; II u in het christendom eene bevestiging daarvan doen

opmerken; en 111 tot zijne, ernstige behartiging u opwekken.
Vert.
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Al wat wij over de verdeeling in 't algemeen, of over het
plan der preek, gezegd hebben, is ongetwijfeld van toepassing
op elk der deelen wier vereeniging het geheele plan uitmaakt;
en men zal het gezegde daarop slechts behoeven overtebrengen.
Het schijnt ons niettemin nuttig: eenige raadgevingen hierbij te
voegen over het plan van de deelen der rede. Wij stellen drie
regels betrekkelijk de denkbeelden waaruit elk dier deelen is
samengesteld: de éénheid van strekking of richting; het terugbrengen tot het algemeene (generalisatie); en de splitsing.
1. Als de wijze waarop men tewerkgaat bij de ontleding
van elk deel van het thema, noodzakelijkerwijs bij allen dezelfde
was, als allen van het algemeene tot het bijzondere afdaalden,
hadden wij niets aan het gezegde toetevoegen; máár hier neemt
de geest, meer dan bij het algemeen plan der rede, het bijzondere gaarne tot punt van uitgang, en wij kunnen hem dit
niet ten kwade duiden. Heeft de andere methode groote logische
voordeelen, deze heeft wezentlijke, in zó6verre zij rechtstreeks
en niet langs de ladder der analyse, tot de denkbeelden komt.
Maar men moet bekennen dat men in dit laatste geval, als
wanneer het punt van uitgang of het algemeen clenkbeeld niet
te voren bepaald is, gevaar loopt: zich niet bij elk bijzonder
denkbeeld te houden aan het gezichtsp'llnt, 't welk met dat van
't algemeen denkbeeld overeenkomt. Men heeft breuken bijeen
gebracht die misschien geen' gemeenen noemer hebben. Het
denkbeeld, dat men vinden en met het algemeen denkbeeld
verbinden moet, is wel in substantie aanwezig, maar gebogen
naar een ander dan 't algemeen doel van de rede of van dat
deel der rede waar het zich bevindt. - Hetzelfde denkbeeld
kan zich voordoen onder het voorkomen van ndddel , in plaats
van zich onder dat van 8poorslag te vertoonen. Ik zeg hetzelfde nopens de begrippen van belang en van doel, van bestraffing en van vermaning, van gebruiken en van regels,
van hindernissen en van middelen, van plicht en van sehoonheid, van middel en van wijze, van oorsprong en van voorwaarde, van voorwerp en van doel, van inbeelding en van
voorwendsel, van kenmerkende eigenschappen en van regels,
van schakeringen en van trappen, van drallgredenen en van
gevolgen, van bewijzen en van beweeggronden, van uitwerkselen en van verschijnselen. - Dit doet het gevaar beseft'en
van eerst losse stukken te sehrijven zonder het geheel gezien
te hebben. Men kan ze in het lichaam der rede niet inschuiven zonder ze te wijzigen; en uit spijt van ze onder de hand
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te zien ontglippen, vooral ;wanneer ze iets schoons hebben,
doet men aan de natuurlijke volgorde der rede en aan de
wetten der evenredigheid geweld aan, om ze te kunnen gebruiken, en men komt daartoe door de kunstgrepen der logika,
die nooit gelukken, omdat het valsche nooit het ware vervangen kan 1).
2. Niet alleen de bijzondere denkbeelden behooren eene
éénheid van doel en van richting te hebben, maar men
moet er bijzondere groepen van maken in den hoofdgroep;
een gemeenschappelijk middenpunt geven aan hen, die gaschikt
zijn om onder 't zelfde hoofd te worden vereenigd, en dus
trachten te qeneraliseeren. Dat wil niet zeggen dat men zich
bij algemeene begrippen zou moeten bepalen en de bijzonderheden vo"orbijgaan, maar alleen dat men de bijzondere denkbeelden versterken moet door hun een middenpunt te geven
en ze samentevatten. Wanneer men zich bepaalde bij de algemeene begrippen, zou men in elke preek den inhoud wedergeven van onderscheidene preken, en die kost zou voor zwakke
magen te zwaar zijn; men zou zich berooven van eene menigte
van gezichtspunten en van toepassingen, die 't gemoedelijkst deel
der welSprekendheid uitmaken; - men zou zelden leeren en
weinig treffen. Zulke preken waarin de substantie eener geheele preek in één enkele paragraaf is samengedrongen, doen,
in zekeren zin, denken aan dit vers van BOILÈA.U:
11 Te [lroote overvloerl maakt dikwijls de stof arm." 2)
De regel dan, dien wij geven, is zuiver een regel van verdeeling.
Zijn niet inderdaad preken, die geheel bestaan uit algemeellè
begrippen, die op ééns verslinden wat de stof moest uitmaken
eener reeks van preken, over het algemeen meer een blijk
van armoede dan van rijkdom? en als de redenaar slechte
1) BUFFON zegl: .Zij die vreezen geïsoleerde denkbeelden Ie verliezen, en die op verschillende lijden losse slakken schrij ven, verbinden ze nooit zonder gedwongene overgangen."
Bij de kritiek eener proefpreek waarin treffende zinsneden minder gepast waren gebezigd, zeide eens een hoogleeraar : dat de
schoonste edelgesteenten niet gewaardeerd worden tenzij ze op de
rechte en meest geschikte plaats zijn gezel.
Met het oog op de kunstgrepen eener valsche logika, waarmede
men te vergeefs het gebrek aan waren samenhang vergoelijkt,
zegt PALMER: 'pruiken dekken naakte hoofden!"
Vert.
2) ROILEAU. L'.Jrt poétique. Chant lIl.
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één onderwerp zag waar anderen er meer zouden gezien hcbben, is het dan niet omdat hij niet genoeg mediteerde en te
kortschoot in grondige studie?
3. Hct voorbehoud bij of de toepassing van dezen tweeden
regel vocrt ons tot een' derde: men moet wcten te splitscn
of onderverdeelingen tc maken, dat is te zeggen de hoofddenkbeelden in zóóvelc deelen of gezichtspunten tc ontleden
als doenlijk is, zonder te vervallen tot dat beuzelachtige of tot
die spitsvondigheid, waarbij de aandacht zich afmat en de belangstelling verloren gaat. Men moet in de oratorische rede
weten te doen wat CORNEILLE deed in het trcurspellforatiu8,
welks onderwerp, zooals de geschiedenis het gaf, voor ecn
treurspel niet voldoende was, als de dichter het nict llad wcten uittebreiden. Hier geldt hct: Divide et impera. - Het kan
nutteloos en kinderachtig schijnen zekerc denkbeelden te ontleden; máár, als het soms goed is over 't geen tusschen beiden
ligt heêntespringen, het is somwijlen ook goed alles stuk
voor stuk aantestippen, en slechts stap voor stap tot de ontknooping te komen. Men neme in aanmerking dat in deze
zaak de weg, de gang op zich zelf van belang is, en dat
het met eene preek niet is als met ecne ladder, waarop
men drie trappen te gelijk kan opgaan of afgaan; op deze
ladder eter rede dient elke sport aangeroerd te worden. Vermits ik hier slechts over dc verdeeling spreek uit hct logi8Clt
gezichtspunt, dat is te zegg.m in het belang van de kennis
en van het oordeel, zal ik mij niet ophouden met aan tetoonen: dat de indruk dicn men van de waarheid ontvangt
geëvenredigd is: niet alleen aan de bewustheid van het punt
waartoe men gekomen is, maar ook aan het besef van den
weg dien men afgelegd heeft om daartoe te komen. Elk weet
bij ervaring hoedanig de oratorische kracht is van dit langzaam
voortgaan, grootelijks verschillend van de langzaamheid dic uit
gedurig stilstaan en omwegen voortvloeit; want hier is de
gang zonder oponthoud; de tred is kort, maar vast en stevig.
Mij bepalende bij het logisch gezichtspunt,. beweer ik dat,
zoo de geest er soms lust in heeft groote stappen te maken
en in weinig tijds veel ruimte afteleggen , gelijk BOSSUET in
zijne ZWkredenen. het ons laat doen, - de splitsing der deelen
twee voordeelen heeft: a) Zij vermeerdert het besef van klaarblijkelijkheid; zij vermenigvuldigt, om zoo te spreken, de
waarheid, (niet de woorden, want wij willen toch zeker geen
les in de verlengkunst geven). b) Zij maakt het recht
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Verstand bij de zwaksten gemakkelijk, door de verdeeling weder
te verdeelen, en door telkens hunne aandacht slechts binnen
beperkte ruimte te leiden 1).
1) VINET, de gelijkenis herhalend waarvan hij zich in dit hoo/'llstuk meermalen bediende, voegt er bij: .Een trap waarvan de treden zooveel minder hoog zijn naarmate zij menigvuldiger zijn in
getal." - Zie BOURDALOUE, over de gedachte aan den dood, het
tweede deel, 'fom I. p. 135. Uitg: LEFÈVRE-MASSILLON, Sur le salut,
het eerste deel. 'fom. I. pag. 473. Ed. LEFÈVRE; en la passion de
J. C. het derde deel, 'fom. I. p. 531.
Zieltiel' eellige verdeelingen , van tijd tot tijd door mij opgeteekend :
2 Sam. X. David en Hanun.
Het verhaal in het licht stellen:
a. De aanleiding tot den oorlog; b. de oorlog zelf; c. de nieuwe
aanval; d. de vrede. II. L essen daaruit afleiden:
a. lets voor onze beoefenende levenswijsheid.
aa. Wees voorzichtig als gij eerst onlangs in nieuwe betrek·
l!Ïng geplaatst zijt.
bb. Volg niet licht den raad die er zoo gemakkelijk bij u
in wil.

cc. Beleedig nooit onverzoenbaar.
dd. Waag niet alles te gelijk.

ee. Steek 11 niet in kwade zaken.
b. Iets voor onze hespiegelende menschenkennis.
aa. De lafaard is achterdochtig, vermetel, en toch ontvliedt
hij het gevaar waaraan hij anderen blootstelt.
bb. De kloeke held waardeert 's vijands kracht, - neemt'den
moeijelijksten post voor zich, - berust in den afloop,en profeteert de overwinning.
c. Iets tot aller vertroosting
aa. bij miskenning van goede bedoelingen en deswege ondervondene beleedigingen.
bb. bU de woelingen van den oorlog.
2 Sam. XVI. 5-13. David en Simei. I. In hem die vloekte
zien wij:
a. tot welk eene dwaasheid de boosheid vervoeren kan.
aa. HU won er niets bij.
bb. Hij stelde zich in groot gevaar.
cc. Hij beschouwde ten onrechte de kans reeds beslist.
b. tot welk eene boosheid de dwaasheid vervoeren kan.
aa. Geen medelijden met ongelukkigen te hehben.
bb. Den ongelukkige zijn lot te verwUten.
cc. Het ongeluk vool'testellen als straf des hemels.
dd. Nog leugens daarbij te voegen.
ee. In spotternij en terging zich te vermeijen.
11. In hem die gevloekt werd, zien wÎJ:
19
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§ lIl. Over de verdeeling 1tit het oratori8ch gezichtspunt.
Wij hebben de logische of didaktische verdeeling, die zich
alleen met de kennis en het oordeel bemoeit, onderscheiden
van de oratorische verdeeling, die bedacht is op den indruk
all,. Hij bedwong zijn' toorn.

bb. lIii vertrouwde de uitkomst aan God.
Genes. XLII. 36b. De kleinmoedigheid. I. llaar aan!. a. Zij besluit
uiL heL verledene tot ongunstige toekomst: b. Zij lelt de bezwaren
meer dan ze te wegen; c. Zij meenl ddt alle bronnen van genot
voortaan gesloten zijn; d. Zij legt alle llunstige verschijnselen ten
kwade uit. n. Hare oorzaken. 111. Hare uitwerkselen. (J. J. DERMOUT).
Jes. LV. De noodiging Gods aan den heilbegeerigelJ men sch.
I. Uitlokkende inhoud.
a. God belooft bevrediging aan onze hoogste behoeften.
b. Bevrediging door de kostbaarste gaven.
c. Bevrediging onder de edelmoedigste voorwaarden.
d. Bevrediging op de zekerste gronden.
Il. Gode waardig karakter.
Hl. Heerlijke werking. (J. J. VAII OOSTERZEE).
Luk. Il. Kerstfeest.
a. De H. Geest in menschelijk omkleedsel geopenbaard.
b. De vreugde der wereld in windselen gewikkeld.
c. Het licht in de duisternis opgegoaan.
d. De hemel op aarde neêrgedaald.
e. Wat velen bewonderen door ééne in het hart hewaart\.
Luk. X. 28b.
a. De godsdienst is een daad (doe).
b. De godsdienst is een daa(\ der liefde (doe dat).
c. De godsdienst der liefde is leven (gij zult leven).
(Dr. H. G. HAGEN).
I Korinlh. lI', 14•. Ret Evangelie vom' den zinnelijken mensch

onaannemelij k.
1. De verwerping van het evangelie word l verklaard;

2. De ingenomenheid met het evangelie wordt verhoogd;
3. De toetssteen voor het evangelie wordt geschonken;
4. De zegepraal van het evangelie wordt beloofd.
(F. C. A. PANrEKoEK).
Vg. de preken van D. 'f. HuëT (Sermons Rotterdam. 1841) over
I Kon. XIX. Elias neêrûagtig; - Blias versterkt; en Blias
verlicht: - van H. E. VINKE (Leerredenen. Utrecht. 1842) over
den kommer van wege onze zonden (Ps. XXJ\. VIII. 19b); - van
J. CLARISSE (Leerredenen. Leiden 1842) tegen gebedsverhindering
1 Pelr. lIl. 7h ; van F. J. DOMELA NIEUWENHUlS (Twaalf preken
over teksten uit het O. T. Utrecht. 1845.) Over de gronden van
vertrouwen, 1 Sam. XVII. 45-47; - en dc zuiver logische ver-
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dien men op het gemoed, en door het gemoed op den wil
wenscht te maken. Deze dingen echter zijn niet dèrmate verschillend, dat eene verdeeling die niet logisch is, oratorisch
kan zijn. Verre van daar! de logische verdeeling is de
grondslag der oratorische, gelijk de rede de grondslag der
welsprekendheid is. Wat meer is: een logisch verdt<elde redevoering is reeds dáárdoo.r in zekere mate oratorisch. Het is
duidelijk dat een gebrek in de logische schikking, door het
betoog te verzwakken, evenzeer den indruk verzwakken zal;
aangezien de ziel door eene waarheid getroffen, of er van doordrongen wordt, naarmate die waarheid zekerder en helderder
is, en juist dááruit ziet men dat elke vordering van het betoog
eene vordering in d'e overtuiging is, en zelfs een oogenblikkelijke vordering, - omdat het in zaken als die der kanselrede schier onmogelijk is, dat wat tot den geest spreekt, niet te
gelijk ook tot het hart zou spreken. De uitwerking van de
bewijsvoering in eene rede over godsdienst en zedekunde is
altijd van gemengden aard 1). Want als wij spreken van oratorische verdeeling, onderstellen wij dat de stoffen die men te
verdeelen heeft, in zich zelven oratorisch ziJn; en de verdeeling
kan niets anders doen dan haar dit karakter te bevestigen of
te versterken.
Máár is er reeds iets oratorisch in de logische verdeeling
eener zoodanige rede, er zijn middelen om haar oratorisch te
maken die, op de logika gegrond of met de logika overeenkomstig, niet door haar aan de hand zijn gedaan, en buiten
welker gebruik de rede niet ophouden zou volkomen logisch
te zijn. Zij komen overeen met cene logika, die men de logika
der ziel zou kunnen noemen, en men zou ze bijgevolg psychologische middelen kunnen noemen.
Het eigenaardige der ziel, hare eerste behoefte, bij gebreke van
de handeling of in afwachting der handeling, is de beweginf/.
deeling mijns onvergetelijken leermeesters W. A. VAN HENGEL, in
de preek over Het hoogste geweten van den christen (Laatste
LefJM!.edenen. Arnhem. 1851).
Vert.
11 Zie rle door HÜFFEL Ueber das Wesen und den Rerut, 11 s. w.
'r. 1. pa~ 266, Hol\. verl. hIt. 420, aangehaalde dispositie van
REINHARD over het belang van de zucht tot huisselijkheid:
1. De naluur bereidt haar vOOr.
2. De voorzichti~heid raadt haar aan.
3. De plicht gebiedt haar.
~. Be g'odsllienst heiligt haar.

2!l4

En omdat de welsprekendheid de taal is die de ziel hooren
wil, is de beweging het kenmerk der welsprekendheid of der
oratorische rede. CICERO zegt: eloquentia nihil est nisi motu8
animae continuu8.

Het is er dus yoor den redenaar om te doen: aan de
ziel de beweging die zij vraagt, eene beweging naar cen bepaald doel, medetedeelen.
Maar waarin bestaat deze beweging? Zij bestaat voor hem die
hoort dáárin: om van de onbestemdheid, van de besluiteloosheid, van de onverschilligheid of van de verdooving van den
wil overtegaan tot een volledig óesluit, dat plaats vindt naarmate de ziel zich nauwer vereenigt met de haar voorgestelde
waarheid.
De beweging waarom het te doen is, is, volgens de uitdrukking van CICERO, zooeven aangehaald, een gestadige
of aanhoude?tde beweging.
Men kan door een woord of door een op zich zelf stamul
feit, aan de ziel eene beweging mededeelen, haar oogenblikkelijk naar een· zeker voorwerp heênbuigen, haar vrijwillig
laten handelen; doch deze beweging is slechts een schok. Men
kan door dezelfde middelen deze schokken herhalen, vermenigvuldigen. Dit zijn gedeelten van welsprekendheid, welsprekende
oogenblikken; de welsprekendheid is het niet; het is noch de
oratorische kunst noch het oratorisch talent. De welsprekendheid bestaat in het onderhoudm der beweging bij de
ontwikkeling van eene gedachte of van een bewijs, zoodat, naar de uitdrukking van CICERO, de beweging óestendig
wordt.
Het bestendigen der beweging is geen kunstgreep, die met
de oprechtheid der waarheid niet overeeukomt, alsof men den
hoorder beletten wilde adem te scheppen, stiltestaan , tot
zich zelven te komen. De eerste inbreuk op de wet der oprechtheid zou zijn in de keuze der bestanddeelen. Indien men
deze niet oratorisch mag verdeelen, was het, allereerst, verkeerd gedaan zulke te kiezen die reeds in zich zelven oratorisch
zijn. Het eerste onrecht zou zijn zich niet ééniglijk tot de
rede te wenden; wij hebben die vraag bereids onderzocht,
en komen er niet op terug. Indien, naarmate gij de ziel
roert, gij de rede verlicht, indien het licht toeneemt te gelijk
met de warmte, indien, op welke plaats de hoorder stilsta,
hij zich rekenschap kan geven van den weg dien hij heeft
afgelegd, en de ontroering van zijn gemoed voor zijn ver8tand
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kan rechtvaardigen, wat is er dan rechtens in dcs redenaars
gang te berispen? De waarheid is gemaakt om de ziel te
treffen, en de ziel is gemaakt om door de waarheid getroffen
te worden. Kan men zeggen dat de waarheid aangenomen is,
als men haar niet bemint, haar die zóó hoogst beminnelijk
is? Het is in haren boezem, dat het beschouwend vermogen
der ziel met het begeer- of gevoelvermogen overeenstemt en
samensmelt.
De eerste regel der oratorische beweging is dan, gelijk wij
zagen, de bestendigheid. Deze regel is n,egatief. Het is alleen
te doen om de beweging niet aftebreken ; en, inderdaad,
waarom zou men haar afbreken?
De beweging moet bestendig zijn, omdat alles wat haar
afbreekt niet slechts haar afbreekt, maar bovendien destructief
terugwerkt op den indruk die reeds teweeggebracht is.
Om aauhoudend te zijn moet wat op een bewijs of op een
idée volgt, alhoewel onderscheiden van het bewijs of van het
idée dat vóórafging , geschikt zijn om den hoorder in die
stemming te lzoüden waarin het vóórafgaande hem bracht, en
mag hem daarvan niet afkeeren, om aan zijne ziel een gansch
andere wending te geven. B. v. zich tot het verstand te
richten, nadat men reeds het ge1noed gewonnen heeft, - om.
daarna weder op het gemoed terugtekomen, - dat is verbreken
van de aanhoudendheid. Zulks doet ook elke digressie, elke
afwijking ver van het onderwerp, die het oogmerk van den
redenaar vergeten doet. En het is er zóóverre af, dat in dit
geval het gewicht van 'tgeen men inlascht dcn redenaar tot
verontschuldiging strekken kan, dat, integendeel, de verkeerdheid daarvan nog meer in het oog springt.
Als ook geen dezer gebreken zich in de rede bevond, zou
toch nog ééne zaak aan de aanhoudendheid der beweging
kunnen schaden, namelijk, de vermenigvuldigde onderverdeelingen. Dit is het geval met de symmetrische plannen die
maar al te zeer den kansel overweldigden. Ik weet niet of de
tl'aditioneele vorm der preken, dat kale en koude 8clzematismU8 ,
wel zóóveel nut tot leering aangebracht heeft als het der welsprekendheid heeft benadeeld. Ook zijn wij, in naam der laatstgenoemde, dank schuldig aan hen, die de lzomilie in hare eer
hebben hersteld, - de homilie, waarin altijd zekere aanhoudendheid is, die, naar den aard van den tekst, door de aaneenschakeling der denkbeelden of doór de opvolging der feiten
gegeven is. FÉNELON verzet zich, in zijn' tweeden Diq,loop over
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de lOel8prekendheid 1), tegen alle verdeelingen , die een slechts
schijnbare orde teweegbrengen, de rede dor maken, hinderen,
en de preek in drie of vier preken versnipperen. De groote
redenaars der Oudheid en de Kerkvaders verdeelden hunne rede
niet, ofschoon zij toch onderscheidden wat onderscheiden moest
worden, en fhen de wet der jll'o[Jl'e88ie ook dáàr in acht nam.
Laat ons echter ons nader verklaren. Men moet twee
verschillende zaken niet verwarren: de verdeeling op zich zelve,
èn de aankondigingen die haar kennelijk makCll. Het is zonneklaar dat wij hier alleen spreken van het eer~te dier zaken:
de verdeeling op zich zelve. En nu, breekt de verdeeling de
aanhoudendheid der beweging af? Dat kan niet gelden van elk
soort van verdeeling; want dan moest men de beweging opgeven, daar elke rede noodzakelijkerwijs in min of meer bepaalde deelen verdeeld is, en in elke verdeeling eene ontleding
opgesloten ligt. Waartegen verzet zich FÉNELO!\? Het kan niet
zijn tegen de verdeeling in dezen algemeenen zin; mUár éénerzijds tegen de jOl'meele verdeeling, v66raf aangekondigd, en
anderdeels tegen een te kunstige en te ver gedrevene ontleding.
Ik geloof dat hij zich in het bijzonqer verzet tegen eene onderverdeeling op weinig beteekenende onderscheidingen gegrond,
tegen de gestadige splitsing der denkbeelden, die eIken oogenblik den gang der rede stuit, en iederen oogenblik noodzaakt
ontijdig stiltestaan ; - eene methode, die men te minder vertrouwen moet omdat zij te gemakkelijk is. In zekere mate
kan zij noodzakelijk zijn; máár, tot het uiterste gedreven,
wordt zij een oorkussen der traagheid, een ontwijken der overdenking. Dan zeker heeft men metterdaad, in plaats eener
doorgaande rede, een reeks van kleine -vertoogen. Dan is het
geen schoon marmer met schoone aderen, maar een hard mozaïek. FÉNELON sprak te meer daarover te goeder ure, dewijl
destijds deze methode z66veel opgang maakte. In de schoonste
preken van MASSILLON zal men, als men het vleesch der rede
wegneemt, daaronder weinig frischheid van vinding ontdekken:
alles is in dit oppervlakkig knipsel 2).
1) Zie blz. 83 der Holl. Uiig. benevens de Aant. van J. M.
blz. 266. 267. die te recht opmerk t: dat FE'iELON slechts
het oog ha,l op het misbruik en den wansmaal{ die in zijnen tijd
heer8chte.
Vert.
2) Juist het omgekeerde bij CIGERO en bij CHRYSOSTOMUS. _. Ofschoon
b.v. de eerstgenoemde in zijne pleitrede voor ROSCIUS AMERINUS

SCHRANT.
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Evenals wij zeiden dat de verdeeling reeds oratol'itJch is in
zóóverre zij lOfJitJck is, zeggen wij ook dat de beweging reeds
progretJ8ie! is in zóóverre zij fJelJtadifJ is. Het is er mede gelegen als
met den val van zware lichamen, met dit onderscheid dat wij
niet over de versnelling der beweging, maar over hare verhooging spreken 1). De beweging die onafgebroken is, is altijd
sterker. Maar de voortgang in de beweging heeft ook iets
eigenaardigs en bijzonders, gelijk men zegt van een lichaam
dat, onafhankelijk van den eersten stoot en van de helling
die hem onderhondt en als hernienwt, - onophoudelijk de
een of ander bijkomende impul8ie ontvangt.
Evenals in de pk!l8ielce beweging de voortgang daarin is gelegen: grootere massa's te vervoeren, grootere beletselen te overwinnen, en dus in sterkte toetenemen , - is dit de oratoritJcke
voortgang, dat de ziel steeds sterker getroffen en steeds dieper
doordrongen zij.
De wet der oratorische rede is, in dit opzicht, dezelfde als
die van het drama. Men moet altijd het drama voor oogen
hebben, mèt zijn steeds nauwer toegehaalden knoop, mèt de
ontknoopingen en mèt de uitkomst daarvan. Omnia fe8tinent
ad eventum 2).
1. Doch laat ons van 't algemeen begrip van het oratorisch
progres overgaan tot zijn onderscheidene vormen, en eerst
erkennen dat er voortgang is, als men van 't geen wezentlijk
alleen het verstand raakt, overgaat tot datgene wat werkt op
die nll onschuld bewijst: a. uit het karakter van den beklaagde;
b. uit dat zijner beschuldiO'ers; en c. uil den moord zeI ven ; is
echter de gang der rede ona?gehroken en geheel ongekunsteld. Zie
ook de korte schetsen del' twee homilieën van CURYSOSTOMUS bij
v. D. HOEVEN, t. a. p. Blz. 36 -39, en die \'an SCHLEIERMAGHER en
MAURY, Aant. BI. 108, 109.
Vert.
1) -Elke wezentlijke beweging heeft hare hoeveelheid. Dat is
niet gansch alleen de uitgebreidheid noch de snelheid, - het is de
graad zelf van haar werkelijk bestaan, waarvan de snelheid en de
omvang slechts het resultaat en het kenteeken zijn; - het is de
intensive grootte. Overigens nu heeft die intensiteit of de graad
van realiteit geen' dadel\iken maatstaf dan in de veerllracht der
zaak, in de sterkte. - En. van ('en andere zijde, is de luacht
zich zelve tot maatstaf. Zij kan trouwens ook g€meten worden,
ten minste zij meet hare actueele gehalte a,m den tegenstand dien
zij overwinnen moet. De beweging is het uitvloeisel van de overmacht op den tegenstand." (RAVAISSON, De l'Habitude, pag. 18-19).
2) .Semper ad evenlum feslinat," (HORAT. Ars porit. vs. 148).
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den wil. Niet dat elk dezer vermogens in zijne sfeer niet even
volkomen is als het ander; maal' in het leven is het toch niet
het verstand dat den wil aanvult, maar de wil die het verstand
aanvult. De gedachte in het algemeen, zoo niet elke gedachte
in het bijzonder, wil in daden zich oplossen; de mensch streeft
met al zijne vermogens naar de daad. (Faculta8 komt van
facere, dat is de macht om te handelen).
Er is mitsdien, in elke rede, een voortgang waaraan men
gebonden is, te weten van de theorie tot de praktijk, van het
begrip tot de daad 1). Men zou tegen dezen regel zondigen
als men eene verklaring van den plicht gaf na reeds de drangredenen daartoe te hebben voorgesteld. Hiel' is het verschil
tusschen de logische en or atorische verdeeling zeer zich tbaal'. De beide volgorden boven aangeduid zijn even
logisch. En zelfs komen in 't werkdadige leven de verklaring
1) 1 Kon. XIV. 5. Gods alwetendneid. I. hoe de tekst haar
voorstelt; 11. Hoe zij is: a. den booze tot ~rhrik. b. dpn vrome
tot bemoedi~ing.
N. S. HOEK.
1 Joh. 111. 1-8. a. Wat wij zijn; b. wat wij zijn zullen;
c. wat wij zUn moeten.
.
Openb. XXI. 5•. De vernieuwing aller dingen in den toel.omenden staat. I. Vernieuwde woonstede en nieuwe kring van
verkeering; - Il. a. Wij bchooren het oude rec.ht te waardeercn
cn te gehruiken; b. voor het nieuwe ons ernstig te bereiden; en
c. de onvolmaaktheden van het oude lijdzaam te dragen. l\IOLsTER.
1 Thess. IV. 13-18. De troost van het Evangelie bij het gemis
onzer in CHRISTUS gestorvenen. I. Die troost is: al éénig en onontheerlijk; b) rijk eu voldoende; c) zelier en onhedriegelijk. 11. Dáárom: a) rigt er uw hart en leven na. om dien troost te genieten
cn achtcrtelaten; b) houdt er bij uwe verliezen uw gcmecd voor
open; c i dient hem aan anderen toe.
. l\IOLSTER.
Efez. I. 3. 4. Onze gezegende betrekking tot CHRISTUS.
1. Wat er in ligt opgesloten.
2. Hoe w~j er toe gekomen zijn.
3. Waartoe w{j haar hebben verkrej!en.
VAN HENGEL.
Rom. VIlI. 24-29. De geloofsroem van den lijdenden Christen.
1. De onuilputleltjke slol'. (24 - 28).
2. De onbedriegelijke gronJ. (29-32).
3. De heilrijke kracht (33-39).
VAN OOSTERZEE.
Openb. VII. 15-17. Waartoe dienen de hemelbeelden ?
1. Om de aardsclle uit onzen geest te verdringen.
2. Om ons met dank voor Gods genade te vcrvullen.
3. Om ons aantesporen de heiligmaking natejagen.
HOFACKBR.
Vert.
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van een plicbt, of eenige besturingen nopens de wijze van
dien te vervullen, zeer natuurlijk na het

eerste aanzoek.

Máár in een openbare rede zou dit gevaarlijk zijn. De gezicbtkunde van de openbare en plecbtige rede is niet dezelfde
als die van een gemeenzaam onderhoud.
2. Zelfs in eene reeks van denkbeelden die allen tot bet
verstand betrekking hebben, is er voortgang van het afgetrokkene tot bet konkrete, van het a priori tot het a posteriori, omdat de gel'ëaliseerde denkbeelden of de feiten, zonder
in innerlijke gehalte als bewijzen beter te zijn, meer rechtstreeks op den mensch werken, en het gevoel nader grenst
aan den wil dan het verstand.
3. Onder de bewijzen van denzelfden aard, hetzij die tot
het verstand of tot den wil zijn gericht, moet men van het
zwakkere tot het sterkere overgaan. Máár wat is het zwakkere
en het sterkere? Als er spraak is van bewijzen voor den geest,
zijn de eenvoudigsten , die 't meest in het oog vallen, de sterksten, en de kenteekenen zijn minder sterk dan de bewijzen 1).
Indien er spraak is van feiten, vindt de voortgang plaats van
de minder belangrijke tot de meer gewichtige 2). Indien er
spraak is van beweeggronden, dan is de vraag moeilijk. Welke
zijn de zwaksten, welke zijn de sterksten? Zijn de meest verhevene altijd de sterksten? In dit geval zou BOURDALOUE ongelijk gehad hebhen , toen hij, over de onreinheid handelend,
haar eerst als kenmerk, daarna als beginsel der verwerping
beschouwde 3).
1) Zonderling is het denkbeeld van CIGElIO. die aanraadt in het
midden der rede de bewijzen te werpen waarop men het minst
staat maakt, alsof zij met de anderen moesten worden ingesmokkeld. .Ergo in oratione firmissimum quodque sit primum: dum
iIlud tamen teneatur, ut ea quae excellant serventur etiam afl
perorandum; si quae mel!iocria (nam vitiosis nusquam esse oportel
locum), in mef!iam turbam atque in gregem conjiciantur'" (De
Oratore, Libr. 11. Cap. 77).
2) B.v. Filipp. 11. Bb. a. gehoorzaam. b. lot den dood, c. tol den
kruisdood. MaltlJ. XXVIII. 18. a. macht. b. elke macht, c. in hemel
en op aarde. - Hand. X. 3Bb. a. is doorgegaan, b. goeddoende;
c. genezende allen. - Heid. Kalecll. I. a. troost, b. éénige troost,
c. in leven en sterven. - enz.
Vert.
3) W. SCHEFFER (Proeve eener zuivere Evangelische behandeling van den Heidelbergschen Catechismus,. Amsterd. 1849) volgt
voor den 4Jste Zonll'1gsafdeeling, over de ontucht, deze dispositie:
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Er doet zich eene vraag op. Als eene drangl'eden of een
bewijs onvergelijkelijk sterker is dan al de overigen, als
het een alles afdoend hoofdbewijs is, waarom dan nog eerst
vele andere bewijzen te doorloopen alvorens tot dit te komen?
Is het alzoo dat de zaak toegaat bij de okkasioneele en accidenteele redevoeringen?
Gewoonlijk misschien niet; maal' misschien tau het zoo
toegaan als die redenen voorbereid en niet toevallig waren;
en in de meeste gevallen twijfelen wij er niet aan of deze
manier werd door het resultaat gerechtvaardigd 1).

I, Beschouwd UIt een menschelijk oogpunt, in het licht onzer oor·
spronkelijk!' natuur; 11. Beschouwd uit een maatschappelijk oogpunt, in het, licht onzer aardsche. betrekkingen; en lIl. Beschou wd uit een godsdienstig oogpunt, in het lich t onzer christelijke roeping.
Als proeven van plannen, bij welker hewel'king de oratorische
progressie en de motus continu ltS licht zijn in achltenemen, stippen wij nog aan:
Filipp. 11. 27-. Het belang van den evangelischen wandel,
1. voor ons; 2. voor onzen naaste; 3. voor het evangelie zelf.
DONKER CURTIUS
Efez. III. 19. De liefde van den verheerlijkten Christus voor

zijne gemeente:

1. Hij verlicht het verstand zijner geloovige vereerders;
2. Hij heiligt hun gemoed;
3. Hij ontheft hen van de straf der zoufle;
4. Hij sterkt hen tot alle goede w('fkeu;
5. Hij beveiligt hen tegen rle gevaren van afv'1I1igheid;
6. HU geeft hun den toegang tot het eeuwige leven.
HIlRINGA.
Psalm CXIX. 103. Gods woord het aangenllamste voedsel.
1. Voor den zuiveren smaak.
2. Voor het weetgierig verstand.
3. Voor het godsdienstig gevoel.
4. Voor het zeûelUk leven.
DEIlMOUT.
Dauiel lIl. 13-30. 1. de waarde, 2, de vereischten, 3. de

kracht, 4. het loon der godsvrucht.
1 Petr. Il. 21 b. Het voorbeeld des Heeren: 1. navolgenswaardig,
2. navolgbaar, 3. uillokl.end.
Joh. XVII. 15. Het leven van den geloovige in de wereld:

1. hij geniet in de wereld met een danl.haar hart, als in Gods
tempel. 2. hij werkt in de wereld met noesten vlijt, als in het
godilrijk. 3. hij lijdt in de wereld met geduld, als in eene oefenschool
Vert.
1) In het werk van J. J. VAN OOSTERZEE, Het leven van JE~US,
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Ongetwijfelû zijn er gevallen, waarin ûe openhare rede zich
zelve verplichten zal door de bewijzen van ondergeschikt belang
slechts in 't voorbijgaan aantestippen, of zelfs door el' volstrekt
geene melding van te maken. Maal' over het algemeen, en
vooral wat den kansel betreft, is het gezichtspunt niet hetzelfde
als voor de accidenteele, okkasioneele rede des gemeen en levens.
De toestand van den redenaar en van de hoorders is een rustige toefitand; het onderwerp is geen belang van het oogenblik,
niet een plotseling geopperde vraag, niet een oogenblikkelijk
te nemen maatregel. Ook is er geen hartstocht opgewekt waarin
de redenaar moet deelen.
Zonder te willen beweren dat de oratorische rede een dichterlijke voorstelling is van het reeël gesprek (- evenmin als
een brief eene navolging is van de gemeenzame toespraak of
van den gemeenzamen omgang, -) kan men nogtans zeggen
dat er iets ideaal' 8 in gelegen is. Het is wel de werkelijkheid,
maar een buitengewone werkelijkheid; een gezichtspnnt dat
men niet ontmoette, maar dat gegeven is. Dit geboor is geen
bekend persoon, maar eene verzameling van individuën, - waarvan men het gemiddeld getal berekenen moet, - een nieuw wezen,
een wezen 8ui g9ne1'is. Het is niet een toevallige ontmoeting,
maar een plechtig rendez-vous. Eindelijk betreft het hiel' eene
handeling die op zich zelve staat, en éénig gerekend wordt;
waarin men alles moet gezegd hebben om er niet meel' op
terugtekomen.
Men zegt dat el' over 't algemeen slechts ééne beslissende
reden is. Het is waal' dat, als iemand rekenschap geeft van
treft men hier en daar vcrdeelingen aan die, hetzij uil een logisch
hetzij uit een oratorisch gezichtspunt. alleszins opmerking verdienen. B.v. Mallh. XVI. 16. De belijdenis van Petrus: 1. Zelfstandi~heid, 2. diepte van inzicht. 3. vriimoedighei(l en warmte.
Luk. X. 30-37. De ware menschlievendheid.
1. Haar beginsel; - het zuiverst gevoel;
2. Haar omvang, - gansch onbeperkt;
3. Hare kenmerken, zelfverloochening, zorgvuldigheid, enz.
4. Haar loon, - de goedkeuring des Heeren.
Joh. XII. 11-30. Verg. Luk. XIX, 37-43. De stemmen voor
JEzus:
a. De slem van Israel's kinderen die hem toejuichten;
b. De stem van de Heidfmen die hem begroeteden;
c De slem des hemelschen Vaders die hem verheerlijkte;
d. De stem der steenen die (om wraak) zouden roepen•.
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eene daad, die h~j deed of die hij gaat doen, men I\ich VOl'zekerd kan houden: dat ééne der redenen die hij opgeeft, diegene is, die op hem zelven een' beslissenden invloed uitoefende; deze reden gaf hij zichzelven , de andere l\ijn voor een ander,
bij wien hij zijn genomen besluit rechtvaardigen wil. Waarom
haar niet !tet eer8t bijgebracht? of liever, waarom haar alleen
niet genoemd, dewijl' het toch zeker is dat, als men met 't
sterkste bewijs begint, het overige gevoeld noch zelfs aangehoord zal worden?
Doch neen! de redenaar moet al de redenen opgeven:
vooreer8t, omdat hij niet zeker weet welke alles afdoende is,
en omdat, over het algemeen, dezefde reden niet op alle
menschen, noch telkens op een iegelijk, een' beslissenden invloed heeft; - verder, omdat de waarheid van al hare middelen gebruik maken moet; - en voort8, omdat het nnttig
is voor den geest het licht van alle punten van den horizont
te zien komen; het gaat met de waarheid niet als met de
zon. Overigens koesteren wij het ongelukkig denkbeeld niet,
dat de menigte in dit geval de gehalte aanvullen kan;
want wij maken van de overtuiging niet een soort van overweldiging van den door het aantal bewijzen, en door de
menigte der woorden overstelpten geest.
Eindelijk, hoe meer een bewijs roerend en geschikt is om
aan de ziel een' hevigen schok te geven, te meer heeft het
noodig ingeleid en voorbereid te l\ijn. De ziel, plotseling verrast, wordt door deze hevige en haastige 8ommati9' 8 onthutst;
zij is meer overstelpt dan overwonnen; zij heeft niets om
terugtewerken , zoo niet het vóórafgaande haar in behoorlijke
stemming gebracht hebbe.
4. Waar zullen wij, náár den regel van den voortgang of
van de klimmende beweging, de oplossing der bedenkingen
en het antwoord op de bezwaren plaatsen? Zal het vóór of
nà de bewijsgronden zijn? Men kan op deze vraag niet één
en hetzelfde antwoord geven. Laat ons alleen bij voorraad als
zeker stellen: dat de psych{)logie zal goedkeuren wat de logika
aanraden zal, en omgekeerd. Ik geloof dat er eene onderscheiding te maken is. Men kan vóór het stellig betoog het
onderzoek plaatsen der vooroordeelen, der vooringenomenheden,
der dubbelzinnigheden, der misverstanden en der woordentwis-

De 'Sabbatsrust: 1. ontheiligd door de vijanden; 2. verbitterd
voor file vrienden, 3. gesmaakt tloor den Heer.
Verl.
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ten, die de r.aak konden verduisteren. Op die wfjze effent
men eerst, om zóó te spreken, het terrein waarop men slag
wil leveren. Maar de wederlegging der eigentlijk gezegde
tegenwerpingen is een andere zaak. Of zij maakt de gansche
rede uit, of zij komt nli het betoog. Maar z.ij moet duidelijk,
levendig, schielijk zijn; men keere haal' om tot bewijs, en
zij moet eene toepassing zijn del' stellige bewijzen die men
eerst voorgesteld heeft.
In de redevoeringen uit parallelle deelen samengesteld, kan
progressie zijn, mits die deelen elkander opvolgen in de orde
van hare belangrijkheid; maar deze voortg'ang is niet te vergelijken met dien cener rede, waarin niet twee of drie r.ijkanten
zijn, maar alles successief is; waarin, in zekeren zin, niet twee of
drie redevoeringen zijn, maar el' slechts ééne is, ééne reeks
van denkbeelden waarvan het eerste het tweede voortbrengt, dit wederom het derde, en zoo vervolgens tot aan het
eind, indiervoege dat de laatste zinsneden krachtig zijn
door de kracht van al het vóórafgaande , en dat de gansche
rede weegt op de laatste paragraaf. Dit is de versnelde val
van zware lichamen; het is, in plaats eener rekenkunstige
progressie, een meetkunstige reeks 1).
1) SCHLEIEMIACHER heeft .das kunstreiche Hinausslellen schóner
Eznlheilungen", - waardoor de gansche preek ten slolle bestaan
70U ·aus tau Ier Ueberschri{ten, zwischen we/che dann rhetorische Tiraden eingestreut sind," - zeer juist vergeleken met een'

schilder die dwaas genoeg was de hulplIJnen, waarmcr.le hij zich
de propositien gemakkel~k maakte, met afzonderlijke strepen door
een afgewerkt beeld hêentetrekken, en ze met bonte kleuren nog
slerlwr te doen uitkomen.
Ook PALniER t. a. p. S. 560, merkt te recht op dat (Ie deelen
de gestalte niet mogen hebben van gekorvene dieren.
~laar het behoeft geen betoog dat ook de door VINET bedoelde
volgorde en aaubevolene venleeling met het jadlt maken op zonderlinge kombinatien en antithesen, die FÉNJ>LON goochelaarslmnst.
jes noemde, Biets gemeen heeft.
f:OQUEREL (Observat. pratiq. Pag. 152 s. vv.) na onderscheidene
verdeelingen te hebben aangehaald. - b.V. OI;er .de onkuischheid:
1. eene zonde tegen God die haar verhiedt: 2. tegen de maatschappij welker orde zij stoort; en 3. tegen Gods schepsel die cr
het slachtoffer van wordt; - raadt den prediker aan om den
vragenden vorm te geven aan de gedachten die de tel!st opwekt.
zoodat de antwoorden de deelen uitmaken der pre>!k. Bijv. Genes.
I1, 17: . Gij zult den dood sterven." Wie spreekt dit vonnis uill

So4
Tegen wien is het gericht? Welk een doo[l wordt er bedoeld 1
Wanneer wordt het voltrokken? Hoe kan m\ln er aan ontkomen?
Zoo ook I Korinlh. XV, 55: Graf, waar is uwe ooorwinning?
Welke strIJd verwerft die overwinning? Welke wapenen dienen
daartoe? Wie is daaruij onze IH)lper7 Hoedanig zal de nederlaag
zijn? En Filipp. I. 21. .Hel sterven is mij gewin." Wal verliest
men uij het leven? Wilt wint men bij den Ilood? Hoe staan deze
verliezen en die winst legen elkaêr over?
Ver!.

T WEE D E HOOF D S TUK.
OVER DE INLEIDING.
Men vindt bij geoefende predikers slechts weinige vóorbeelden
van volstrekt gebrekkige inleidingen; men vindt er weinig
goeden bij pas beginnende predikers. Het is natuurlijk daaruit
te besluiten: dat dit deel der preek iets meer teeders heeft dan
de andere, doch niets wat bijzondere begaafdheden vordert.
Het gaat met de inleiding als met die fijne en keurige bewerkingen der mékaniek, waarin ten slotte wèl ieder arbeider
slaagt, maar na eerst de instrumenten, die men er toe gebruikt, meer dan ééns gebroken te hebben. Men zal er over
kunnen oordeelen uit hetgeen wij te zeggen hebben over het
oogmerk, en over den aard der inleiding.
Is de inleiding noodzakeliJk, is zij natuurlijk? Of wel - is
het een sieraad van inbeelding en van gewoonte?
Ik merk op: dat de natuur zelve ons de kunst der voorbereidingen en der trapsgewijze opklimmingen leert. - In alles doen
wij dit gaarne, en hechten er h3t begrip van schoonheid aan. Het gemis van het schemerlicht en van den dageraad zou te
kort doen aan de schoonheid der hemelen. - Sic omnia quae
fiunt, quaeque aguntur acerrime, leniorióu8 principii8 natura
ip8a praetexuit 1).
Ik merk, in de tweede plaats, op: dat niemand ex aorupto
begint, al is hij vrij om anders te doen, zelfs in den toevalligen omgang. Als men ex abrupto begint, als men ons eensklaps in het midden der dingen zet (rapit in media8 re,y), als men ons door het venster in de kamer laat komen; dan is het omdat de een of andere omstandigheid, of een
woord door een ander gesproken, het auditorium geplaatst
heeft op het standpunt waarop men het hebben wil: ook dit
zelfs is eene inleiding, en de uitzondering bevestigt den regel.
Maar, buiten zulk geval, waar de voorbereiding gegeven is,
gevoelt ieder, zonder er zich rekenschap van te geven, de
noodzakelijkheid om het gehoor voortebereiden. Er bestaat
een geval waarin men zich wel van die behoefte rekenschap

1)

CICERO,

de Oratore, Libr. 11. Cap. LXXVnT.
20
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geeft: wanneer, namelijk, eenige toelichting vereischt wordt
tot recht verstand van het onderwerp; wanneer, bij voorbeeld,
de bijbelwoorden waamver men spreken wil, hun licht krijgen
van hun verband met de vóórafgaande woorden.
Máár onafhankelijk van, of zonder dezen beweeggrond, zijn
er nog anderen.
Vooreerst , in het feit alleen om eene inleiding aan het hoofd
der rede te plaatsen, ligt reeds een zekere mate van ernst.
Men toont meer eerbied voor zijn onderwerp te hebben, als
men het niet onmiddellijk, niet ruw aanpakt.
Het heeft zijne nuttigheid den hoorder een oogenblik vóóraf
te ontvangen, teneinde hij niet afgetrokken in de diepte van
het onderwerp inga; - maar men kan hem niet opwachten dan
in denkbeelden die aan h6t onderwerp nauw verwant zijn;
anders zou juist dit hem afleiden.
Gewoonlijk echter heeft men nog iets meer noodig. Men wil
den hoorder, ten opzichte van het onderwerp, in eene stemming zoeken te brengen gelijk aan die waarin men zelf verkeert. Het gaat met den redenaar eu met den hoorder als met
instrumenten die vóór een concert gestemd worden.
IIDe inleiding ," zegt QUINCTILIAAN, Ifheeft geen ander doel
dan des hoorders geest te stemmen om naar het vervolg onzer
rede goed te luisteren. Men is het algemeeu daarover eens, dat
men hem tot dat einde welwillend, aandacldig, leergierig moet
maken; - niet dat wij deze middelen bij eenig deel van het
geding zonden mogen verwaarloozen, maar omdat ze allermeest
bij het begin ons noodig zijn, om ons in den geest des rechters
inteleiden en, ééns toegelaten zijnde, verder doortedringen 1)."
De inleiding is dan eene rede vóór de hoofdrede , eene rede
wier doel, in alle gevallen, is: om welwillende, aandachtige,
leergierige hoorders te krijgen, (waardoor ik dezulken versta
die gestemd zijn om zich te laten onderwijzen), en, in zekere
gevallen, om hen voortebereiden tot recht verstand van hetgeen
men hun verder te zeggen heeft.
Merken wij op: dat het hier niet te doen is om het persoonlijk belang van den redenaar, maal' wel veelmeer om dat
van den hoorder. En in dit opzicht zou het woord IIwelwillend"
door eenig ander kunnen worden vervangen 2).

Libr. IV. Cap. I.
minste zegt te recht (t. a. p. S. 5(2) lilt wU
de caplaliones benevolentiae nieL behoeven die de redenaar te
4thene noodig had.
Vert.
1)
2)

QUiNCTILIA.\Y,
PALM ER ten

~07

In geen geval echter is de keus van het denkbeeld der in
leiding willekeurig, minder nog dan een praeludiunz of ouverture
in de muzijk, evenmin als eene inleiding aan het hoofd van
een boek. Wat men onder den naam van exordium verstaat,
is geen uitstel noch een meer of min goede tusschenzin of
interval, maar eene inleiding, eene voorbereiding, de opwekking eener zoo bepaald en zoo levendig mogelijke verwachting.
Onzes erachtens is deze de meest waarachtige inleiding, die den
redenaar zelven tot zijn onderwerp heeft geleid, of ook wel
de hoogte waartoe de redenaar, als het onderwerp behandeld
is, opklimt om het in zijn geheel te overzien.
Na het gezegde zijn de regels der inleiding niet moeilijk te
vinden. Als wij ons lang ophouden bij een deel dat materieel
van zóó weinig belang is, - dan is het, omdat geen ander
moeilijker noch gevaarlijker is 1).
1. De eej'ste regel der inleiding 2) staat met de bepaling zelve
in zulk een nauw verband, dat hij daarin reeds ligt opgesloten.
Als de inleiding niet wordt gegeven of vervangen door eene
verklaring van den tekst of van het verband, moet zij ontleend
zijn aan een begrip dat het onderwerp onmiddellijk raakt, zonder een deel van het onderwerp uittemaken 3).

1) COQUEREL Obs. prat. P'lg. 169) waarschuwt tegen de verzoelling tot Illleidingen ex abrupto. - Als hel eerste woord geen
doel trert. gelut de vraag "an HORATIUS:
.Quid dlgnum tanto (eret !tic promissor hiatu?" Of 3nflcrs, als
het eerste woonl zóó treffend is als dat van l\1AsSILLON, waarmcde
hij de lijkrede van LODEWIJK XIV opent: .Mijne broeders! God
alleen is groot! -- wordt naar de preek zelve Jicht nict gehoord.
Vert.
2) Men onder,c1wide de inleiding hier door VINET Ledoeld, waarover VAN HENGEl. br!'cdvoerig handelt in zijne lnst. Orat. Pag.
123-139, "an de zoogenaamde vóóraf,~pmak. waartegen vele Lezwaren zijn ingebracht. STEENnlEIJER heert in een afzonderlijke aauteekening (Brieven, Nieuwe Uitg. Llz. 264-268) rekenschap gegeven: waarom het hem weinig voldoet wat lol aanprijzins der
vóórafspl'aak g-ezegd wordt, en tevens opgesomd wal het weglalen
der vóómfspmak aanprijst. Ook PALnIER acht hel onHoodig den
kring der gedilchten waarin llIen zich lJewegen wil, te openen;
daar loch dIe I{ring door den tekst reeds open IS. Van hen die
oDilerscheid maken tusschen exordium en brevis praefalio of kort
vóórwoord . zegt VA!\' HEl\'GEL te recht: ·reapse concedunt quod
negare videntur."
Vert.
3) PAL11ER U. a. p. S. 565, 566) ontkent wèl niet dal een zelf·
20'
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Die beide dingen spreken van zelf. Als het denkbeeld een
deel uitmaakt van het onderwerp, is het gecne inleiding of
txordium meer. Als het denkbeeld niet tot het onderwerp in
verband staat, is het evenmin eene inleiding, maar een belachelijk lwrs-d'oeuvre 1). -

Ofschoon nu het eerste gedeelte

van dezen regel geene verklaring behoeft, is het met het tweede
anders gesteld. Er is niet spraak van een denkbeeld aan dat der
rede eenigermate grenzend, maar van een denkbeeld dat er
onmiddellijk mede samenhangt, - zoodat tusschen dit denkbeeld en dat der rede voor geen ander denkbeeld plaats meer
is, - indiervoege dat de eerste stap dien wij buiten dit denkbeeld doen, ons aanstonds in ons onderwerp overbrengt. Zich
van deze voorwaarde ontslagen te rekenen, dat is, onder den
naam van inleiding alle mogelijke afwijkingen te gedoogen, en
zich het recht te geven om met eene digressie te beginnen.
Men kan er op rekenen dat de inleiding niet goed is als zij
niet noodzakelijk blijkt te zijn, als zij niet blijkbaar mèt de
rede één geheel uitmaakt, - als zij het denkbeeld geeft eener
vreemde rede, min of meer kunstmatig aan de hoofdrede vastgehecht, - als zij den hoorder de vrijheid laat zich een andere
inleiding voortestellen , die Of de voorkeur verdient of even
goed is. De inleiding is niet goed dan in zoo verre zij door het
onderwerp aan de hand gedaan, daaruit geboren, daarmede
zóó innig verbonden is als eene bloem met haren stengel:
Penitu8 ex ea causa, quae turn agatur, e./Jloruisse 2).

GAICml:S

zegt: IIDe jnleiding zou mislukt zijn, als men haar kon afsnijden zonder der rede onrecht te doen" 3).
De regel, in al zijne strengheid, zou zijn: dat de inleiding
onveranderbaar zijn moest, dat is te zeggen, dat zij slechts
voor één enkel onderwerp paste; want telkens als zij niet onveranderbaar is, schijnt er tusschen deze inleiding en de rede voor
een intermediair denkbeeld plaats te zijn. Men moet ten minste
zoo bestendig mogelijk den regel in acht nemen, en er zich
stanrlige ouverture mag vóórafgaan , - maar houdt slaande dat
het doel der inleiding IS: om den lekst. in zijn' overgang en kristallisatie tol hel thema, zóó voor oogen te stellen dal de gemeente
van lieverlede op hel thema komt.
Vert.
1) PAL~IER zegt, t. a. p., dat; als men ab ovo Ledae beginnen
wil, men dezelfde inleitling vóór alle predikatiën zetten kan.
.

V~

2\ Cl CEllO , ])e Oratore. Libr. 11. Cap. LXXVIII.
3) G.\ICJIIÉS, Maximes sur Ie ministère , deuxième partie • lil. 6.

309
zoo na mogelijk aan houden. Doch het is zeker dat de regel
niet absoluut is, en indien uwe inleiding de proef die ik aanwees niet kon doorstaan, - indien zij noodzakelijk blijkt te
zijn, - indien het denkbeeld van een andere inleiding niet
bij U opkomt, evenmin als dat van een andere rede ten vervolge dezer inleiding, - dan moet men geen bezwaar maken noch
berisping duchten. Wie zou b. v. de inleiding willen veroordeelen, die SAURIN aan het hoofd zijner preek over de overr;m'e
aan, den wil Gods heeft gesteld I)? Maar het is zeker zeer
raadzaam zieh dusdanige inleidingen niet te veroorloven dali
bij wijze van uitzondering. Anders werpt men zieh in het onbestemde en triviale, en maakt men inleidingen die niet inleiden.
De redenaars der Oudheid, vooraf 't meest ingenomen met
het oogpunt van 't persoonlijk belang in de inleiding, en voor
wie zij, bij gevolg, minder vereenigd was met het onderwerp,
en minder een intégrerend deel del' rede uitmaakte, waren
weinig bevreesd voor de veranderbare inleidingen. CICERO, DEMOS'l'HENES zelf hadden inleidingen die voor meer dan ééne rede
konden dienen. "Wij verlangen, over het algemeen, inleidingen
nauwer met ons onderwerp en met ons doel vcreenigd.
Wanneer de regel dien wij gaven het getal der onderwerpen of beweeggronden van inleiding verminderde, zou
hij er niet minder goed om zijn; maar wel verre van haar
getal te verminderen, vermeerdert hij ze veelmeer. Men denkt
zich ruim veld te banen als men dien regel verwaarloost; maar
men brengt zich juist omgekeerd daardoor in bet nauw. Misschien vindt men lichter eene inleiding, maar de keus er van
wisselt weinig af. Het is 't naast bij het onderwerp dat de
onderwerpen bet talrijkst zijn.
Uit de volgende opgaaf van eenige gronden ter inleiding,
zal men kunnen zien, dat de stof der inleiding aan een' oplettenden geest niet licht ontbreekt 2). Maar laat ons wél in
aanmerking nemen dat, wanneer wij hier eenige der yoornaamste bronnen ter inleiding opgeven, wij niet beweren eene
lijst van loci communes te geven, waaruit men op het toeval af
er één zou kunnen nemen. Er is altijd eene inleiding die be-

l) Le dévouemellt aux lois divines. SAUnIN. Tom, III. pag. 125.
Nou veile édilion.
2) Vg. HÜFFEJ" Der Evang. Geistl. Tom. I. p. 286. - HolL
Ver!. I D. Blz. 437 v.v. - AMI\JON Anlcitung zur KanseIbered·
samkeit I pag. 271.
I
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ter is dan een andere, en gewoonl~jk is bet juist op deze
dat de ware redenaar het eerst valt. - :Men heeft dan:
a. Het begrip van het genu8 waarvan het onderwerp de
8pecie8 is. Zulks is eenigermate het onderwerp op z\jne plaats
zetten, of de plaats van het onderwerp aanwijzen. - Deze
soort komt het meest voor 1). - Dikwijls kan de tekst zelf
ons eene inleiding aan de hand geven, waarin wij van het
begrip der soort tot dat van het geslacht voortgaan 2).
b. De verhouding tnssehen het behandelde onderwerp en een
ander; ten einde de overeenkomst of het verschil aallte·
wijzen 3).
c. Tegenstelling tussehen 't begrip van het onderwerp, en
eenige meening of stelling in de wereld in omloop 4).
d. }Lanbeveling van het onderwerp, dat is te zeggen het
belang en de schoonheid daarvan, de redenen waarom men het
gekozen heeft aantoon en ; somwijlen zelfs de verdediging van
1) Zie REINHARD, Prelwn "oor het jaar 1797, 17de Preek over
de slelling: Dat niets lichter dan rlc godstli(>nst in (k hande.n der
menschen hedorven wordt. - Zie ook de inlrilling van V!NET op zijne
preek over la sanclification. (Jfléditations Evangeliques).
2) In dien zin zegt PAL~IER, dat eigentlijk de inloirling niet \lloet
gemaakt worden, maar gegeven moet zijn. -- B,v. io Joh. XIV. 27,
geven de woorden: .niet gelijk de wereld hem geeft" rle in\('irling
aan de hand.
Vert.
3) Zie S.UTRIN, over den lofzang van SOIEON. (Tom. IV. p, 29.
Nouv. Edit.) - Als b.v. over des Christens bl\jmoedigheid zal wor·
den gehandeld (Filipp. IV. 4), mag er wel eene waar~chuwing
tegen lichtzinnigheid vóórafgaan. - Vóór eene preek over Matth.
XXIV. 1 en 2, past cle opmerking clat JEzus nieL 3lL~jtl hlijde met
de blijden geweest is.
Vert.
4) Zie MASSILLOl'l, De eerste z~jner preken over het geluk der
rechtvaardigen; - BouRDALouE, over de opstanding van J. C.
(Tom. 11. pdg. 315, Edit. LEFÈVRE),
VJNET.
Zulke meeningen als VJNET bedoeIL, zijn h,v. dat God des te

meer lvordt verheerlijkt naarmate de mensch dieper vernederd
wordt; (inleiding voor Psalm VIl!); - dat des menschen bekeering schier oogenblikkelijk voltooid is, (inleiding voor Mark. IV.
18); - dat Gods geest onmiddellijk werkt, (inleiding voor Rom.
X. 14 en 17); - dat het werk der behoudenis met den zoendood
was afgedaan, (inleiding voor Rom. V. 10. I. Kor. XV. 17); dat de eerste ChristenkC1'k volmaakt was. in liefde (inleiding voor
1 Kor. I. 11-13); - bi' dat de godsvrucht onder de rijken en
'/J.Jijzen der wereld uiterst zeldzaam is (inleiding voor 1 Kon.
XVIII. 3 - Matth. n. 1 vv,), enz.
Vert.
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het onderwerp: Vestibula nimi?'um lwnesta, aditusfJue ad causam
faciet illustres 1).
e. Herinnering eener gebeurtenis waarbij het denkbeeld van
het onderwerp geindividualiseerd is, of waaruit dit denkbeeld
voortvloeit 2). Deze is de geliefkoosde manier van SAURIN 3).
f. Verband van het onderwerp met de omstandigheden van
den t~jd of van de plaats. 4).
g. Verband met de omstandigheden van den redenaar zelven. Dit is kiescher, het is eene uitzondering. - Bij deze soorten
van waagstukken is de uitvoering de oplossing van den knoop 5).
h. Somtijds gaf men aan de inleiding den vorm van een
gebed; maar dit is een vorm, niet een motief of begrip van
inleiding; door den grond der denkbeelden keert dit gebed
terug tot één der kategorien die wij zoo even aangeduid hebben.
i. Eind,elijk heeft men nog den tekst en het verband; namelijk de verklaring Of van de tekstwoorden zelven, of van
het verband dier woorden met de vóórafgaande. 'fHEREMIN
is van oordeel dat de tekst voor de inleiding eene stof
aanbiedt, die in haar geheel aanwezig en altijd gepast is;
men heeft slechts het begrip van het onderwerp uit den
tekst afteleiden, door er de korte verklaring aan te
1) CICERO, Orat. Cap. XV. - Zie de homilie van CHRYSOSTmlUs
aan hel volk van Antiochie.
Nopens de ir.sinuatio die ook den chrislenlceraar betaamt, vg.
11 Kol'. IV. 2.
2) Zie tIe preek van THEREMIN over Das Kreuz CHRISTl. vertaaltl
in la Feuille religieuse du Ganton de Vaud, 1847. p. 193.
VIN ET.
Vg. de herinnering aan den Graaf van ZINZENDORF in de inleiding van VAN OOSTERZliE'S Leerrede over Joh. XIX. 5b• (Nieuwe
Leerredenen, Blz. 39 en 40.)
Als inleiding voor Rom. XIII. 14, kan dus de overlevering dienen
aangaande AUGUSTINUS, wien dil woord tol inkeer gebracht zou
hehben.
Verl.
3) Zie de preek over den veldtogt van 1706. (Tom. VIII. pag.
93. Nouv. Edit.)
4) Zie de inleiding van CHfiYSo.wmlUs, aanitehaald door VAN DER
HOEVEN, 1. a. p. blz. 31. 32; en van Dr. FR. STRAUSS, Aanl. blz. 93.
Het is bekend dal zeker redenaar in het kamp met een' vloek,
dien h~i pas had hooren uitspreken, zijne rede begon!' Verl.
5) Zie C. HARMS, Predigten ilber das heilige Abendrnahl, eerste
preek; - en SAURIN, over de laatste redenen des Heeren. ('fom.
IV. pag. 55. Nouv. Edil.)
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verbinden Ylm de omstandigheden waarin de tekstwoorden
gesproken zijn, en die aan den tekst een bijzondere betcckenis geven 1).
Zonder de prediker aan ûeile enkele soort van inleiding te
willen binden, gelooven wij ook: dat de tekst en het verband
of redebeleid altijd de stof aanbieden eener goede inleiding,
waarmede men altijd tevreden kan zijn. Er blijft ons alleen
overig hierbij te voegen, dat men het verband niet moet
scheppen, dat men zich niet aan een pt'oólematisch verband behoort te hechten, noch te hoog, noch te kunstig, noch met
te kleine stappen de oevers moet opgaan van dien stroom der rede,
waarvan onze tekst, om zoo te spreken, één der golven uitmaakt.
11. Onze tweede regel was reeds vervat in den eerste, omdat
wij zeiden dat de inleiding ontleend moest zijn aan een denkbeeld aan het onderwerp verwant. En, waarlijk, het moet een
denkbeeld, één enkel denkbeeld zijn. Op tweeërlei wijzen zondigt men tegen dezen regel: eensdeels, door van een meer verwijderd denkbeeld aftedalen tot zulk een, dat iu onmiddellijke
aanraking staat met dat van het onderwerp; - anderdeels,
door twee inleidingen te maken, die in zekeren zin pat'allel zijn,
namelijk eene inleiding uit twee denkbeelden samengesteld,
waarvan het een niet uit het ander voortkomt.
Er is een tijd geweest dat de inleiding bestendig dubbel
was. !I Men maakte eertijds ," zegt GAICHIÈS, !I twee inleidingen: de eene om inteleiden tot het gebed; de andere om
voortebereiden tot de verdeeling." Ik voeg er bij dat de eerste
doorgaans geen andere bestemming scheen te hebben dan om
zich van den tekst aftemaken 2).
lIL De inleiding zou éénheid kunnen hebben zonder nog
eenvoudig te zijn. Zij moet eenvoudig zijn; zij mag niet te
veel redeneeren en betoogen; zij bepale zich dáárbij om een bekende waarheid in het geheugen te roepen; zij houde zich bij
't geen de hoorder reeds weet, of waarmede hij instemt. Bij
die eerste schreden tot het onderwerp moet alles hem gemakkelijk zijn 3).

1) THÉREMIN, Die Beredsamkeit eine Tugend, pag. 77.
2) Zie BOURDALOUE.
3) Inleiding van BOURDALOUE'S préek over de verzoekingen (Cal'ême)
Tom. I. pag. 175. Edit. LEFÈvnE. - Men vindt daarin het plan
van drie of vier preken, en daarvan minstens drie, nadat de schrijver het pI an en de verdeeIillg der zijne voor 't eerst heeft aange·
kondigd.
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IV. Om dezelfde reden behoort lwt denkbeeld der inleiding
van weinig uitgebreid en omvang te zijn. Men kan zich niet
over het ongeduld beklagèn van hen, die men lang ophoudt
op den drempel van een huis wa:'lrin men hun beloofde binnen te gaan 1).
Ziehier nog andere regels, wèl geene betrekking hebbende
op den inhoud of het wezen der inleiding, maar op haar
karakter.
I. De inleiding, bestemd om voortebereiclen, om de hoorders te stemmen, onderstelt hen niet voorbereid, niet gestemd.
Men kan dus over 't algemeen, in de inleiding, zich niet beroepen op krachten die men nog niet opgewekt heeft. De hevigheid, de verheffing van den stijl, de plechtigheid zijn dáár
nog ontijdig, en men moet zich als men begint niet uitputten.
N ogtans is deze regel niet absoluut. - 1. In zekere gevallen
treft men de hoorders uiterst bewogen aan, en zou men zelf
niet beneden hun peil mogen dalen. Dan moet men wat wagen.
FLfcHIER is te recht vermetel in zijn beroemde inleiding op
de lijkrede van TURENNE; BLESSIG in die van den veldmaar-'
schalk van Saxen 2), en BRIDAINE te St. Sulpice. - 2. Het
is ook een soort van yoorbereiding: den hoorder door den ernst,
door de grootheid van het onderwerp te treffen. Het kan, bij
zekere onderwerpen, nuttig zijn de triviale of wereldK'he denkbeelden, die het onderwerp verwekken kan, als op hoog gezag
aftesnij den 3).
Dat men juist van pas iets durft te wagen, en juist van pas
zich weet intehouden 4), dat is het eigendom van het talent,
en de vrucht der ,studie en der ervaring: - het eigentlijk gezegde onderricht kan noch het talent aanvullen, noch anticipeercn op de ervaring.
11. Een regel die reeds in den vorige schijnt opgesloten, is

1) Bekend is de vergelijliing van cene preek die een zeer uit·
voerige inleiding had, als een kind met een waterhoofd. Verl.
2) Zie de briefwisseling van Grimm.
3) ZÓÓ poogde VINET zelf te doen in zijne preek over de gelijkheid (Méditations Evangéliques). Eeu merkwaardig voorbeeld is
ook de inleiding der preek van BossuET, toen Mad. DE LA VALLIÈRE het kloostergewaad had aangenomen. (Vg. MAUIIY, Essai. X.
De I'Exorde).
4) PALMER zegt (t. a. p. S. 580). ,De stroomende gedachten te
stuiten is menigmaal even moeUelUk, als om ze bij droppels uitteVert.
drukken wanneer ze niet stroomen willen."
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de besckeidenkeid. De oude rhetoren dringen er sterk op aan.
Zij willen zelfs wat vreesachtigheid 1). Men vindt bij CICERO
eene plaats waaruit men goed kan zien welk een nederige
positie de oude redenaar tegenover zijn auditdrium aannam:
"Gij wilt den grond mijner gedachte weten; ik kan aan
zulke vrienden, als gij zijt, verklaren wat ik nog nooit aan
iemand gezegd heb. De bekwaamsLe redenaar, hij die zich
't sierlijkst en 't gemakkelijkst uitdrukt, is in mijne oogen
slechts een onbeschaamde, als hij niet beeft bij het beklimmen
van het spreekgestoelte, en als hij niet nog beeft gedurende
zijn gansche inI3iding ..... Waarlijk, hoe bekwamer een redenaar is, te meer kent hij de zwarigheden der kunst, te meer
is hij beducht voor de onzekerheid van te slagen, te meer
vreest hij aan de verwachting der hoorders niet te zllllen beantwoorden. Wat hen aangaat die geen de minste verlegenheid gevoelen, - wat ik bij verreweg de meesten ontdek,ik keur niet alleen hunue vermetelheid af, maar ik wenschte
wel dat men haal' strafte. Dikwijls heb ik een' indruk bij U
opgemerkt, dien ik zelf ook gevoel bij het uitspreken mijner
inleiding. Ik voel dat ik bleek word, mijne denkbeelden raken
in de war, en ik beef over al mijne leden. Eéns zelfs toen
ik in mijn eerste jeugd als beschuldiger optrad, werd ik in
het begin mijner rede zóó ontsteld, dat Q. MAXIMUS , mijne
verwarring bespeurend , de zaak tot een' anderen dag uitstelde, en nooit zal ik vergeten welk een' dienst hij mij dáármêe bewees 2)."
Wij schrijven wel denzelfden regel voor, maar niet als regel
van kunst. Hoogel'e eischen doende dan CICERO, - die zeker
aanraadt in de gansche rede bescheiden te zijn (QUUf' enim
praecepta principiorum esse voluerunt, ea in totis orutionióus
8unt conservanda) 3), verlangen wij, niet dat de inleiding, maal'
dat de redenaar bescheiden zij; - zelfs vinden wij goed dat
hij bevreesd zij, - doch met deze onderscheiding van MARMON'rEL, dat hij bevreesd moet zijn voor zich zelven , máár onverschrokken voor zijne zaak 4). De eerste soort van vreesachtigheid strekt tot aanbeveling, de tweede doet afbreuk aan
de achting van den redenaar, en vernietigt vóóraf den indruk
zijner bewijsgronden. Overigens, als men toch niet te gelijk
1) Dit is althans beter dan het 'parturiunt montes" etc. Vert.
2) CICERO, De Oratore. Libr. I, Cap. XXVI.
3) CICERO, De Oratore. Libr. 1I, Cap. XIX.
~) MA)lMONTEL, Eléments de littérature. Tom. llI. pag. 323.
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bedeesd èn stout kan zijn 1), moet de onverschrokkenheid van

den overtuigden christen ten slotte op de vreesachtigheid van
den mensch de overhand krijgen 2).
lIL Eindelijk vraag ik voor de inleiding: 1lelderheid, duidelijkheid, nauwkeurig/leid, juistheid, zuiverheid van taal en
flan sti!}l. Ik zou in één woord volkomenheid kunnen zeggen. De inleiding kan, waarlijk, niet te onberispelijk zijn,
wat de denk beelden en den stijl betreft. Het is een hachelijk
oogenblik voor den redenaar, als hij, terwijl de hoorder
nog niet levendig is ingenomen, over al diens aandacht
voor de bijzonderheden te beschikken heeft, en als de redenaar nog niets heeft kunnen doen om zelfs kleine fouten
te doen vergeven. "Geene plaats del' rede" zegt GAICHIÈS
"vordert zóóveel voorzichtigheid als de inleiding, daar geen deel
met mcer koelbloedigheid gehoord noch mecr beoordeeld wordt."
Houd u wel verzekerd dat de oplettende hoorder U, in de inleiding, niet zal vergeven wat hij U vergeven zal in den loop
uwer rede, wanneer gij hem eens uw eigene warmte hebt
meêgedeeld. Onjuistheid, overtolligheid, overdrijving, onnauwkeurigheid, duisterheid, - alles zal hij opmllrken en niets
vergeven. Dus is die eerste indruk vaak beslissend en altijd
gewichtig." "Het wèl gelukken eener rede," zegt wederom
GAICHI:ÈS, "hangt dikwijls van het heginaf; men legt de eerste
indrukken, hetzij die goed of kwaad zijn, niet licht af". Het
is meer van belang de inleiding van gebreken te zuiveren dan
haar met schoonheden te versieren.
BOILEAU zeide: "dat een klinkdicht zonder fout evenveel
waard is als een uitvoerig gedicht 3)". Men zou haast hetzelfde
zeggen van eene inleiding zonder fout. Evenwel zou men er
niet kunnen bijvoegen: "deze gelukkige phoel1ix moet nog gevonden worden". Er zijn inleidingen die te gelijk schoon èn
onberispelijk zijn.
Het belang en de moeilijkheid der inleiding deden sommigen
1) De verontschuldigingen in de inleidingen I'erl'arlrn somtijds
grolJte verwaandheid. - ELlllë (Joh, XXXII-XXXVI) lecre ons
hoe W\i niet moelen doen.
2) Zie COQIJEREL (Observ. pratiq. Pag. 113. 114), waar DE VILLIEHS. Art de prêcher. Chant. IV. wordt aangehaald:
Qnoi! Sainl Panl à FeslIls fit-i! Uil compliment?
Crut·il devanl les grands drvoir chanp'cr tie style?
At·il Joué Félix? a·l-il flallé Drllsille?
Vert.
3) BOILEAll. l' Art Poétique. Chanl H,
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denken, dat het goed zou zijn over dit gecleelte van het opstel
zICh niet te bekommeren dan na al het overige geschreven te
hebben. Dit zou ons gevoelen niet zijn. Deze wijze van handelen is niet zeer natuurlijk. Een goecle inleiding bereidt zoowel den redenaar ~ls den hoorder voor. Het is er niet mede
gelegen als met eene voorrede, die veel minder inwendig behoort tot het boek, dat zeer goed ook zonder voorrede kan
bestaan. Liever zouden wij het denkbeeld van CICERG aannemen: !lW anneer ik dus" zegt hij !lal mijne maatregelen goed
genomen heb, zet ik er mij toe om ten laatste td onderzoeken waarmede mijne rede toch wel beginnen moet, dat is te
zeggen mijne inleiding; want zoo dikwijls ik beginnen wilde met
mij claarmede bezig te houden, heb ik niets gevonclen dan wat
zwak, onbeduidend, algemeen en alledaagsch was." En ziehier
waarop CICERO zijne bewering grondt: !I Men moet de inleiding
niet zoeken in vreemde of vèrverwijderde omstandigheden, maar
haar uit de ingewanden der zaak zelve ontleenen. Men beginne
dus met de zaak te peilen, haar in al haren omvang te onderzoeken, al de plaatsen waarvan men zich bedienen wil te
vinden en toetebereiden: - dan zal men over de keus eener
inleiding denken, en deze zal dan van zelve zich aanbieden 1)."

1) CICERO, De Oratore. Libr. II Cap. 77 en 78.
Zie verder over de inleiding de regels en wenken Vdn A.
Sc HwmZEIl , in ztine Homiletiek der evang. protest. Kirche (Leipzig.
1848), S. 297-309; en de dààr aangehaalde voorschriften van VAN
TIL, die de inleiding .basis" noemt, en van MOSHElM (Compend.
rh et eee/es.), die aanraadt liever de inleiding geheel achterwege te
laten dan een slechte te geven.
Ver I.

DER D E HOOF D S '1' U K.

OPGAVE VAN HET ONDERWERP EN VAN HET PLAN.
Na dc n uttighcid der inleiding gegrond te hebben op dc
behoefte om de geesten voortebereiden, en ze gunstig te stemmen voor 't bijzonder onderwerp dat men op het oog heeft, is het overbodig te bctoogen dat het onderwerp moet worden
aangekondilJd. Laat ons alleen zeggen dat het op juiste wijze
moet opgegeven worden, indiervoege dat de geest zich
oogenblikkelijk en zonder aarsclen op een bepaald punt vestigt.
Men kan in die opgave van het onderwerp niet te duidelijke
taal en te eigentlijke uitdrukkingen bezigen. Dit bestanddeel
der rede luat omschrijvingen noch heeldsprakige uitdrukkingen
toe. Men moet zich dus houden aan een klein getal woorden
met nauwger,ettc gestrengheid gekozen 1).
1) Zie 'over de argumenti propositio. gewoonlijk het thema genoemd, VAN HENGEL (Instit. Oraf. Pag. 135 en 1361, die er hijvoegt: Monendum tantum, si digna quaedam sit Literarum Sacra·
rum allegoria, qllam universa persequatur oratio, propo~itionem
quoque eam contlllentern nullo jure reprehendi." - Wij meenen
voorts dat door altijd jui,tc llitdrukking van het thema de kern
der preek beter zou bewaartl hlijven dan nu gewoonhik geschiedt.
Dáárom zeggen
het PAUIEII (t. a p. S. 485- 489) na: .Elk
thema is een oo('(le(;\, en moet dus op zich zelf één geheel uit·
maken. EI'enmin als in de muzijk één enkele toon een thema is,
lIJn één enkele uitdrulddng een thema zijn. Er helwort melodie
toe. - ZÓÓ precies als het thema moet uitgedrukt worden, zóóveel
ruimte moet het nog ter speling overlaten. - Reeds de vorm van
het thema moet liet kleed van hel schoone dragen. - /le propositie moel kleur en gehalte hebben.'-" Om aan een algemeene
waarheid eigendomlJlellike kleur te gel'en, dat is de kunst eom·

\vu

munia proprie dieendi."
Zie de themata in den vorm van optehriften, waarin vooral
in zijne Leerredenen over het lijden van ,JEZUS (Gron.
1838), gelukkig geslaa~d is, B.v. Luk, 1xlII. 39-43. De drie

VAN SENDEN,

kruiselingen; Joh. XIX. 30b• De terugblik; Luk. XXIII. 46, Het
vooruitzigt.
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Máár moet men· ook het plan der rede uitspreken? Hieromtrent zijn de gevoelens verdeeld 1). Sommigen waren van
oordeel om niet eens de algemeene verdeeling aantekondigen.
"Eene volgorde ," zegt FÉNELON, IImoet er zijn, maar eene
orde die niet van het begin der rede af toegezegd en blootgelegd werd. CICERO zegt dat het bijna altijd 't best is haar
te verbergen, en den hoorder er heên te leiden zonder dat llij zelf
het bespeurt. Zelfs zegt hij ergens met uitdrukkelijke woorden,
gelijk ik mij herinner, dat men tot het getal der bewijzen
toe verbergen moet, zoodat men ze niet kan tellen,
ofschoon ze door zich zclven onderscheiden zijn, - en dat
er geen duidelijk gestipte verdeeling der rede moet plaats
vinden. Doch de plompheid der jongste tijden is zóóver gegaan, dat men geen orde in eene rede kent tenzij de redenaar haar van den beginne af aankondige, en hij bij elk
punt stil sta 2)."
"De redevoeringen dier groote Mannen (DEMos'l'HENES en
CICERO) - zegt dezelfde Schrijver - zijn niet verdeeld als
onze tegenwoordige preken ... - De Kerkvaders hebben dien
regel niet gekend ... - Nog lang daarna zijn de preken
W\j voegen nog eenige propositiën hierhij :
Num. VI. 24-27. De beste zegemvensch. - [[ Chrono XX. 12 b•
Het ootmoedig uitzicht op God. - Psalm I. Wie is gelukkig?
Jesaia XXII. 13b (vg. 1 Kor. XV. 32b). De uiterste lichtzinnigheid.
(VAN KOETSVELJl heeft: de vreugde der wanhoop). -- Jol> XX. 23-26.
Het levenslot verschillend; het ster/lot éénerlei. - Matth. VIL 4.
Het scherp gezicht vlln de blinden. - MaUh. X. 39. Zei/zucht
zwaar gestraft. en zelfopoffering rijk beloond. -- Mark. X.17-24
CHRISTUS de geneesheer van hen die zich inbeelden gezond te
zijn. - Luk. XI. 36. Een volledig Christen. - Mark. IX. 50b.
Zout en vrede. - Luk. XI. 46. 1 Kor. L 10. Zelf en samen. 1 KOl'lnth. XII. 4. 5. 6. Vorm en wezen. - 2 Korinth. XII. 7.
Het verborgen leed. - Hand. VIL 55-60. STEFANUS en de rots
zijnes heiis. - 2 Kor. XI. 3. De lOf der eenvoudigheid. - Rom.
XII. 7-16. Wat ontbreekt mij nog? - Rom. ),111. 11-14. Des
Christens tooi. - 1 Thess. IV. 13. De Christelijke rouw. - 1.
I\or. XV. 30b Alle uren in gevaar. - Efez. H. 12b, ZonderCnRIsTUS. -- Openb. X. 5b. De eeuwigheid.
Ver!.
1) Zie KIST. (Verhandd. en Redev. Dordrecht. 1816). Over hel
verbergen der orde in eene redevoering. mede aangehaald door
SCHRANT, Aanleekeningen op Fénelon. Blz. 265 en 266.
Vcrt.
2) FÉNELON, Gesprekken, enz. 2de GCFprek. Holl. Verl. hlz. 86
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zonder verdeeling geweest, en het is een zeer nieuwe uitvinding die ons uit de scholastiek is toegekomen 1)."
GAICHIÉS, ofschoon hij niet zóó aÓ80luut spreekt, helt tot
hetzelfde gevoelen over. "Zou" zegt hij, "de prediker niet somwijlen zich kunnen ontheffen van de slavernij der verdeelingen ?
Moet hij altijd vóóraf alles beloven wat hij leveren zal? Dc
Kerkvaders hebben er zich niet aan onderworpen. Zij stelden
hunne onderwerpen voor en brachten hunne redenen ten einde,
zonder de deelen daarvan te onderscheiden 2)."
Het meerendeel npgtans der Mannen van gezag, - de
meesten van welke ook tevens modellen zijn en de ervaring
voor ûch hadden, - hellen over tot een tegenovergestelde wijze
van handelen, of spreken zelfs zich uitdrukkelijk daarover
uit. Z\i laten slechts als uitzondcring toe wat FÉNELON liefst
tot regel zou stellen.
HÜFFEL, uitgaande van het feit, (volgens hem vrij algemeen
en duidelijk bewezen ,) dat de helft der hoorders, vooral ten
platten lande, r.elfs in het onderwerp del' gehoorde preek zich
vergissen, en daarvan slechts bijkomende en bijzondere gezichtspunten met zich nemen, - dringt op eene wijze van
behandeling aan waardoor de hoorders, van het begin del'
rede af, binnen een bepaalde lijn gehouden worden; waardoor
men hun van (leel tot deel vóóruit doet zien wat er moet
volgen, en men hen belet de zijpaden voor den grooten weg
aantezien 3).
THEltEMIX drukt zich aldus uit: "Men kan, aan het slot
der inleiding de twee of drie deelen opgeven die de gansche
ontwikkeling van het onderwerp bevatten; want waarom zou
men niet van deze gelegenheid, als van elk andere, gebruik
maken om aan de aandacht van den hoorder te gemoet te
komen, en hem het recht verstand van het geheel gemakkelijk
te maken? Als zijne aandacht op te zware proef wordt gesteld, verflauwt zij geheel en al, - Of vindt el' geen indruk
plaats als op het verstand, en niet op den wil, - wat even
verkeerd is als werd er volstrekt geen indruk teweeggebracht. - Mogen ook de Ouden deze gewoonte niet in acht

1) Ibid. hlz. 83 en 84.
2) GAICHIÉS. Maximes sur Ie millistèl'e de la chaire. Liv: 11.
Chap. V.
3) HÜFFEL. fiber das We.l'en. u. s. 111. Tom. J. p.284. Holi. Verl,
I. Il. hlz. 446.
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genomen hebben, en over het algemeen de verdeeling hunner
redevoeringen niet opgeven, dit kan uit twee oorzaken
voortkomen. Vooreerst was hun weg hun meer of min voorgeschreven door de gelegenheid hunner rede zelve; eene omstandigheid die zelden bestaat voor den kanselredenaar; en,
daar die weg in alle zaken bijkans dezelfde was, scheen het
nutteloos hem aantekondig'en. In de tweede plaats, -- en dit
schijnt mij toe eene hoofdreden te zijn, - znlk eene opgave
van het plan dat de redenaar zich voorstelde te volgen, zou
studie en opzettelijke\,'voorbereiding verraden hebben, waarvan
zij den schijn met evenveel zorg vermeden, als zij er zich op
toelegden zich altijd het voorkomen van imp?'ovi8atie te geven;
want zij hadden te doen met een achterdochtig publiek, dat
soortgelijke voorbereiding alleen aan het opzet om hen te
bedriegen zou toegeschreven hebben. Anders is het gelegen
met den christenredenaar, die altijd zijn eerlijk doel kan openbaren, uit welks ontdekking in den geest van den hoorder
niets voortkomen kan dan de verwachting van een zooveel te
grondiger onderwijs. In zekere gevallen nogtaus kan de kanselredenaar zijne redenen hebben om zijn plan te verzwijgen;
hij verzwijge het dan vrijelijk, want, ofschoon het zeker
altijd noodzakelijk is zijne gedachten op de helderste en voor
het oogmerk meest passende wijze te schikken, behoeft men
niet altijrl optegeven hoe men ze geördend heeft 1).
Hooren wij AMMON: "Na de inleiding komt de opgave
(emtntiatie) van de propositie en van hare voornaamste deelen.
Dit is het wat men de verdeeling noemt. Deze regel gedoogt
eenig voorbehond bij de analytische preken . . . Maar in de
synthetische preken moest men er zieh niet van ontslaan:
vooreerst, omdat de verdeeling het oogpunt bepaalt, waaruit
de spreker zich voorstelt het Utema te beschouwen; - vervolgens, omdat het de beste manier is om van de juistheid
der verdeeling te doen blijken; - en, eindelijk, omdat met
behulp der verdeeling de hoorder, in het bezit van een overzicht van het geheel, de ontwikkeling der denkbeelden gemakkelijker volgt, en den draad der rede spoediger wedervindt, als een oogenblik van afgetrokkenheid hem dezen verliezen deed. De redenaar die duidelijk en beknopt het thema
zijner rede aankondigt, - die aan het hoofd van elk der deelen
opgeeft de sekondaire punten die hij er uit afleiden wil; -

l)

THÉRllJllX,

Die lleredsamkeit ei ne Tugend. pag. 73.
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die, vervolgens, deze met zorg ontwikkelt en met nauw-

keurigheid aanduidt; - die redenaar kan zich verzekerd houden volkomen duidelijk voor zijn gehoor te zijn, zonder, gelijk het sommigen doen, aan elk der afdeelingen zijner rede
een nummer te geven 1)."
Wij zullen trachten de slotsom der overweging optemaken,
door haar aantevullen met eenige opmerkingen, die niet zijn
aangewezen in de door ons aangehaalde plaatsen.
Men brengt ten voordeele der verdeeling bij: 1. dat de aandacht en de belangstelling van den hoorder levendiger opgewekt
worden dan door de bloote opgaaf van het onderwerp (de verdeeling is er het aanvulsel van; het plan is somwijlen het ware
onderwerp); -- 2.' dat de hoorder daardoor niet zóó licht zich
ten aanzien van het onderwerp vergist, of tusschen het hoofddenkbeeld en de bijkomende denkbeelden, of die alleen tot de
ontwikkeling behooren; - 3. dat zij den hoorder behulpzaam
is om den gang der rede te volgen en haar beloop terugtevinden , als een oogenblik van afgetrokkenheid hem daarvan
verwijderde; - 4. dat zij het geheugen te gemoet komt,
en hem helpt het geheel en de voornaamste deelen der rede in
gedachte te houden.

Van den anderen kant beweert men: 1. Dat de vel'deeling
een nieuwmodische uitvinding is; dat de ouden haar niet in
praktijk brachten; dat zelfs de Kerkvaders er geen gebruik
van maakten; dat zij uit de scholastiek ons toekwam.
Deze eerste bedenking heeft misschien meer schijn dan gewicht; want a. vooreerst hebben sommige Ouden haar nu en
dan metterdaad aangewend en aanbevolen 2); en b. als zij haar
1)

AMMOJ'f,

Handbuch der Einleitung zur Kansel{Jeredsamkeit .

.,. 2782) .Recte habita in causa parlitio iIlustrem et perspicuam totam
ellicit orationem .... Ex '1ua conficilur, ut cerlas animo res teneat
auditor, quibus dictis intelligat fore peroratum." (CICERO, De lnventione. LiiJr. I. Cap. XXII.)
QUiNGTILIAAN wil de verdeeling niet hebben weggelaten dan voor
die gevallen, wanneer men dea rechter bij verrassing of onverhoeds
wil innemen; deze weglating is hem dus eene krijgslist. Interim

etiam {altendus est judex, ut aliud agi quam quod petimus
putet. Maar dit is slechts de uitzondering:
.Opportune adhibita, partiuo plurimum oralioni lucis et gratiae
confert. Ne '1ue enim solum id ellicil, ut clariora fiant quae dicuntur,
rebus velut ex turha extractis et in conspectu judicum positls; sed

21
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minder in praktijk brachten dan de kanselredenaars dit doen,
zijn daarvoor redenen die THÉREMIN opgeeft.
Laat ons dus dit eer8te argument laten voor 't geen het is,
en de anderen nagaan.
2. De andere soorten van welsprekendheid maken van de

verdeeling geen gebruik.
Dit is niet onbepaald waar; máár als het zoo ware, 7.0U
men kunnen antwoorden; a. dat zij over 't algemeen met meer
geoefende hoorders te doen hebben; b. dat het plan meestal door
het onderwerp zelf voorgeschreven is; en c. dat het didactische
soort, hetwelk dat van den kansel is, afzonderlijke regels kan
hebben.
Op deze tweede reden zullen wij dus niet verder aandringen,
daar zij slechts een vermoeden is.
3. De bewijzen moeten dóor zichzelven onderscheiden zijn. De goed aangebrachte verbindingen zijn voldoende.
4. Men beneemt hun iets van hunne kracht door ze aantekondigen, als ten minste deze opgave niet zóó onbestemd is
dat zij ijdel is. Wáártoe zou het dienen vóóraf aantekondigen
dat men een' plicht gaat verklaren en de drangredenen gaat
aanwijzen, of eene waarheid gaat ontwikkelen en van hare
gevolgen gaat spreken?
5. Het geheugen te gemoet komend, laat men de traagheid
des geestes oogluikend toe. Zou het niet beter zijn, bij wijze
van rekapitulatie, de verdeeling aan 't eind der rede te plaatsen?
6. Om het geheugen te gemoet te komen, begint men met
het te bezwaren.
7. Om het te genlOet te komen, wordt men er toe gebracht
symmetrische, kunstmatige verdeelingen te maken, en de uitwendige orde boven de innerlijke te kiezen. Het is de symmetrie die de verdeeling in het geheugen prent. Als men,
daarentegen, geene verdeeling maakte, zou men zich genoodzaakt zien meer moeite te doen om aan de rede opvolging
en samenhang te geven. Zou de beste tegemoetkoming voor het
geheugen niet juist deze orde en deze samenhang zijn, in zulk
reficil gnoque audienlem certo singularum parl ium fine, non aliter
quam facientibus iter, mulLum detrahunt I"atigationis nolata inscriptis
lapidibus spalia. Nam et exhausti laboris nosse mensuram voluplali
est, el hortalur ad reliqua rortius exsequenda, scire quanlum supersit; nihil enim Iongum vide ri necesse est. in quo, quid ultimum
sit, certum esl." (QuINeTI!.. Libr. IV. Cap. V.)
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eene aaneenschakeling, dat, als men de eerste schakel wegneemt, de geheele keten gebroken is I)?
8. Het bewijs zelf dat HÜFFEL ten voordeele der verdeeling
bijbrengt, geeft aanleiding dit te denken. Hij spreekt over de
zonderlinge wijze waarop vooral te platten lande de preken
begrepen worden; maar hij vergeet dat deze zoo kwalijk begrepene preken goed en wél verdeelde preken zijn; want men
maakt geene andere.
9. Men wenschte zich te bepalen bij de opgave van de
hoofdverdeeling der rede 2); máár, op het standpunt van
HÜFFEL, is dit niet genoeg; men moet ook elk der groote
deelen verdeelen. En dit wordt inderdaad door AMMON gevorderd 3).
Het komt mij voor dat, als men aan deze overwegingen
al het r,echt wedervaren laat dat hun toekomt, - zij echter
zóóver niet gaan dat zij gebieden de verdeeling geheel wegtelaten. Wèl zal de verdeeling het gemis van de innerlijke orde,
van de juiste aaneenschakeling der deelen niet kunnen vergoeden; - maar zij kan, in zekere gevallen, de uitwerking
bevorderen die men van een goede konstructie der' oratorische
rede verwacht. Ik acht deze gewoonte voor den hoorder rechtstreeks minder nadeelig dan zij gevaarlijk is voor den redenaar
zelven 4). Ik wenschte wel dat terwijl hij haar behoudt, hij al zijn
best deed haar te kunnen missen, en dat de konstructie zijner
preken haar Qverbodig deed achten. Overigens, wat het gebruik
der verdeeling betreft, onderscheide men tusschen de verschilI) Men kan de verdeeling zeer goed onthouden, zoneier daarmede
nog veel gevorderd te zijn. "Indien het volk" zegt FÉNELON .de
verdeeling beter dan de res tonthoudt. dan is het alleen omdat zij
dikwijls herhaald werd. Over het algemeen gesproken zijn het de
zinnelijke en stoffelijke dingen die men 't best onthoudt." (2de Ge·
sp..ekl.
2) Tom. J. S. 296. Holl. Vert. Blz. 445. v.v.
3) T. a. pI. S. 370.
4) .Geen welgevormde bewijzen of logische dispositie. geen
rhetorische figuren of gelukkig aangebracht klimax, geen schoone
.heelden of l,ernachtige tegenstellingen, kunnen, ol' zich zei ven beo
schouwd, - ofschoon wij de betrekkelijke waarde van deze ge·
reedelijk toestemmen, - harten openen en tot het kruis leiden.".In de onberispelijkheid en volmaaktheid van den vorm, kan ,zich
de inhoud der evangelieverkondiging het zuiverst en helderst open·
baren." (H. e. VOOJlHOIlVE, Het beeld van !lloLsTERj.
Vert.
21'
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lende onderwerpen en tusschen de verschillende hoorders. En
misschien dat men, om zich van dezen vorm te ontheffen, den
leeftijd der rijpheid en der kracht afwachten moet. - Ongetwijfeld is het opmerkelijk, dat, sedert en ondanks FÉNELON,
bijkans alle redenaars hem hebben behouden.

Wanneer men eene verdeeling maakt, geloof ik dat men
zich moet bepalen bij de aankondiging van het algemeen plan,
met verwerping van een meer uitvoerig gedetailleerd programma.
Deze verdeeling zij duidelijk eu eenvoudig in de uitdrukking. - Het kan nuttig zijn onder verscheidene opvolgende
vormen de punten der verdeeling voortestellen ; maar het zou
een waar kinderspel zijn deze variatiën van 't zelfde denkbeeld
zonder noodzakelijkheid te vermenigvuldigen 1).
1) Men vergunne ons eenige verdeelingen hierbij oplegeven :
Pred. XII. 1. De jeugdige leeftijd meer bijzonder voor de godsvrucht geschikt,. als z~nde: a. het begrip vlugger, b. het geloof
vaardiger, c. de wil buigzamer, d. de lielde vuriger, e. de werkzaamheid krachtiger, en f. de hoop levendiger - dan op rij peren
leertijd.
Luk. I. 51. De hoogmoed door de ~erschijning van CHRIsrus
gekrenkt: a. volkstrots. b. adel- en Lurgertrots, c.opgehlazenheid
der wereldw~lzen, d. werkheiligheid.
Jak. I. 5. De ware wijsheid. 1. Wat het zegt haar te missen;
2. Wat het beteekent haar te !oeken; 3. Wat het beduidt haar
te vinden.
Hand. XVI. 30b • De levensvraag des zondaars. Geene vraag:
a. wordt zóó ernstig gedaan; - en zóó lichtzinnig vel·gelen.
b. wordt zóó moeilijk verwekt; - en zóó droevig misduid.
c. wordt zóó bekommerd gevraagd; - en zóó heerlijk beantwoord.
Zach~r. VI. 9-14. De beloofde Messias. I. ZUn verheven oor·
sprong, (Spruit des Heeren). Il. Zijn hooge waardigheid (Priester
en Koning); lIl. ZUn belangrijk werk (tempelopbouwing). IV. Zijn
uitnemende gaven (kroonen).
Matth. XI. 29. in 't midden. JEZUS onze leeraar. I. De persoon
fles leeraars ; 11. de inhoud der leer; lIl. de ervaring der leerlingen.
Matth. XXVI. 3-5. De macht der zonde. a. Zij beheerscht alle
standen; b. zij kiest de onschuld tot hare proOI; c. 7ij neemt zegepralend den schijn van recht aan; en toch d. is ook die zegepraal
Gode onderworpen.
Hand. IV. 29. De Evangelieprediker. I. Is des Heeren dienaar,
~een slaaf der gemeente; Il. lieeft des Heeren woord te spreken,
niet 's menscheu woord; III. behoort het vrijmoedig te doen, niet
h~krompen; IV. Verwacht hoogeren bijstand, werkt niel in eigelle
lradlt.
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1. J()h. IV. 16-21. De liefde het wezen des ChristendollIs.

a. Hel. beginsel van hel christel\ik leven is wederliefde jegens
God; b. de ontwikkeling van dat leven is liefde tot den naaste;
c. de voleinding viln dal leven is de volmaakte liefde des hemels.
Openh. I. 5 en 6. De CHRISTUS. a. zijn persoon; b. zijn werk;
c. zijne hulde.
Beid. Katech. V. Het zoeken naar verlossing. J. Het gewicht.
de inhoud, de algemeenheid der vraag; 11. de noodzakelijkheid, de
wenschelijkheid, de vruchtbaarheid van dat zoeken; lIl. wie niet
zoekt; wie verkeerd zoekt; wie recht zoekt.
Heid. Kalech. XL VIII. Uw Koningrijk kome. a. Wat die bede
omvat; b. wat hare vel'vuJlmg waarhorgt; c. waartoe harê uitboezeming verplicht; of, wat hare oprechtheid moet slaven.
Luk. XII. 49-51: De wet des geestelijken levens. De tekst doet
ons werpen:
a. een blik in de ziel van JEZUS;
b. een blik in de geschiedenis van ons geslacht:
c. een blik in ons zelven.
PlERSON.
Joh. I. 18h• De zoon aan des Vaders boezem. Dit woont aangaande JEzus is: a. de titel zijner eer; b. de sleutel zijner leer;
c. 't geheim zijner liracht; d. de vel'k.laring zijner werkzaamheid.
(LAURILLARn.)
Spr. XV. 24•. De weg des levens een óploopende weg. a. Moeilijk is doorgaans de gang; b. maar heerl~ik is telkens 't gezicht;
c. en gedurig al frisschel' de lucht; ti. en verrukkel~ik de rust op
de hoogte.
(L>\uRlLLARD1.
Hand. VIII. 39b. Het christenleven een blijde reis. a. Met den
bijbel in de hand; b. Met CHRISTUS in het hart; c. Met den hemel
in 't oog.
Luk. VI. 46--49. De christen. a. Zijn bestaan; b. zijn strijd;
c. zijn grondslag.
(MOI,TzER).
Joh. VI. 63. Geest en leven I. a. Vrije uiting van het gemoed;
b. Onafhankel\ikheid van vorm en wet; 11. a. Wordt levend. b. Blijft
levend. c. Maakt levend.
Ps. LXXIII. 28•. De gemeenschapsoe(ening met God. a. Veraangenaamt in eenzaamheid; b. heiligt de bezigheden; c. wapent tegen
de verzoeking; d. verlicht den kommer; e. schudt het sterfbed
zacht.
Zie voorts wat SCHWEIZER (Homilet. S. 190 ff. s. 346 ff.) over
de verJeeling zegt j benevens de raadgevingen van COQUEREL (Observv. pratiqq. Des plans de sermons, Pag. 146 vv.).
Vert,

VIERDE HOOFDSTUK.

OVER DE OVERGANGEN.
Evenals de punctuatie, in de geschrevene rede, te gelijk dient
én om den afstand én om de betrekkingen der denkbeelden
onderling aanteduiden, hebben de overgangen twee tegenovergestelde bedoelingen: eensdeels om te onderscheiden, anderdeels
om te verbinden. Het is een soort van punctuatie in het groot.
Het ideaal eener welgeordende· rede moge het menschelijk
lichaam zijn, waarin de gewrichten slechts eene buiging der
lidmaten zijn en geen afzonderlijke plaats innemen,; minder dan
een scharnier of een hengselduim. Eene rede zou aan haar ideaal
beantwoorden als alle alinea's uit elkander voortvloeiden door
ware noodzakelijkheid, langs den weg eener wezentlijke ontwikkeling, indiervoege dat elke zinsnede de kiem of de
reden der volgende in zich bevatte. De slotsom eener zinsnede
zou dan de inleiding der volgende zijn; maar er moest niets
tusschen beiden zijn, gelijk er niets is tusschen de steenen
van een' muur, zóó gehouwen dat de een op den andere volkomen passen moest. IIGoed gehouwen steenen ," zegt GAICHIÈS
IIverbinden zich zonder cement." Dit beeld is Vlln CICERO 1).
Maar dat is het ideaal, en bij gevolg de uitzondering. Wij
kennen bijna geen meesterstuk der oratorie , en nog minder
op den kansel dan elders, dat dit denkbeeld volkomen verwezentlijkt. Dikwerf is het cement noodzakelijk 2). Dikwijls
moet men, als men de aanhoudendheid op prijs stelt, tusschen
twee denkbeelden een intermediair denkbeeld invoegen; ik bedoel zulk een denkbeeld, dat aan het vóórgaande èn aan het
naastvolgende gemeen is. Het zijn deze intermediaire denkbeelden,
die men overpangsoegrippen, of alleen overgangen noemt.
Het is zeker beter er gebruik van te maken dan eene leemte

1) PALMIlR zegt: .als de preek éénheid heeft, behoeft men geen
lofwerk om de gapingen te dekken."
2) Men wachte zicb echter te sprel,en van .nader ontwikkelen,"
wanneer eensdeels nog niets van nabij is beschouwd, en anders,",eels niets ingewikkeld is in hel onderwerp.
Vert.
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tusschen twee denkbeelden te laten, die men bijna zeker weet
dat de hoorder zelf niet aanvullen zal.
De overgangen hebben het voordeel de aanhoudendheid der
beweging te onderhouden, en die nadeelige oogenblikken te
voorkomen waarin de geest, niet wetende wat te doen, afdoolt en verstrooid raakt.
Wanneer zij goed zijn, helpen zij het geheugen om den
loop der rede te bewaren. De soms treffende wijze waarop
twee denkbeelden werden verbonden, is zelve een denkbeeld,
dat de beide anderen met zich voert en voor oogen stelt.
Zietdaar de voordeelen der overgangen. Máár de kunst van
een' overgang die schier onmerkbaar is, is niet zonder
moeilijkheid. In tenui laóor. Dat wist BOILEAU ook wel, toen
hij zeide dat LA BRUYÈRE het grootste bezwaar vermeden had
door de overgangen achterwege te laten. Het is deze kunst
der overgangen die de kenners in de Histoire de8 variationl
bewonderen 1). Het is niet moeilijk om een denkbeeld
van overgang, wat het dan ook zijn moge, te vinden; maar
zulk een overgang is niet beter dan eene leemte en breekt
de aanhoudendheid. Een goede overgang vereenigt onderscheidene hoedanigheden.
Hij moet zoo eenvoudig en zoo beknopt mogelijk zijn, zonder
iets hards en stroefs te hebben. Het is een omtrek, het is
geen hoek noch bocht; maar de omtrek mag geen omweg zijn.
Het is niet eene rede in de rede ingelascht. Het hulpdenkbeeld
mag de hoofd denkbeelden niet uitwisschen. Dit zou nogtans
plaats vinden, - hoe beknopt het hulp denkbeeld ook ware, - als
het denkbeeld ,dat ter verbinding dient, even puntig aangeduid is
als elk der denkbeelden die het verbinden moet; ook als de draad
der rede te dezer plaatse even sterk· en even dik is als daarvóór
en daarna. Dit is geen overgang meer, het is eene digressie.
Niettemin behooren de overgangen belangwekkend, krachtig
en ongezocht te zijn: - óelangwekkend, door een denkbeeld of
eene betrekking voortestellen, die op zich zelve aandacht verdient; - krachti!l, door het eene deel aan het andere te verbinden, niet door een accident van de rede, door een toevallig

1) De overgangen van DELILLE, de máár's, de gedurige herhaling
van het echter, trouwens, enz., dat beteekent niet veel meer dan
de en's, dat is te zeggen -- nummers. - Er zijn, ze!(t mell, in
de Pitié zesenzeventig overgangen door het woordje ·maar'
aangebracht.
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iets in de taal, door een woord; maar door het uiterste van het
denkbeeld, echter niet door het uiterste van de zin3nede; - niet
door een enge zijde van het vóórafgaande denkbeeld, maar door
een van zijne ruimste gezichten; van voren en niet van ter zijde
gezien: - bij gevolg ongezocht, en niet, gelijk bij BOURDALOUE
en bij MASSILLON, aan 't een of ander voorbedacht toeval
verschuldigd. DEMosTHENEs ontslaat zich liever van overgang 1).
Wanneer men kan, moet men den overgang bewerken door
een denkbeeld dat een gevoel of eene gemoedsbeweging is 2).
De overgangen zijn des te schooner naarmate zij oprechter
schijnen te zijn, en zij schijnen het zeker des te meer naarmate
zij het werkelijk zijn. Zullen wij verder gaan en zeggen dat
zij niet alleen oprecht, maar naief, dat is te zeggen onwillekeurig en zuiver objectie] moeten zijn? Zóóver zullen wij niet
gaan; alleen zullen wij vorderen dat de band tusschen de beide
denkbeelden of de twee bewijzen, zonder dwang en zonder kunst
teweeggebracht, en slechts geboren moet zijn uit de opmerkzame
beschouwing der denkbeelden die men verbinden moet. Om de
waarheid te zeggen, de groote meesters maken slechts naïeve
overgangen, of maken er geene.
Het is overbodig hierbij te voegen, dat in geen geval de
overgang kan gebruikt worden om aan de wanorde het voorkomen van· orde te geven 3).
Bij het opgeven der bronnen of drangredenen van overgang,
vergeten wij niet: dat wij spreken van denkbeelden die niet
van zelf uit elkander voortspruiten, wat de overgang bij
uitnemendheid is, of allen overgang overbodig maakt. Deze
drangredenen zullen kunnen bestaan in de versterking van
het begrip, of in de aanwijzing van een' nieuwen graad
van intensiteit, of van eene uitbreiding van het begrip; in de' bevestiging van het voorafgaande denkbeeld door het
volgende; - in de onderscheiding, de tegenstelling of de ondergeschiktheid van twee begrippen; - in eene tegenwerping; of, eindelijk, in de erkenning der ongenoegzaamheid van het
bewijs in een gegeven geval.

1) Zie de redevoering pro corona; - zie ooi, de wijze waarop
hij van de verdediging van zijn eigen gedrag, overgaat tot eene
reeks van tegenbeschuldigingen tegen AESCHINES.
2) Zie BOSSUET, in de Lijkrede op de llertogin van Orléans:
·La grandeur et la gloire! ... " .
3) MAURY geeft, in zijne Eloquence de la chaire, Zeef goede
voorschriften, maar zeer slechte voorbeelden nopens de overgangeQ.

V IJ F D E H 00 F D S TUK.

OVER DE PERORATIE.
De peroratie, welke er de vorm van zij, is eene rede, toegevoegd aan het slot van de preek, gelijk de inleiding het is
aan het begin, en gelijk de inleiding - ontleend aan een
denkbeeld dat grenst aan het onderwerp - plaats vindt vóórdat het onderwerp is aangeroerd, zóó vindt de peroratie plaats
nadat het onderwerp geheel en al behandeld is. Hieruit begrijpt men reeds dat gedeeltelijk hetgeen wij over de inleiding
zeiden, van zelf toepasselijk is op de peroratie; en dat, dewijl in zekeren zin de peroratie, door de plaats die zij inneemt, het tegendeel der inleiding is, men, om haar wèl te
behandelen, in sommige opzichten het tegendeel van de regels
der inleiding volgen moet. -

Als ik, ten dienste der verstan-

digen, de gansche theorie der peroratie in weinige woorden
wilde samenvatten, zou ik die van QUINCTlLIAA.N aanhalen;
want wie deze begrepen heeft zal volkomen weten wat eene
peroratie is: quae plerumque 8unt prooemio similia, sed liherirna,

'Plenioraque 1).
:Bepalen wij ons niet uitsluitend bij de aangewezene overeenkomst, en beschouwen wij de peroratie op zich zelve.
Al de kanselredenen kunnen tot twee hoofdsoorten teruggebracht worden: de leerstellige en zedekundige ~ede; het feit
en het recht. Allen hebben dit tot gemeenschappelijk kenmerk,
dat zij eene daad zoeken teweeg te brengen.
Dè moraalpreek is onmiddellijk daarheên gericht. Het is haar
eigen doel, en dit doel komt reeds terstond voor den dag. Zij
stelt of onderstelt de noodzakelijkheid eener daad. Zij handelt
over deze daad zelve, en over niets anders.
De dogmatische rede heeft gelijke strekking, maar streeft
daarbeên niet onmiddellijk en niet zóó bepaald, dat de redenaar
er buiten kan om de gevolgtrekkingen der waarheid die hij
uiteengezet beeft, in het kort samentetrekken.

1)

QUINGTIL.

Libr. VI. Cap. 1.
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Alles wèl overwogen, loopen deze twee soorten in één, en
verschillen slechts in de evenredigheid der twee bestanddeelen;
altijd klimt men van het recht weêr tot het feit, of men daalt
van het feit weêr af tot het recht: anders is de rede niet
volledig.
Als gij, na uw voornemen ten uitvoer te hebben gebracht,
geene behoefte gevoelt om er iets bijtevoegen, voeg er dan
niets bij; - het is waarschijnlijk dat gij reeds eene peroratie
gehouden hebt, zonder er U zelven bewust van te zijn. MASSILLON heeft een bewijs gegeven van gezond oordeel en van
goeden smaak, door de peroratie van zijne rede over den dood
des zondaars en des rechtvaardigen tot een zeer eenvoudige konklusie van enkele regelen terugtebrengen 1). In sommige gevallen
kan de peroratie zeer wèl onafgescheiden zijn van de rede.
Zij is de laatste gevolgtrekking in de dogmatische preek; in
de zedepreek is zij het laatste bewijs of 't laatste hulpmiddel.
Bij REINHARlJ levert gewoonlijk het laatste punt der verdeeling de peroratie. Laat er ons een voorbeeld van bijbrengen. Er wordt gesproken over de nieuw8flieriglteid; de
rede handelt over de nadeelen de~er eigenschap, en over de
middelen om haar te bestrijden. Eén dezer middelen is een
door den plicht ingegevene en bestuurde naarstigheid; - het
tweede, het standvastig streven naar de beste vervulling der
het derde bestaat dáárin: dat wij
ons opgelegde taak; dagelijks bij ons de gedachten, voornemens en verwachtingen
onderhouden die wij als christenen behooren te hebben. Dit
laatste denkbeeld vasthoudend roept de redenaar uit: 11 Neen,
onze geest kan zich niet verlagen tot de ellendige bemoeijingen der nieuwsgierigheid, als hij telken dage gevoed wordt
1) P.4.LMER zegt. (t. a. pI. S. 581 en 582): ,Het parainetische
moet de gansche preek doordringen, maar het slot is als de afscheidsgroet; - op al het gesprokene moet een heilig zegel gedrukt
worden ... ,." ,Men kan de gemeente met een treffende vraag laten
heêngaan: - men kan als MOZES doen, en de keus laten tusschen
leven en dood; - of, men kan het geheel in hypothese nog eens
samenvatten."
Ik zou evenwel niet durven zeggen, dat mèt den 'zegen" de
prediking in de priesterlijke bediening overgaat; want ik ben te
goed protestant om den zóógenaamden zegen als iets meer dan
zegenwensch aantemerken. - Zie voorts oVllr de peroratie VAN HENGEL, Instit. Orat. Pag, 160-162; SCHWEIZIR, Homil. § 200, s.
365; en COQUEIIEL, Observv. prat. Pag. 170-172.
Vert.

331
met de verhevene beschouwingen welker stof het christendom
ons oplevert, als hij deze dag aan dag bij zich verlevendigt,
en de gedachte aan God en aan J. C. gestaag onderhoudt.
Ons hart kan zich niet bezoedelen in de verachtelijke genietingen der nieuwsgierigheid, wanneer het zich alle dagen
herinnert waartoe het in J. C. geroepen is, hoe verheven,
hoe heilig de plichten zijn die het te vervullen heeft, en wat
het hier beneden worden moet om naar het beeld van God
en van J. C. verheerlijkt te zijn. Onze geest kan zich niet
vergeten bij de verderfelijke voorwerpen van .de wereldsche
nieuwsgierigheid, wanneer hij zich dagelijks te binnen brengt
dat hij op weg naar de eeuwigheid is, - dat er veel vereischt
wordt om bereid te zijn op den drempel dier vreesselijke
eeuwigheid te verschijnen, - en dat hij er misschien naderbij is
dan hij denkt, - dat zij misschien geheel nabij is om zich voor
hem te openen. O! mijne waarde Broeders! dat ook in dit
opzicht God ons den machtigen invloed ervaren doe van het
evangelie des Heeren; dat hij door dat evangelie uwen geest
zuivere, sterke, verhefIe, en U den ernst, de wijsheid en de
waardigheid schenke, die de discipelen zijnes Zoons behooren
te onderscheiden! Aan hem, gelijk aan zijn' Zoon en aan den
H. Geest, zij eere in eeuwigheid. Amen 1)."
Zoo kan het laatste punt van de preek, te weten een stuk
dat een intégrerend deel der rede uitmaakt, de plaats der
peroratie innemen. Zulks echter, wel verre van de peroratie
buitentesluiten , bevat het denkbeeld daarvan in zich, en
onderstelt hare noodzakelijkheid. Warmeer wij zeggen, dat
het een of ander de dienst van peroratie kan doen, bevestigen
wij juist dáárdoor dat de peroratie aan de oratorische rede
niet moet ontbreken, en het is dan slechts eene kwestie van
vorm.
Het gebruik om de rede met eene peroratie te besluiten ,
heeft dus eenige gronden. Laat ons die opsporen.
De eerste rede is: om niet plotseling te eindigen, evenals de
rede der inleiding is om niet plotseling te beginnen. Gelijk
men, alvorens tot de stof zelve te komen, behoefte gevoelde om
1) Zie 's 1I1ans preken voor het jaar 1796, Preek 18, Blz. 372.
PALMER (t. a. p. S. 585) van de rekapitulatie sprekende, zegt niet
te onrecht: .Het hunkeren om effect te maken aan het slot der
rooe. is grootel\iks aftekeuren." Een eenvoudig .D/lartoe helpe
ons de barmhartige Vader I" is beler dan bombast.
Vel t.
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zich te verzamelen, gevoelt men dezelfde behoefte bij het slot. Dit
verzamelen der gedachten is stilstaan bij den totaal-indruk der
rede, of bij een even of meer algemeen denkbeeld dan dat van de
rede, in plaats van te blijven bij 't bijzonder denkbeeld waarmede de redenaar eindigde. Het is eene hoogte die men beklimt, om vandaar het geheel van het werk te omvatten.
Een andere behoefte is: de ontvangene lessen de eene na de
andere bij elkaêr te brengen, ze in een korter bestek te vereenigen, - zOQQat zij zich allen te gader aan de gedachte
vertoonen.
Nog een andere behoefte is: zich met al de gedachten der
rede, als met één enkele, te verheffen tot Hem die het eerste
en het laatste voorwerp is van deze rede èn van elke prediking, om Hem te bidden, of om Hem te danken.
Deze onderscheidene behoeften, zoo er ten minste niet aan
voldaan werd in de laatste regels, die de stof van het betoog
of der diskussie uitgeput hebben, - verheft'en zich stil in de
ziel des hoorders, naarmate de rede hem belangstelling heeft
ingeboezemd. Maar hetzij hij (lie gevoele of niet, de redenaar
moet verlangen: den hoorder te laten onder den voor de zaak
die hij verdedigde, meest gunstigen indruk, en wat hij er met
dit oogmerk bijvoegen zal, is evenmin overtollig als de inleiding.
Alzoo, de onderscheidene behoeften aanwijzende, die de redenaar bij het eind der eigentlijk gezegde preek gevoelen kan, hebben wij reeds de verschillende vormen der peroratie aangewezen.
Men heeft vooreerst het resumé, dat de denkbeelden waaruit
de rede samengesteld is, tot een klein getal denkbeelden, of
zelfs tot één enkel terugbrengt. Het is als een brandpunt waarin
al de stralen samenloopen. Ook kunnen al de denkbeelden der
rede in ééne gewaarwording samengetrokken worden. - Ook
kan dit nog een meer algemeen denkbeeld zijn dan dat der
rede, - een denkbeeld dat den gezichtskring verruimt zonder het onderwerp uit het oog te verliezen, maar integendeel
het bestendig in het geheugen terugroept. Eindelijk kan het
ook een nieuw argument zijn, dat het bewijs onder een' levendigen, beknopten , verrassenden vorm voorstelt 1).
Men heeft de rekapitulatie 2), een soort van verdeeling

1) Zie de peroratie van het pleidooi voor LODEWIJK XVI, door LALL Y(Che/t,d'oeuvre de l'éloquence Française. Barreau,
pag. 200).
TOLLENDA.L
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FÉNELON

schrijft in zÏJn 2de Gesprek (HoU. Vert.
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achterna, waarvan de nu reeds bekende deelen zich niet
meer vertoonen in een' afgetrokken, onbepaalden, onlichamelijken vorm, gelijk bij de eigentlijk gezegde verdeeling.
Deze élementen namen in den loop der rede gestalte aan, en
bijeengebracht, aan elkaêr vastgebonden, een bundel uitmakende, zooveel mogelijk met nieuwe uitdrukkingen omkleed,
te voorschijn tredende met de kalmte en fierheid van bewezene
waarheden die zich slechts te vertoonen hebben, - kunnen
zij eene peroràtie aanbrengen, niet alleen nuttig', maar veel
meer oratorisch dan MAURY onderstelt 1).
Men heeft de toepassing of praktikale konklusie. Het schijnt
zonderling daarvan een' vorm van de peroratie te maken,
dewijl eene rede oratorisch noch christelijk is, als in zóóverre
zij toepasselijk is. Maar men begrijpt licht, dat zelfs nà eene
rede van dezen aard, er nog iets te doen overig is om
op meer gevoelige, meer directe wijze, op de hoorders de
waarheden toetepassen die zij pas hebben gehoord. Dit kan
geschieden door een beroep op het geweten, door bestraffingen
of opwekkingen, door beloften of bedreigingen. Ik wenschte
dat de toepassing iets meer deed dan het denkbeeld der preek
identiseh terugtegeven, maar dat zij het voorstelde onder een'
nieuwen vorm, een nieuw gezichtspunt, zoodat deze soort van
peroratie ineenvloeide met de eerste waarover ik gesproken heb.
Overigens, als gij het van nabij beschouwt, zult gij zien
dat elke peroratie eene toepassing is, en dat gij U zelfs geene
peroratie kunt denken die niet eene toepassing is, ik bedoel,
waarin gij niet tot den hoorder genaakt, om hem de waarheden die hij pas gehoord heeft levendiger op het hart te drukken.
De toepassing kan over 't algemeen speciaal worden, dat is
te zeggen, op werkelijk bestaande omstanuigheden betrekking
hebben, of zich verdeeIen tusschen verschillende klassen van
hoorders, op ieder van welke men de waarheden of de hoofd-

•Dikwijls l!Omt het te pas, op 'l eiml. een korte herhaling te doen
die in wrinige woorden al de kracht des redenaars vcrsamelt, en
al wat hij meest overtuigend gezegd heeft nog eens voor oog('D
steIl."
.
1) ~lAURY, .Essai sur l'Eloquence de la chaire. LXXVI. De la
péroraison. Pag. 320-322; waar niet alleen QUINCTILIAAN wordt
aangehaald. als deze van de peroratie zegt: ·tune est movendum
theatruml" - maar ook wordt aangestipt. dat CICERO zekere rekapitulatie vergeleek met eene slang die, na vele wentelingen, zicb
zelve den staart afbijt.

SS4
waarheid der rede toepast: de rijken en de armen, de jongen
en de ouden, de bekeerden en de onbekeerden. Er zijn predikers bij wie deze laatste onderscheiding nooit ontbreekt. In
den grond der zaak is zij onvermijdelijk, en zij vindt voor
het minst implicite bij alle preken plaats. Ook als wij deze
verdeeling niet wilden maken, zou toch het mes der evangelische waarheid geheel op zich zelf ,haar maken. Het evangelie
splitst den mensch in twee menschen, het leven in twce
levens, waarvan de bekeering van weêrskanten het grenspunt
aanwijst. De kansel leert dezen zekere beginselen, en vordert
van genen de beoefe!ling der beginselen die zij reeds hebben
aangenomen. Hij zou zijn doel missen en zijne roeping niet
vervullen, als dit hoofd-onderscheid bij al zijn onderricht niet
krachtig voor den dag kwam, en als hij den schijn had iets
beters dan wilde vruchten te willen lezen van den boom die
niet ingeënt is. Het feit toch des evangelie's, zijn eigenaardige karaktertrek, is: om goddelijke gevoelcns op een
menschelijke natuur inteënten. Dit is van groot belang; maar
het is, over 't algemeen, beter de hoorders te verpliclJten
zichzelven te rangschikken, dan deze klassifikatie uittespreken.
Overigens, ofschoon men niet dan buiten of binnen kan zijn,
en het verderfelijk is de menschen te laten droomen van een
denkbeeldig tusschen-iets, - moet men niet voorbijzien dat
er schakeeringen, trappen zijn, dat onder hen die buiten zijn,
de een meer, de ander minder ijverig naar het doel streeft,
en dat onder hen die binnen zijn, sommigen meer, en anderen
minder getrouw zijn aan de ontvangene genade. Laat ons
niet lichtvaardig zeggen onder welke voorwaarden men binnen of
buiten is, of liever, aan welke teekenen iemand weten kan of
een ander binnen of buiten is. Maar de vorm zal de zaak niet
kunnen wegnemen, noch het misbruik het gebruik veroordeelen.
De toepassing der preek zal zich dus kunnen verdubbelen of
verdeelen; máár als men het noodzakelijk achtte om de klassifikatie waarover wij spreken bij de toepassing gewoonlijk
zou ik wenschen dat de verscheidenheid van
intevoeren, den vorm de herhaling daarvan minder êéntoonig maakte, of
zelfs verborgen hield.
Eindelijk heeft men ket gebed, dat niet zoozeer een soort
als wel een vorm is der peroratie, of, wanneer men zich zóó
kan uitdrukken, de peroratie zelve van de peroratie, de
konklusie van de konklusie. In elk geval, het kan niet anders
of men moet eindigen met een gebed of met een' wensch.
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Menige peroratie kan dit alles tegelijk geven: rekapitulatie, résumé, gebed, toepassing; gelijk die van de preek
Consummatum est van MASSILLON 1).
Op welke wijze men eindige, het is een moeilijke zaak
go~d te eindigen, en zeldzamer, geloof ik, dan goed te
beginnen. Men wendt om goed te beginnen natuurlijk meer
zorg en oplettendheid aan. Aan ieder biedt zich het een of
ander denkbeeld ter inleiding aan; het onderwerp, de tekst
geeft het. Meel' bezwaar is er om te eindigen. wanneer het
éénerzijds schijnt dat men alles gezegd heeft, dat men zich,
om zoo te spreken, tegenover een niets bevindt, en men
evenwel behoefte gevoelt om nog iets te zeggen. Men is vermoeid, uitgeput; men ziet tegen nieuwe inspanning op; en
men maakt zich van de peroratie af met deze of gene banale
phrase van vermaning of van wenseh, met eenige uitroepingen,
met eenige opeengestapelde schriftuurplaatsen. Toch is het goed
eindigen een wezentlijk deel der kunst; er ligt ten minste
evenveel aan gelegen zich van de laatste indrukken te verzekeren als van de eersten, waarop de hoorder terugkomen
kan; overwinnaar alleen is hij, die meester op het slagveld
óliJft. Ik zal hier het spreekwoord niet toepassen: "einde
goed alles goed," want een schoone peroratie zou geen genoegzame vergoeding kunnen leveren voor een slechte rede;
de schade is onherstelbaar, en daar de peroratie hare kracht
en hare schoonheid ontleent uit haal' verband met de rede,
kan men haal' onafhankelijk van dit verband schoon noch
goed achten; maar, ondersteld dat de rede zoodanig is als zij
moet wezen, is het van belang dat het einde er aan beantwoordt, en den indruk bevestigt die reeds teweeggebracht is.
Er wordt daartoe in de peroratie vereischt;
1. Geen nieuw onderwerp intevoeren. - Ik zeg een onderwerp, en ik noem geen nieuw onderwerp het algemeen onderwerp, waarin het bijzonder denkbeeld of het onderwerp del' rede
zich gaat uitbreiden en vergrooten; - noch ook het nieuw
denkbeeld waarin het zich verjongen gaat.
2. Een wél onderscheiden denkbeeld te behandelen. - Niet
onbestemde uitboezemingen. Ik wil wèl dat de bedding van
den stroom zich verwijde, maar dat de stroom in zijn geheel
en herkenbaar de zee. bereike.

1) Tom. I. pag. 532 Edit.

LEFÊvnE.
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3. Ten einde toe het denkbeeld del' rede goed vasttehouden ; zelfs wanneer men zich aan een meer algemeen schijnt
overtegeven 1).·- Het, is belangrijk denzelfden regel in acht
genomen te zien door de lierdichters, die op didactische orde
zich niet beroemen 2).
Andere regels geef ik niet. Ik zal niet zeggen: zorg dat de
peroratie vol is van de meest verhevene denkbeelden, van de
levendigste gevoelens, van de treffendste beelden, van de
stoutste wendingen. Is dit alles toegestaan, door den aard del'
peroratie zelve begunstigd, dit alles kan juist niet het voorwerp zijn van een' regel. Wél stem ik toe dat, als men zich
tot even groote beschroomdheid verplicht gevoelt ná als vóór
het betoog, - men weinig terrein schijnt gewonnen te hebben 3). Ik stem toe dat, ofschoon het nooit kan te pas komen
trompetgeschal aanteheffen, een vaster toon, hoogere eischen
op dezen oogenblik in hun recht zijn: de peroratie is de mond
der rede, gelijk er de inleiding de oorsprong van is, en de
rivier is breeder, voller, krachtiger bij haren mond dan bij
haren oorsprong. Nog stem ik toe dat de hoorder, door den
loop ontgloeid, gereedelijk het oor leent aan rijke en roerende
taal. Máár nog eens: dit alles maakt de stof niet uit van een'
regel. Ik zeg liever: de peroratie zij wat zij zijn Iran. Zij is
geen afzonderlijke en onaf hankelijke rede, zij is de slotsom der
rede. Zij kan niet waarlijk schoon zijn dan dool' haal' verband en
hare evenredigheid met haal'. Men moet door den inhoud der rede,
door de gesteldheid waarin men gevoelt den hoorder gebracht te
hebben, gemachtigd zijn om aan de peroratie het stout, schitterend of hartstochtelijk karakter te geven waarover wij zoo
straks gesproken hebben. Als er iets dringends te zeggen Qverig
is, dat men het zegge; maar dikwijls blijft er niets over dan
om de geesten te verzamelen in een kalme en plechtige beschouwing van het onderwerp, of in een' godsdienstigen wensch.
Dikwijls zal de peroratie, alleszins gevoegelijk, van een' minder
verheven' en minder hevigen toon zijn dan 't geen er vóórafgaat. Ook hier kan de rhetorika der Ouden niet onbepaald tot
1) BOSSUET

evenwel hecbt de peroratie zijner preek - over de

Impénitence finale vast aan dit denkbeeld, dat de wereldling tot
de grootste ellende komt zonder troost te· hebben.
2) Zie van J.-B. RoessEAu , Ode au Comte de Luc.
3) Vg. tie inleiding pro corona met de peroratie dit'rzelfde redevoering.
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gids noch tot model strekken. "Men kan de inachtneming van
dit korte voorschrift aanbevelen: "Dat de redenaar al de middelen der zaak ovenvege ; en wanneer hij wèl heeft gezien wat
zij bevat of schijnt te bevatten strijdig of gunstig, nadeelig of
geschikt om mededoogen te wekken, hij zegge wat op
hem zelven den meesten indruk zou maken indien hij zelf rechter
ware 1)." Waarlijk, na z~llke rhetorische voorschriften waren
de rechters gewaarschuwd, en hadden niets te doen dan zich
goed te houden. Deze cumulu8 waarvan QUINC'rILIAAN 2) ons
spreekt, - alsof de peroratie bestemd ware al de indrukken
dool' de rede teweeggebracht ten toppunt te voeren, - is niet
noodzakelijk het karakter der peroratie 3). Vooral is deze niet
het eS8entieel en vast kenmerk der peroratie of van den epiloog
der preek; de preek kan zeel' gevoegelijk eindigen op zeer
verschillende wijze. Let op de over 't algemeen gematigde en
zachte peroratie's der groote meesters van den kansel 4). Men
ziet een' stroom, welks golven, geheel bereid en ten volle verzekerd om aanstonds in zee te storten, zich matigen bij den
mond, aan het oog niets meer vertoonende dan een' breeden
waterval welks beweging bijna onmerkbaar is 5).
Overigens is het gemakkelijker om - ze van de rede afzonderend - voorbeelden aantehalen van inleidingen dan voorbeelden van peroratiën. Om eene inleiding te beoordeelen is
het voldoende het onderwerp te kennen; om eene peroratie
goed te beoordeelen, zou men de gansche rede moeten gezien
hebben; omdat de schoonheid der peroratie bovenal eene schoonheid van veróand is, en hoofdzakelijk gelegen is in de gepastheid van dit besluit voor de preek. Het is vooral ten opzichte
der peroratie dat men zich deze voortreffelijke woorden van
CICERO moet herinneren: "Om welsprekend te zijn moet men
het juk der welvoegelijkheid weten te dragen. Dan zal men
alle dingen zeggen gelijk zij moeten gezegd worden; dan zal
1) QUINCTILIAAN. Libr. VI. Cap. I.
2) t. z. p.
3) Zie de peroratie der rede van CICERQ pro Ligario.

4) Zie de Lijkredenen van BOSSUET (Edit. de VILLEMAIN) hel
einde van p. 51, en de opmerking van den Abt DE VAUXCELUS.
5) In de Lijkredenen van Turenne door FLECHIER is de peroratie, na een gansch hartstochtelijke rede, wcl wat zij zijn moet.
Insgelijks, in een tegenovergesteld genre, die der preek van den
Abt POULLE over de aalmoes. - Men leLte echter vooral op de
peroratie der Lijkrede van CONDÉ. Iloor BOSSUET.
2~
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men eed rijk onderwerp niet schraal behandelen, een groot
niet luttel maken, noch omgekeerd; maar de rede zal dan in
verband en in overeenstemming zijn met het onderwerp 1).De wijsheid is dan de grondslag der welsprekendheid, gelijk
van alles. Maar niets is moeilijker, in de rede zoowel als in
het leven, dan om te onderscheiden wat voegzaam is 2).
1) CICERO, Orat. Cap, XXXVI.
2) CICERO, Orat, Cap. XXI.
COQUEREL t. a, p. - na gezegl[ te hebben na t de perora tie het
voorwerp van studie moel zijn, -- raadt aan: om als tie preek
gereell is haar overlelezen, of de dllnkbecltlen te IlPrzien, - .et
d'aller ainsi eu quêle t1'une pensée pour la fin. que l'ensemble sn~gère,"
Vert.

ZESDE HOOFDSTUK.

ALGEMEENE BESCHOUWINGEN OVER DEN VORM
DER KANSELREDE.
Onders,tellende dat er nooit eene preek ware gemaakt, welke vorm 7.0U er voortvloeijen uit de door ons gegevene
regels? Zou het volkomen de7.e of gene der bestaande vormen
zijn? Zonder vóóraf onze theorie met die vormen vergeleken te
hebben, kan men stellig antwoorden: neen. Want de zuivere
{/teorie, of, anders gezegd, het afgetrokken begrip en de inwendige aard eener zaak bepalen haren vorm niet met nitsluiting van elk andere zaak. De tijden, de plaatsen, de omstandigheden komen er bij; er is geschiedenis in den vorm

van elk kunstgewrocht, waard.oor ik niet alleen eene overeenkomst van dezen vorm met de tijdelijke omstandigheden versta,
maar den invloed der overlevering en der oude voorbeelden:
een invloed, die nog aanmerkelijk grooter en duurzamer is in
die soorten waarbij de hartstocht en de actualiteit minder plaats
vinden. De hartstocht en het oogenblikkelijk, tastbaar belang
sluiten in zekeren zin het willekeurige en den vasten vorm
buiten; de hartstocht en de actualiteit kunnen zich niet stéréotl/peeren. De pleitzaal en de raadzaal kunnen zich willekeurige
vormen laten opleggen, maar zij plegen er zich haastig van te
ontslaan. Het zou kunnen schijnen dat in de kanselwelsprekendheid deze voorbehoedmiddelen konden worden vervangen, het een door het onmetelijk belang, - het ander door de
majestueuse onveranderlijkheid en algemeenheid van dit belang.
Maar neen: er is iets dat daartegen opweegt j en de tijdgeest,
de mode, of de traditie, die in zaken van dezen aard eene
mode is, hebben en zullen altijd in dit genre een grooter gezag hebben dan in de overigen. Het amusement zal dáár wáár
het minder moest plaats vinden meer plaats innemen, en. de
vormen der prediking, men kan er staat op maken, zullen
beuzelachtiger zijn dan die van de pleitzaal of van de tribune.
22"
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Wanneer ik van beuzelarij spreek, spreek ik van de pédanterie, die niets anders is dan deftige beuzelarij.
Onze théorie stelt dus slechts de vereischten voor eener
denkbeeldige rede, welker vormen alleen beantwoorden aan het
doel der welsprekendheid en der ckristelijke welsprekendheid.
Zij onderstelt geen meer bijzonderen vorm, zij houdt met aangenomene gebruiken geene rekening. Zij leert niet eene preek
te maken in den geschiedkundigen zin van dat woord; maar
zij leert te spreken tot eene vergadering van christenen over
de waarheden des heils, - op die wijze wellce de ondervinding en de studie der menschelijke natuur deden kennen als
de meest geschikte om van elke soort van waarheid te overtuigen. Deze theorie schildert geen bijzondere figuur, geen
soort van portret der kanselrede voor onze oogen; elk onderwerp, elke omstandigheid zal haar den vorm geven dien zij
moet hebben.
Toen wij van de inleiding en van de peroratie spraken,
hebben wij het denkbeeld daarvan niet ontleend aan de gewone praktijk der welsprekendheid, maar aan hare natuur
zelve, aan hare noodwendige vereischten. De inleiding en de
peroratie zijn zeker niet minder redelijk dan de verdeeling
van het treurspel in vijf bedrijven:
Neve minor, neu sit q1!.into productior act u
Faó1tla 1).
Wij hebben gesproken alsof er geene preken waren. Nogtans
kunnen wij niet vorderen dat mer, ze vergeet, dat men ze volstrekt niet in aanmerking neemt, en dat men zich een' vorm
schept in alle opzichten naar de theorie. Wij gelooven dat 't
niet anders kan of in elk tijdperk moet zekere vorm de voorkeur verwerven. Die vorm had misschien goede redenen, en
misschien dat er waarheid in lag; allengs verliest men die redenen uit het oog, men houdt op dien vorm recht te begrijpen; alleen het uitwendige blijft.
Ook kan het omgekeerde gebeuren, dat is te zeggen dat
een weinig rationeele vorm door het gebruik beter wordt. Zulks
is het geval met den preekvorm die van de scholastiek en
van de middeneeuwen dagteekent. Deze Was bij BOtrRDALOUE
en MASSILLON wat het stelsel der klassieke éénheden 2) voor

Art. Poëtic. vs. 189-190.
De dramatische dichters verslonden door .Unités classiques"
,Ic lIricvoudil5e éénheid: van handeling, van plaats, en van tijd;
1)

2)

HORATIUS.
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CORNEILLE en RACINE was. De geniale mannen en de uitstekende methoden gaan niet samen in dezelfde tijdperken;
den mannen van genie ontbreekt het aan methoden, den methoden ontbreekt het aan mannen. Zou het niet evenzoo gelegen
zijn met de instellingen, die ook methoden zijn? - De preekvorm heeft zich langzamerhand verbeterd, ofschoon wij in den
tusschent~jd geen enkel revolutionair genie kunnen aanwijzen,
dat hem omvergeworpen en vernieuwd heeft 1). Toch bleef er
het een en ander van de oude methode over. Bij de min of
meel' groote verscheidenheid, die de verschillende individualitciten in de methode kunnen teweegbrengen, is er toch een
algemeene t.1fpe, die, met eenige wijziging, den preekvorm
wedergeeft der 17de Eeuw; (niet dien der hervormde predikers
uit de eerste helf't dier eeuw).
Het beginsel der optellingen en del' onderscheidingen had
de overhand gekregen; men had aan de evenredigheid der
deelen de voorkeur gegeven boven hun natuurlijke opvolging en ontwikkeling; de logische methode had men boven de
psychologische gekozen; de symmetrie gold meer dan de innerlijke orde, en de prediking droeg een stempel van onde scholastiek en van verouderde rhetorika 2).
Men moet hier onderscheid maken tusschen het gebruik en
het misbruik. Het gebruik is niet slechts geoorloofd, maar dikwijls noodzakelijk.
Maar toen men van dezen vorm een afzonderlijke preekwijze maakte, - waartoe is men gekomen? Tot willekeurige
verdeelingen, voor het minst niet zeer wijsgeerig, en die de
wetenschap nooit geleverd zou hebben, - tot symmetrische
plannen, -- tot wisseling van de nitwendige voor de inwendige orde.

dat is Ic zeggen. cr mocht in elk Stuk maar ééne handeling z\jn.
die moest Ie zelfder plaatse geschieden. en mocht niet langer dan
24 uren duren.
Vert.
1) Het is de middelmatigheid die korrigeert. en slechts tIe dienst
van uitgever leent.
2) Zie BOURDALOTTE over la Passion. - Maar het denkbeeld van
het genre is gansch en al ver wezentlijkt in lIe preek van MAsslLLON
over het Consummaturn est: want de drie deel en zijn parallel.
en ook de onderdeelen van elk deel zijn onderling evenzeer parallel. - Men merke ook hel ander parallelismus op - van: het
verhaal. de toepassing en de opwekking. Er is nauwelijks opklimming in zulk eene rede. en dan nog is de gradatie niet de logische ~uccessie, minder nog (Ie logische wording.
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Overigens hadden meer verhevene geesten protest daartegen
ingediend. LA BRUVÈRE had gezegd: 11 Het komt mij voor uat
een prediker in elke rede één enkele waarheid kiezen moest,
maar eene hoofdwaarheid, eene waarheid die schrik inboezemt
of tot leering strekt; - dat hij deze grondig en volledig behandelen moest; maar dat hij al die zóó gezochte, zóó
herhaalde, zóó gewijzigde en weuer gewijzigue verdeelingen
achterwege behoorde te laten 1)."
Die misbruiken gaven ook aanleiding tot FÉNELON'S klachten 2). Hij had echter, onzes inziens, deze bestrijdende, het woord
verdeeiing moeten mijden; daar toch, althans in zekeren zin,
elke rede verdeeld wordt. - Zijne praktijk heldert zijne theorie op. Hij is el' altijd gctrouw aan gebleven; indien men
er over oordeelen mag naar de twee voornaamste leerredenen
die men van hem heeft. Op zijn 30ste jaar schreef hij die over
de epipkanie, en op zijn 63ste die voor de wijding van dm
Keurvorst van Keulen.
Om slechts van de eerste te spreken, niets is daarin parallel, alles succes8ief; dat is te zeggcn, om mij nauwkeurig uittedrukken, dat het successieve daarin heerscht, omdat cr zonder
het parallelismus slechts opgaven van uenkbeelden en geene
ontwikkelingen in zouden zijn. Het is eene rivier die van tijd
tot tijd breeder wordt en haren loop vertraagt, maar toch
'altiJd één is en altijd doorloopt. Ziehier de verueeling:
I/Maar ik voel mijn hart binnen in mij bewogen, en tnsschen de vreugde en de droefheid verdeeld. De bediening dier
apostolische mannen (de zendelingen) en de roeping dier volken is de zegepraal van dcm godsdienst; maal' misschien is zij
ook het gevolg eener geheime verwerping die ons boven het
hoofd hangt. Zullen die volken opsLaan op onze puinhuopen,
gelijk de heidenen opstonden op die del' Joden bij het ont-

1) LA BRUYÈRE, Les Caractères, Chap. XV. Over den kansel.
2) Zie hoven. -- Men voege voorts hij al de reetls aangehaalde
gevoelens nopens rlc opgave der vercleeling, nog clat van HrmINGA,
die in zijne Verhandeling ove,. het prediken naar de algemeene
vatbaarheid (Kerk. Uaadvr. III U. 2 Sk. Blz. 75), ,erklaarde het
volkomen eens le zijn met REINH.\RD, als deze (Iets over zijne
leerredenen Blz. 155) schrijft: .Hel is mij uit mijne langdurige
ondervinding gebleken, dal hel ten hoogste nuUig is dal men het
beloop van zijne overdenkingen voor zijne Toehoorders niet verberge, maar hun veeleer de hoofdpunten, waaruit alles zich ontwikkelt, met opzet voor oogen stelle,"
Verl.
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staan van de Kerk? Ziehier een werk door God gewroQht ter
verheerlijking van zijn evangelie; maar is het ook niet om het
voortteplanten? Men kan den Reere JEZUS niet liefhebben
zonder zijn .werk lieftehebhen; maar men zou zich zelven moeten vergeten om er niet van te beven. Verheugen wij ons dan
in den Reer, Mijne Broeders, - in den Heer die eere geeft
aan zijnen naam; maar verheugen wij ons met beving. Zietdaar de twee gedachten die deze reile zullen uitmaken 1)."
Bij BOSSUET zijn naar dit model onderscheidene redevoeringen, eerst zijne Oraisons. Rij gaat altijd zóó te werk, als hij dit
kan. Rij heeft gelijk FÉNELON veel op met die dichotomie; en,
mijns erachtens, zijn ook gewoonlijk de verdeelingen in twee
deelen de schoonsten 2).
Wat wij zeggen, dat beteekent niet: Kies dezen of genen vorm.
Er is er geen die eerder bestonil ilan het werk en het doel
der prediking; de vorm der preek moet voortvloeijen uit haar
1\ FÉNELON, Sermon sur Z' Épiphanie.
2) Vg. de aanteekeningen Blz. 44. Voeg daarbij:
Joh, VIII. 31-45. De waan der zonde.
a. Inge/Jeelde vrijlleid (wij zijn niemands knechten).
b. lngeheeltl !'{eloor (God is onze vader).
Matth. XX vn. 46. ])e klaagtoon aan het kruis.
a. Klaagt ons aan dat wij God verlaten he/Jben.
b. Verzekert ons <lal God ons niet verlaten zal.
Mallh. XV. 3-6. Het huissel~ik leven in verband met de heiligmaking.
lt. Het maakt de gehoorzaamheid aan Gods gehOllen lichler.
b. Het maakt de gehoorzaamheid aan Gods gehoden zwaarder.
Joh. XI. 1- 45. De strijd des geloofs
a. Hoe het geloof ten opzichte van JEzus verkeert.
b. Hoe JEzus ten opzichte van het geloof verkeert.
Luk, XII. 36 -50. Waaruit ontstaat de liefde tot CHRISTUS?
a. Uit de hoop van vergeving te zullen erlangen.
b. Uit het vertrouwen van vergeving te hebben erlangd.
Matth. XIII. 39. De oogst het beeld van '$ werelds voleindiging.
a. Spiegel der toekomst.
b. Leerschool van het heden.
2 Kor. lil. 6b. De geest maakt levend.
a. Het doode weten wordt levende erkenning des harten.
b, Bel doode welen wordt levende vrucht des geestes.
Joh. lIl. 36. Belofte en bedreiging.
a. Den geloovige - het eeuwige leven.
b. Den ongehoorzame - de toorn Gods.
Rom. XII. 21. Overwonneling of overwinnaar.
Vert.
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doel. "Het is de geest die het lichaam schept 1)." Maar een
verkeerd gezichtspunt is dit: Wat zal ik over dit onderwerp te
spreken vinden? Wat zal dit onderwerp mil te zeggen geven?
Hoe zal ik dat ledig aanvullen? Hoe zal ik, door vcrdeeling
en onderverdeeling, mijn bestek ten einde toe afwerken? Verkeerd is het, ofschoon metterdaad de kunst om goed te
verdeelen en onderverdeelingen te maken, de kunst zelve der
oratorische ontwikkeling en het middel om te onderwijzen
is. - Maar men moet zich afvragen: (niet - hoe zal ik mij
van mijn onderwerp bedienen? - máár) hoe zal ik aan mijn
onderwerp ten dienste staan? Hoe zal ik de waarheid bewijzen,
hoe haar aanbevelen? Men moet tegen de gestadige strekking
van een vorm om de overhand te krijgen, de zorg overstellen
om zich te ontdoen van elke andere ingenomenheid buiten die
van het onderwerp en van diens doel. Alleen het levendig
besef van het werkelijk en oogenblikkelijk bestaande kan ons
vrijwaren voor het juk der formaliteit. De gulden regel is: de
preek als een middel, niet als een doel te beschouwen. Haar
als een doel te beschouwen is een verkeerd, ijdel en onvruchtbaar gezichtspunt.
Niets zou voorzeker meer verkeerd en den ernst van den
kansel meer onwaardig zijn, dan om de eene nieuwigheid na
de andere natejagen. Máár zou men dáárom boven de overweging van zijn onderwerp en van zijn doel die van een' geijkten vorm moeten kiezen, en er zich vóóraf door laten innemen? Welk misbruik men ook van het woord illdivid/(aliteit
moge maken, ik acht mij verplicht den redenaar aantebevelcn
om individueel te zijn; - wat niet beteekent : zich te onttrekken aan de algemeene wetten, welker veronachtzaming ons buiten
den toestand der menschelijke samenleving plaatst, mátJr zich te
kwijten van zijne roeping als redelijk en verantwoordelijk wezen, - ook door rekening te houden met de bijzondere wijze
waarop men door de waarheid getroffen is. Moet niet het vocht
den vorm aannemen van de vaas waarin men het goot? En
wordt door dien vorm het vocht in geenen deele veranderd?
Zonder individualiteit bestaat er geene waarheid. In de kunst
als in den godsdienst, heeft de objectiviteit (de objectieve waarheid) de 00rspronkelijkheid tot voorwaarde; - en zonder pcrsoonlijkheid (individualiteit). vindt er geene oorspronkelijkheid
(naïviteit) plaats. Wanneer wij onszelven verloochenen ten be1)

.Der Geisl ist's der den Körper schatJt.',
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lieve van een derde iets, dat is te zeggen van een model of
van een aangenomen type, wat wint dáármeê de waarheid?
Wij moeten ons dus vlak voor ons onderwerp plaatsen,
ons onderwerpen aan zijn' invloed, daarvan onze wet ontvangen, dááman onzen vorm dank wijten, en, terwijl wij ons voordeel doen met de modellen, geen' anderen vorm aannemen dan
dien de wetten van 't gezond verstand en de kennis der menschelijke natuur aan ons werk opleggen. Waarlijk, het is duidelijk dat in den bouw der rede, gelijk in al het overige, de
individualiteit te pas komt.
THÉREMIN hecht zeer hoog gewicht aan dit reckt, waarvan
hij eenigermate een plicht maakt. "Door meer illtedringen in
den aard van het geloofsleven (of van het levend geloof), dat
zich in de preek moet uitdrukken, is men ten aanzien van
den preekvorm tot de navolgende resultaten gekomen: Het
geloofsleven, - in elk van hen die wezentlijk daarvan leven,
en die zich te dezen aanzien niet vergenoegen met de navolging
van een' vreemden type, - is een geheel individueel leven (eigen
aan hem die er mede bezield is), dat gelijken kan aan dat
van ieder ander individu, maar er zich niet geheel in kan
oplossen. Het zal dit zegel, dat aan hetzelve eigen is, kunnen
en moeten afdrukken op alles wat uit hetzelve voorkomt, op
het dageliJksch gesprek, op het gedrag, op cIe daden, en bij
gevolg ook op de prediking, die eene daad is. Hiernaar gerekend,
mag men zich verwonderen, dat onder ons de prediking aan
een' zóó weinig afwisselenden vorm schijnt geketend. Een
eerstbeginnend prediker zal ongetwijfeld wèl doen van de bestaande vormen dien aantenemen welke 't best met hem overeenkomt; maar men moet er op rekenen, dat, naarmate zijn
innerlijk leven zich krachtiger ontwikkelen zal, het dien eersten
vorm verbreken, en zich voor eIken nieuwen trap waartoe het
geraakt zal z~in, een' nieuw en scheppen zal. De traditioneele
regels, die dikwijls niet clan bekrompene en belemmerende
vooroordeelen zijn, moeten hier den prediker niet ophouden;
want er is geen enkele vóórafbestaande vorm, die bestemd is
der prediking tot model of tot grondvorm te dienen; maar
elke. preek brengt mèt haar onderwerp den maatstaf mede
waarnaar zij beoordeeld moet worden. En laat het ons ook
als een verblijdend verschijnsel van den tegenwoordigen tijd
beschouwen, dat uitstekende predikers zichzelven hun' weg
banen, en dat Mannen van rijpe ervaring, zooals THoLüCK
en HARMS, wenken geven waarvan de algemeene beteekenis
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dáárop neêrkomt om aan de persoonlijkheid van den prediker
meer ruimte te laten. Gaarne laat ik dus recht wedervaren aan
't geen nieuw is in den tegenwoordigen preekvorl1l, "- in
zóóverre ten minste deze nieuwheid voortvloeit uit het straks
vermelde geloofsleven, en niet uit een ontstelde verbeelding,
noch uit de zucht om opspraak te maken. Alleen zorgen wij
el' bijtevoegen, dat daarom de oude vorm niet als volstrekt
buiten gebruik moet verworpen worden; de vrome zielen hebben zich éénmaal gewend dáárnaar te denken ," en dezelfde
vorm kan nog dienen voor zielen van dezelfde soort en op
denzelfden ontwikkelingstrap.
Deze beginselen kunnen ons een billijke beoordeeling verschaffen van den onder ons meest gebruikelijken preekvorm.
Het is die welke het aan den tekst ontleende thema in twee,
drie of zelfs vier deelen verdeelt, en al die deelen achtereenvolgend ontwikkelt. Men kan, geloof ik, niet ontkennen dat
deze manier van de rede te konstrueeren" groote voordeelen heeft.
Immers zij bevordert niet alleen, maar zij eischt gebiedend,
een volledige en grondige bewerking van het onderwerp, en
h.lldere verdeeling der denkbeelden, - en verschaft aan des
hoorders geest, die zóó spoedig moede wordt, clie zóó licht
afdwaalt, een draad, cloor middel van welken hij altijd wêer
te recht komen kan. Evenwel heeft zij ook zeker hare zwarigheden. Door een denkbeeld achtereenvolgend langs het
thema, zijne verdeelingen en onderverdeelingen, te laten
"passeeren", loopt men gevaar het iets te doen verliezen van

de kracht en van de frischheid, waarmede het eerst aan onzen
geest zich voordeed. Ten einde de twee, drie of viel' deelen
symmetrisch voortestellen , zal men in het één iets gewichtigs
kunnen voorbijgaan, in het ander iets onbeduidends inlasschen.
Dikwijls achtereen, namelijk bij elk deel, begint men weder op
nieuw, - weder opklimmend tot het denkbeeld om straks weder af
te dalen tot het leven; eene voor den prediker en voor den hoorder
vermoeijende eenvormighci<1. Toc11 vindt men dien vorm bij de
grootste Fransche predikers van het schitterendst tijdperk, en
zelfs b\i deze nog strenger dan bij ons gevolgd; want zij splitsen ook de hoofddeelen, en geven deze onderverdeelingen op.
Maar toen verhief reeds FÉNELON zijne stem tegen dezen vorm
en stelde een' anderen voor. Hij vond steun bij auderen. Ik zou
naar mijne beginselen, deze methode niet gansch en al durven vcrwerpen , daar zij, geloof ik, meer dan één prediker
geholpen heeft om aan zijne uenkbeelden den rijksten en krach.
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tigsten vorm te geven, en zij nog dezelfde diensten bewijzen
kan. Ik zou dus alle jonge predikers aanraden hunne kracht
er aan te beproeven, haar met de grootste nauwgezetheid in
praktijk te brengen, - maar om haar te laten varen zoodra
zij een onverzoenlijke tegenstrijdigheid bespeuren tusschen deze
wijze van bewerking en den gang hunner eigene denkbeelden
en gevoelens. Onder andere vormen die zich kunnen voordoen,
zou dan de navolgende kunnen beproefd worden. Afziende
van een eigentlijk gezegde verde.eling, kondigt men in 't algemeen het voornemen aan om aan het gemoed van den hoorder
de leer aantebevelen uit den tekst geput. Terstond daarop ontwikkelt men haar volledig, zonder haar in onderscheidene deelen te splitsen; maar men doet het zóó beknopt mogelijk,
zoodat deze ontwikkeling voor geen hoofddeel der rede kan
gelden. Wanneer men dus den hoorder een gezicht heeft
bezorgd van het denkbeeld dat men bij zichzelven opvatte,
brengt men dit deuk beeld in het lcven ovel', en plaatst daarnaast de versch\jnselen die daarmêe in tegenspraak zijn, die
welke er mede overeenkomcn, die welke er uit voortvloeijen .
.Men behandelt dus de gansche preek gelijk men in de andere
methode gewoon is, om elk der deel en te bellandelen; de preek
maakt dan, om zóó te zeggen, slechts één deel uit; zij is
gehe,JI uit één stuk, en niet gesplitst door afbreking en door
periodieke terugkeering naar de eerste denkbeelden van elk
deel. De gedachte, niet in nauwe vakken besloten zijnde,
beweegt en wendt zich met meer vrijheid; en de symmetrie
verhindert den redenaar niet meer uitbreiding te geven aan't
geen meer belangrijk is, en om elke zaak te plaatsen wáár
zij den meesten indruk kan maken. Men sehijnt zich te ontslaan van den regel, maar men onderwerpt zich integendeel
aan ecn' strengeren regel; want men legt er zicll niet minder
op toe om ten einde toe de hoofdgedachte vasttehouden, en om
de b\jzonderc denkbeelden te kiezen die dienen moeten om
haar in het licht te stellen 1)."
Besluiten W\j met eene aanhaling van HERDER:
1/ Met opzet, mijn waarde vriend, heb ik opgemerkt dat de
uitcrlijke vorm onzer preken in den bijbel zijn model niet
vindt. Wat toch zou metterdaad dit vermeend model moeten
zijn? De aartsvaders zegenden hunne zonen; ?:ij vermaanden

I) TUEIIE1\lIN. Die Beredsamkeit eine Tugend. Voorrede. pag.
22-27.
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hen in den weg des Heeren te wandelen, maar ûj prerlikten
niet op onze wijze. Het Vde boek van MOZES is eene toespraak
aan het volk, die het leven zelf van het volk tot onderwerp en
tot voorwerp heeft; de hartelijkste, de krachtigste, de meest
rlringende toespraak, besluit met de plechtige aankondiging van
's Heeren beloften en hedreigingen, waarbij MOZES zijn eeuwig
loflied en zijn ootmoedige voorbede voegt: - maar dit is het
model niet onzer gewone preek. Eveneens is het gelegen met de
toespraken der profeten: z~j staan voor ons als de bergen
Gods; wie zou kunnen, wie zou durven zeggen: 1/ berg kom
tot mij!" Van JEZUS CHRISTUS hebben wij spreuken en gelijkenissen, waarvan verscheidene van hare toepassing begeleid zijn, en voorts ook eenige hartelijke toespraken aan zijne
discipelen en aan het volk; maar niets van dit alles heeft den
vorm onzer preken 1). De brieven der apostelen zijn brieven,
soms verdeeld in twee deelen, het een theoretisch en het ander
praktikaal ; zij ziJn voor ons eene reeks van tekshm geworden
waarover wij prediken; máár overigens welk verschil tusschen
een' brief en eene preek! Er zou ons dus van de predikatiën
der apostelen niets overblijven dan het uittreksel, dat LUKAS
in de Handelingen er ons van gaf; maar dit is eene aanhaling,
een geschiedkundig uittreksel; de vorm duidt geen letterlijke
teruggaaf eener rede aan. Wat meer is, al deze stukken zijn
wat den vorm betreft onderling verschillend; welk van deze
zal dan de type zijn onzer preek?
Gij ziet dus, mijn Vriend, dat de vorm geen punt is dat
vóóraf is geregeld; die vorm wordt door de stof bepaald; het
is de tijd die hem zóó gemaakt heeft als wij hem zien. Wat
tot het wIJZen van al de redenen des bijbels behoort, en wat
onze preken met die redenen gemeen moeten hebben, dat is: den wil Gods te verkondigen, en aan de harten en de gewetens
der menschen het woord en den raad Gods betreffende onze

1) Zie nogtans DÖDERLmN. de elegautia orationis CHRlm (Lipsiae. 1786); - VAN HEIIWERDEN • Jr~zus CHRI~'fUS in de bergrede
beschouwd als een voor' beeld van ware welsprekendheid (Grou.
1829): - VAN SEND&N. Verded. van Bijbel. euz .. n. D. 1 St. Rlz.
54--56. eD VAN EIJK'S Disserlatie de J. C. eloquentia. oratori sacro
imitanda. -- Hel is nauwelijks Doodig hierbU te voegeD: dal hel
kUll~lmalige of oratorische in de redenen van JEzus (h. v. Matth.
XXIII. 13. 14. 15. 16. 23 enz.) volgens de resultaten der kritiek
voor een grool deel hel werk van den redactor is.
Verl.
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zaligheid te verklaren 1). Dit doen de aartsvaders en de profeten, CHRISTUS en de apostelen, elk op zijne wijze; dit-moeten wij ook doen op oJtze wijze, uit den bijbel puttende en
naar den bijbel sprekende: - dàt is het wat prediken heet 2)."
1) !k vorg hierhij een paar wenken rlie sftpienti sat zijn:
Hand. TT. 11 b. J)e evangeliever kondiging.
ft. Haar inhourl. - Gods groote werken.
b. Hare wIlze. - helder. vr~imoedlg.
Heid. Kaleeh. XX. Der Vaderen wijsheid in het behandelen
van teedere onderwerpen. a. Ernst. b. Eenvoud. e. l\Lldheid.
2) lIERDER, Brieven enz., 40e Iki~f. Holl. Vcrt. IV. D. blz. 188189; - Vg. wat COQUEREL schrijft in zijne Observv. Pratiq. Ilag.
12-17, over het gevaar van navolging; waarbij hel woord van
CICEIIO. de Orat. 111. 9. aangehaald wordl: .Nonne fore ut, quot
oralores, lolidem paene reperianlur genera dicendi" ; - en waarvan
dc slotsom is: .. So?/ez ce que VOltS êles"; • Wees u zelf."
Vert.

ZEV}}NDE HOOFDSTUK.

MIDDELEN OM ZICH IN GOEDE VERDEELING TE
OEFENEN.
De rhetorika zegt wèl hoe men verdeelen moet, evenals zij
zegt hoe men vinden moet, of liever, evenals zij onze vindingen bestuurt; maar men kan daarom nog niet zeggen dat zij
leert verdeelen. - Dit is een vrij algemeene dwaling. - In alle
dingen leert de rhetorika RauwelUks icts anders dan een goed
gebruik te maken van de hulpbronnen, die men wordt ondersteld te voren te hebben en die men elders aantrcft.
Zij geeft slechts hare lessen, en hij alleen kan er nut van
trekken, die het verstand helder, het hart open heeft, die in
de beoefening der logika zijne i'edegeoefend, en haar in die
der wij sgeerte verrijkt heeft 1).
De welsprekendheid wortelt met tal van wortels in de wetenschap en in het leven.
Te oordeelen naar de verdeeling van de meeste preken die
men hoort, eene verdeeling die gewoonlijk juist en goed
is, - zou men licht denken dat de verdeeling geen groot geheim is, en dat gezond verstand en een weinig oefening daartoe
voldoende zijn.
Máár niet allen komen el' met zóó weinig moeite af, en het
is opmerkelijk - dat die vaardigheid hun schijnt te ontbreken
die te veel, èn te gelUk hun die te weinig denkbeelden hebben; het is daaronder en daarboven dat men, met één genoegzaam
heldel'en geest, betel' slaagt. Met zeel' weinige of met vele
denkbeelden heeft men heldere verdeclingen. Maal' die helderheid is diep bij deze, oppervlakkig bij genen; - die orde
1) CICERO beveelt de wijsgetH'le mintler aan OIJl hell(Cen zij in
zich bevat en om hetgeen zii geeft. dan omdat zij eene oefening
des geesles is: .Positum sit in primis. sine philosophid non posse

elfici. quem quaerimus. eloquentem: non ut in ea tarnen omnia
sint. sed ut sic adjuvet ut palaestra hislrionem." (01'at. Cap. IV).
Zij doel echter meer dan dit.
VINET.
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is bij deze meer uiterlijk, bij genen meer in12l)J'liJk; bij de eersten heeft zij kracht en degelijkheid, maar niet bij
de laatsten; - zij is welsprekend of zij is het niet, want het
redenaars-talent ontplooit zich in de verdeeling.
Overigens is het niet slechts te doen om {loed, maar om
beter te doen, en men doet het werkelijk niet {loed tenzij men
trachte betel' te doen. De verdeeling kan meer of minder wijsgefrig, meer of minder oratori8cn zijn; - de rede meer of
minder ineengedrongen, samengesteld uit bijgebrachte stukken
of gegoten uit één stuk, punt voor punt aankondigende of
met bevalligheid en gemakkelijkheid spelende, afgebroken door
't geen haar verbinden moest of verbonden door 't geen haal'
scheen te scheiden) doorgaande of telkens den gebroken draad
weder opvattende.
Om tot het best mogelijke te komen) is el' meer en wat
beters noodig dan de oefening en het gebruik; de oefening
moet met de overdenking gepaard gaan en haar oproepen;
men moet zich rekenschap geven van de verrichtingen die men
bezigt, zijne gebreken opmerken, zijn verstandelijk geweten
raadplegen.
Ik zal zeggen tot hen die tijd hebben; beroemt U niet op
dwaze vlugheid; als gij gedaan hebt vangt op nieuw weder
aan, beschouwt doorgaans een eerste bearbeiding niet anders
dan als eerste proef uwer krachten, en alsof nog slechts de ruwe
schaaf over de gegevene stof ware heêngegaan. Later, in het
werkdadig leven en als de uitvoering spoe<1 eischt, zal men
U mogen toeroepen:
"Welke orde U dringe, we.rkt naar believPn! 1);" want de
orde die U dringen zal brengt geen believen mèt zich, en gij
zult wel den duur van h.et werk moeten verwisselen met de
innerlijke gehalte. Maar in den tijd der studie en der voorbereiding, en zoolang gij dit zult kunnen, - werkt als
kunstoefenaren ; de beurt van den praktikalen man zal weldra
komen. Ziet hoe gij, van de ééne proef tot de andere, er toe
te komen kunt om beter te rangschikken, om de onderscheidene
bestanddeelen van uw werk beter te doen samenvloeijen. Houdt
U verzekerd dat, als een eerste greep wèl slaagt, en zóó
goed dat men er niet op terugkomt) dit is omdat er een
sterke inwendige arbeid vóórafging; de kracht dier inwendige
inspanning heeft alles aangevuld, en misschien hadden,

1)

nOJLEAU,

L"Ar! pottique, eh. J.
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in de stilte der overdenking, onderscheidene plannen elkander
plaats ingeruimd.
Eindelijk, bestudeert de modellen; ontleedt 'hunne methode;
toetst U tegenover hen; en vergelijkt de modellen met de
modellen over dezelfde onderwerpen. Maal' geeft er acht op
of het wel dezelfde onderwerpen zij'n, en niet, onder dezelfde
benamingen, verschillende onderwerpen: bijv, bij BOURDALOUE
en hij SAURIN geeft de uitdrukking Gods woord niet hetzelfde
onderwerp te kennen.

DERDE HOOFDDEEL
D E U I T D RUK KIN G.

EERS'l'E HOOFDSTUK.
OVER DE UITDRUKKING IN HET ALGEMEEN.
Gij hebt den inhoud of de hoofddenkbeelden uwer rede gekozen; gij hebt, of op ééns, Of door opvolgende bewerking,
die stoft'en in uwen geest geordend. Er blijft u over om aan
de resultaten dier beide eerste operatien een' vorm en een
lichaam te geven, om over dat onderwerp anderen te doen
denken wat gij zelf denkt. In één woord, U rest nog uwe
rede te stellen. Zietdaar het werk waarover wij U tllans te
onderhouden hebben.
Dit begrip van scltriJven (of stellen) is niet zoo eenvoudig
als het eerst schijnt. Is het alleen te doen om de denkbeelden
en betrekkingen, in welker bezit de beide vorige bewerkingen
U gesteld hebben, in woorden te brengen? Niemand meent
dit. Eene rede, uitsluitend dáártoe teruggebraeht, is eene
analyse, en nog niet eenc 1'ede. Máár als stellen iets meer is
dan door middel der taal de denkbeelden, dle de dubbele arbeid
der vinding en der verdeeling opleverde, wedertegeven , - is
dan ook het stellen denken? is dan ook het stellen vinden? is
dan ook het stellen verdeelen? Waarlijk , stellen is dat alles.
Het werk' van den stijl is, wèl verstaan, niets dan eene
voortzetting van de twee eerste bezigheden, waarvan de eene
inventie, de andere di8positie heet. Stellen is evenzeer en ,altijd
vinden en verdeelen. Ligt er in een beeld geen idée opgesloten?
Is een naam niet een oordeel? gaat de wet der orde en der
opklimming niet door tot in de bijzonderheden? is niet een
paragraaf, om niet te zeggen eene zinsnede, op zich zelf reeds
eene rede?
Evenals de vindi11f1 en de verdeeling zich herhalen, zoo
23
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vindt, op kleinere schaal, ook in de zinsnede en tot in de
tusschenrede toe, de uitdrukking plaats in de eerste beginselen
der rede, en, om zoo te spreken, in de ruwe plank der bouwstoffen. Evenwel ontvouwt zij al de eigenaardigheden waarvoor
zij vatbaar is, alleen in de ontwikkeling en in de vertakkingen

der gedachte. Ook de uitdrukking is wederom de gedachte;
maar in hare oppervlakte, of op hare uiterste grenzen. Dit nu
leert al het gewicht der elocutie begrijpen. De bloote opgaaf
van de voornaamste leiders der rede pleegt het gros der hoorders weinig te leeren , weinig te treffen. Alleen door bijzondere
denkbeelden worden zij onmiddellijk aangedaan. Het gaat met
de algemeene denkbeelden als met de gommige en voedzame
zelfstandigheden; - zij moeyen in onzen mond zich oplossen
en smelten om ons het glmot van den smaak te geven; - zij
moeten in onze maag gekomen, dààr op andere wijze zich oplossen I zoo ons lichaam er voedsel van trekken zal; - eveneens
kennen wij, in 't algemeen, den smaak der waarheid niet, en
wordt zij geen voedsel voor ons, dan door middel harer deelen. Of,
om ons van een andere vergelijking te bedienen, wat nut zouden in
ons lichaam de groote bloedvaten doen, zoo zij niet, tot in het
oneindige vertakt en verdund, ons vleesch gingen bevochtigen en
drenken? De uitdrukking heeft dus deze tweevoudige eigensclmp
dat zij de gedachte in woorden kleedt, en de waarheid indiervoege ontleedt, dat ze hare aanraking met ons meer onmiddellijk
en meer merkbaar maakt. Hoe het zij, het werk van den
/ltijl is een werk van gedachte en het directe aan vulsel van
hetgeen, bij de voorbereiding eener rede, bijzonder als een
deel der gedachte aangemerkt wordt.
Máár - zal men zeggen - er is dan toch altijd dit verschil, dat men vindt en verdeelt zonder de woorden, terwijl
de élocutie juist in het gebruik der woorden gelegen is. Maar,
vooreerst, gaat het niet altijd door dat men vindt en dat
men verdeelt zonder woorden te bezigen; terwijl, gelijk ik
zeide, ieder naam ook een oordeel, elk oordeel ook een naam
is. En wat doet het er voorts toe dat de élocutie meer bepaald
gebruik maakt van die teekenen , zonder welke zij niets is,
als toch de keus dier teekenen en hunne plaatsing een verstandswerk is ? Wat zou de stijl zijn, als hij niet juist dit
ware? Men kon even goed vragen wat een woord zou
zijn als het geen denkbeeld uitdrukte. Of de keus der
woorden, de keus der vormen, is een werk van het denken.
óf zij is niets. Er is geen wezentlijk verschil tusschen dit
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deel cIer kunst en cIe beicIe ancIeren. De teekenen komen meet

onderscheiden voor den dag, dat is het al. "Goed ,ytellen"
zegt BUFFON, "dat is te gelijk goed dettken, goed gevoelen en
goed wedergeven; dat is tezelfder tijd verstand, hart en
de stijl onderstelt de vereeniging en de
smaak hebben; uitoefening van al de verstandelijke vermogens; - de beflrippen alleen maken den grond uit van den stijl, de harmonie
der '/Voorden is hierbij slechts een bijkomend iets 1)."
Zijn de hoofddenkbeelden der rede, wat hun doel aangaat,
't meest belangTijk , men moet bekennen dat de denkbeelden
die men bij het werk der élocutie behandelt, de denkbeelden
die den stijl uitmaken, van een' verheven, van een teederen
aard zijn, en in sommige onderwerpen de denkbeelden welker
uiteenzetting het voorwerp der rede zelf is, overtreffen. 11 Een
schoone stijl," zegt wederom BUFFON, lIis alleen schoon door
't oneindig aantal waarheden die hij voorstelt. Al de verstandelijke schoonheden die er in zijn, al de betrekkingen
waaruit hij is samengesteld, zijn ook zoovele nuttige waarheden, en misschien voor 's menschen geest kostbaarder dan
die welke den grond van het onderwerp kunnen uitmaken."
Wij hebben toetezien geene waarheden, boven de evangelische
waarheden, noch daarnaast te stellen; maar BUFFON spreekt
alleen over den geest des me1tschen, en binnen deze grenzen
is wat hij zegt even waar als diep.
Daar echter dit gezichtspunt niet van het naaste belang is
bij de zaak die ons bezig houdt, bepalen wij ons bij hetgeen
wij eerst aantoonden; - èn, is het waar dat de uitdrukking
voor de rede is wat het gelaat of de handen voor 's menschen
lichaam zijn, begrijpen wij dan goed dat zij er het gewicht, maar
dat zij er ook de moeijelijkheid van uitmaakt. Als wij alleen
de zoogenaamde dictie bedoelden, zou het iets anders zijn;
maar het is hier te doen om den stijl; de zegswijze is niet
de geheele menseh, terwijl toeh de geheele mensch in den stijl
is; of, zooals BUFFON t. a. p. zegt, mie stijl is de mensclt
zelf." Misschien dat de stijl niet alleen, - zooals dezelfde
schrijver beweert, - de orde en de beweging is die een
schrijver aan zijne gedachte geeft; maar die orde en die beweging maken een deel van den stijl uit. De stijl is dus een
belangrijk iets, en zelfs zij die zich niet volkomen rekenschap
gaven van CICERO'S gedachte, zullen zich niet verwonderen dat
1)

BUFFOY.
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hij zich aldus heeft kunnen uitdrukken: "Te weten wat men
zeggen moet en te weten in welke orde, dat is reeds een groote
zaak; maar een veel grootere is het te weten hoe men l1et
zeggen moet 1)."
Indien de stijl gedachte is, schijnt het, dat hetzelfde wat den
verstandigen man maakt, den bekwamen steller zal maken, en
dat men een' bekrompen geest nooit goed, allerminst een' vluggen geest ooit slecht zal zien stellen. Het is zeker dat de groote
eigenschappen van den stijl aan een' zwakken of gebrekkigen
geest vreemd zijn; - alleen de sierlijkheid, een geheel uitwendige sierlijkheid, ligt onder zijn bereik; mààr hoeveel
menschen kunnen denken en kunnen niet stellen! Het zijn
twee takken uit denzelfden stam met ongelijke kracht voortspruitende. Om goed te stellen, is goed denken noodig; maar er is
meer noodig. Waarom zou men zich hierover verwonderen?
Verwondert men zich dat iemand die zeer vlug ter been is,
die zeer goed wandelt, niet dansen, en dat iemand die innemend spreekt, niet zingen kan? Of er ontbreekt een hoogere
aanleg, Of men heeft van twee verwante kunsten sleehts de
eerste bestudeerd. Men bereidt zich om goed te stellen door
de kunst om te vinden en dic om eene stof te verdeelen, te beoefenen; - maar het is slechts vooróereiding, en de elocutie of
de 8tijl is eene zaak van afzonderlijke studie. Bovendien is de
taal, als stof van den stijl, geheel en al buiten den steller.
Het is met de taal als met eene viool; men moet er op leerm
spelen: men komt niet ter wereld met den strijkstok in de hand.
Het schijnt zeker vreemd, dat een menseh die van nature
goed denkt, nauwelijks tot zekere grens gekomen, eensklaps
ophoudt met goed te denken, en dat hij die het meest kan,
het minst kan; - dit is vreemd, als men wil; maar het is zóó.
De gedachte van denzelfden geest is niet op elk gebied evenzeer
op haar gemak, evenmin als de borst van denzelfden menseh
in eIken dampkring. Ofschoon 8tellen ook denken is, kan men
toch goed denken en 8li'cht stellen.
Men zou dit denkbeeld lichter aannemen, als men van den
stijl alleen de lagere deelen, of zijne laatste bijzonderheden, in
aanmerking nam, en hem met de dictie gelijkstelde. Wan't er
is in deze dingen een tact, die aan elk gezond verstand niet
gegeven kan zijn. Echter moet men bekennen, dat dit ook waar
is van de meer verhevene deelen der elocutie, van den eigentlijk

1) CICERO, Orat. Cap. XVI.

357

gezegden stijl; en wij bevinden ons dan zeer nabij aan de
vinding en aan de verdeeling, zeer nabij aan de eigentlijk gezegde gedachte. Zelfs in dezen zin is de stijl eene verdienete,
een afzonderlijke aanleg.
Maar als ik toestem dat men in zekeren zin goed denken
en slecht stellen kan, zal ik ook zoo gereedelijk toestemmen
dat men slecld denken en toch goed stellen kan? - Ja, ik zal
ook dit kunnen, als ik ten minste het goed stellen terugbreng
tot zijn meest uitwendige deelen en tot de geringste bijzonderheid der elocutie. Doch de goede stijl, als men dat woord neemt
in zijn volle beteekenis, de stijl, in dien zin waarin men
,zeggen kan dat ltij de mensch zelf is, behoort alleen den
mensch die goed en flink denkt.
Scribendi recte sapere est èt principium èt fons 1), zegt
HORATIUS; en CICERO had gezegd: 1/ Bed nt IJloquentiae, sicut
reliquarurJZ rerwn, funda.rnenttttn sapientia 2)." Vele goed doordachte werken zijn slecht geschreven, maal' al de werken die
ten opzichte van den stijl waarlijk aandacht verdienen, zijn
ook min of meel' ten opzichte van de gedachte dezer aandacht
waardig.
Men kan uit dit alles besluiten dat de prediker, zoo hij
ten minste de vcrwaarloozing of de verachting der kunst niet tot
beginsel verheft, een goed deel ûjner zorgen aan den stijl
moet besteden. Want de stijl is een goed deel van het geheele
werk, maal' een bijzonder werk, dat eigenaardige bekwaamheid
en afzonderlijke inspanning vordert.
Sommigen maken gemoedelijk bezwaar in deze toepassing.
Zij vragen of het den ernstigste del' schrijvers, den prediker,
past van de elocutie, of van de kunst om te stellen, een afzonderlijke studie te maken? Ware de vraag niet gedurig
herhaald, zoo zouden wij haar niet geopperd hebben.
In welk opzicht zou deze studie' een ernstig mensch onwaardig zijn, als de stijl tevens gedachte is, als de zorgen,
aan de uitdrukking besteed, de noodzakelijke volmaking zijn
van het werk der gedachte, en als de ernstige gedachte, die
geheel ons voorwerp is, niet volledig en met al hare voordeelen
tot den geest onzer hoorders komt dan onder voorwaarde van
goed uitgedrukt te zijn?
Zietdaar ons gezichtspunt; en deze onze leer beoogt, hoe-

1) HOR.mus. Art. poetie. vs. 309.
2) CICElIQ, Orator, Cap. XXI.
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wel in zeer verhevenc beteekenis, gehecl het vool'def'l. Zelfs
op het gebied der zuivere litteratuur verwerpen wij de leer
"de kun8t om de kun,ot;" hoevcel meer op het gebied der welsprekendheid, en bovenal der christelijke welsprekendheid!
Indien zelfs de poëzij met afgrijzen deze dorre leer verwerpt,
de welsprekendheid, welker doel geheel prakti8ck is, wil er
nog minder van hooren. Al de kunsten, ik stem het toe,
vorderen edele belangeloosheid -der gedachte, allen streven naar
't zuiver idée; - maar dit sluit niet in te stellen: dat de
kunst, om zuiver te zijn, in de zorg voor dcn vorm moet
opgaan. I! Hoe? zou zij er iets bij winnen haren oorsprong
te verloochenen? Bestond zij niet als middel, vóórdat zij als
doel werd gesteld? Zocht men eerst denkbeelden voor de uitdrukkingen, of uitdrukkingen voor een denkbeeld? Wat is
dan, in de oogen van 's menschen bewustzijn, de kunst van
haar voorwerp gescheiden, of zich daarvan een loutere toevalligheid makende? Dit ten minste is zeker dat, op dezen
grondslag geplaatst, de kunst als kun,lt verloren gaat, en dat
het exclusief najagen van den vorm den vorm zolven bederft.
Het letterkundig onderricht, genoodzaakt als het is om den
vorm afzonderlijk te behandelen, om jaren lang de aandacht
te bepalen bij woorden en zinsneden, de meer geruchtmakende
glans der letterkundige overwinningen, de meer in 't oog
vallende bekoorlijkheid der werken waarbij het zoeken van
den vorm noodzakelijkerwijs groote plaats inneemt, - dit alles,
schijnbaar ten voordeele der kunst bijgebracht, heeft maar al
te dikwijls ten gevolge dat zij kwijnt en zich uitput. Een
krachtig denkbeeld, een fiksch weten, zijn de eerste voorwaarden
der kunst; en, zooals men het zeer juist heeft uitgedrukt,alleen de vaste zelfstandigheden zijn vatbaar voor schoonen
glans."
Maar hoeveel meer is niet dit alles waar van de welsprekendheid, en in 't bijzonder van die des kansels! Wat andere
kunsten benadeelt, het streven naar een aktueel en praktikaal
doel, dat is hare kracht; dàt juist is haar beginsel; en elke
kunst, gelijk elk onderwijs, bederft als zij haar beginsel loslaat. De redenaar die vóór alles wilde bekagen, zal niet behagen, evenals de deugd die het geluk zich ten doel zal
stellen, het geluk niet vinden zal. Zonder te sterk, - wij
hebben daarvoor onze redenen, op dit punt te drukken, beweer ik dat de voorzorg om zich goed uittedrukken , het litterariscn gezichtspunt, naarmate het op den
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prediker de overhand krijgt, diens bediening verlaagt. Ik beweer dat de prediker niet in de eerste plaats een letterkundige
is. Ik beweer dat er in het gebruik van woorden iets verleidelijks, iets bedwelmends is, waartegen men op zijne hoede
moet zijn. Ik beweer dat men vreezen moet ongemerkt van
zelfstandige werkzaamheid tot navolging, van de werkelijkheid
tot de poëzij te vervallen. Deze afwijking vindt maar al te
licht plaats, uithoofde van 't geheimzinnig vet:band tusschen
het zedelijk en het letterkundig schoon. PAULUS zeide: "Indien
ik menscnen zocht te behagen, zou ik geen dienaar van CHJtISTUS
zijn (Galat 1. 10)." Wij zeggen: "Indien ik mij zelven zocht
te behagen." Om die ramp te mijden, daartoe is de versmading
der kunst een zeker middel; máár God heeft onzen toestand
ons niet zóó gemakkelijk gemaakt. JEZUS CHRISTUS zegt: "Ik
bid U, - niet dat gij hen uit "de wereld wegneemt, - aan
de toestanden van het menschelijk leven onttrekt - maar dat
gij hen bewaart van den booze." (Joh. XVII 15). God gebood
ons tusschen den dienst der kunst en de versmading der kunst
midden door te gaan. Wij willen den vloek over de kunst niet
uitspreken, en ook niet zeggen: de kunst om de kunst, maar de kunst ter wille van God.
Uit alles wat' wij zeiden vloeit, naar het ons voorkomt,
voort dat de goede stijl noodzakelijk is, en dat de goede stijl
niet geheel alleen komt. Als hij niet noodzakelijk is, is de
rest het evenmin; - als hij geheel alleen komt, zal het overige
ook geheel alleen komen; - en wij hadden dan te gelijk het
doodvonnis over de kunst in haar geheel onderteekend. De
stijl toch is geen toevoegsel tot al het overige, maar een intégreerend deel van de kunst; - het is niet het supplement,
maar het complement. De grenslijn, die men you willen trekken
tusschen de vinding en de verdeeling aan den eenen , en de
welsprekendheid aan den anderen kant, zou louter willekeurig
zijn. Terwijl men de vinding en de verdeeling in den stijl
terugvindt, - kan men ook zeggen dat reeds in die twee
eerste deelen de stijl zich bevindt. Er bestaat verband, er bestaat identiteit; en de zeker zeer opmerkelijke omstandigheid,
dat vele menschen die vinden en verdeelen kunnen, niet kunnen stellen, - werpt niet omver wat wij straks.gezegd hebben.
Wanneer een weg ergens smaller of zijne helling meer en meer
steil wordt, en sommige reizigers op dien oogenblik hijgend en
ontmoedigd stilstaan, is het toch dezelfde weg. Dat van #ár
af de weg moeilijker wordt voor den een dan voor den ander,
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i1á,\ruit volgt nog geenszins dat het geoorloofd is stiltestaan ,
omdat het doel, de prijs van den loop, slechts aan 't eind
van den weg, aan 't uiterste grens van de loopbaan is.
Sommige menschen willen in de zorgen, aan de elocutie besteed, een kunstgreep zien. Men zou dit even goed kunnen zeggen
van de twee eerste operatiën, van alle welsprekendheid, van alle
kunst. Men moet den kun8tgreep niet met de kun8t verwar.ren.
Wat den kunstgreep karakteriseert, is het beoogen van een
slecht doel,' of het gebruik van slechte middelen, of het een
mèt het ander. De kunst is slechts de kennis en het gebruik
der middelen, door de natuur en door de ervaring aangewezen
om een zeker doel te treffen. Het doel betwist men niet, het is goed; - het is zelfs het éénig doel dat onbepaald goed
is. Er bestaat weinig waarschijnlijkheid dat een goed doel
slechte middelen aan de hand geeft; zoo men dit beproefde,
zou het doel zich tegen de middelen verzetten. Maar waarin
bestaan de middelen die wij voorstellen? Beweren wij iets
aan de waarheid toetevoegett, of door den leugen tot de
waarheid te leiden, of de verlleelding te verduisteren om de
bewustheid te verhelderen? Neen, wij willen alleen aan de
waarheid teruggeven wat haar toekomt. Zoeken wij der menschelijke vrijheid geweld aanteeloen ? Neen; want, zonder te
spreken van ons doel, dat juist dáárin gelegen is om de
zielen weder in vrijheid te brengen, onze middelen komen
met ons doel overeen; omdat wij slechts de aanraking tusschen
de waarheid en de ziel onzer hoorders meel' onmiddellijk willen
maken. El' vindt dus geen kunstgreep plaats. Zou niet de kunst
zelve dáárvan afkeerig zijn, - als niet slechts in strijd met
de christelijke oprechtheid, maar als strijdig met de riatuur ?
Wij onderzochten reeds in de Inleiding dit vermeend conflict
tusschen de kunst en de natuur, - zóó gelijk aan de tegenstrijdigheid die men zich inbeeldde tusschen de natuur en de
beschaving, - welke laatste ook eene kunst, en wel de
eerste aller kunsten is. Wij hielden staande dat de kunst
natuurlijk is, dat de kunst tevens de natuur is, - dat de eik
met reuzenarmen niet minder natuurlijk is dan de eikel. Er
is hier nallwelijks tegenstelling dan tusschen de goede en de
kwade natuur. Indien er lieden zijn wien het natuurlijk is op
hun' stijl geen acht te geven, er zijn anderen die het gansch
natuurlijk vinden voor hun' stijl zorg te dragen: ik weet niet
met welk recht de eerstgenoemden hun' wansmaak kwamen
opleggen aan hen, die het instinct voor het schoone en het
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kunstgevoel hebben. 7.ijr.elven zouden het ondervinden, als
zij het goed wilden, dat de kunst een tweooe natuur wordt.
Zal men beweren dat het natuurlijker is slecht te stellen dan
goed te stellen, omdat lIet meer arbeid onderstelt goed te
stellen? Maar is niet de arbeid de algemeene wet? Moet hij
niet gevoegd worden bij al onze gaven? Sluit de meest
onverdiende en de meest vrije van alle gaven, de behoudenis, den
arbeid buiten (Filipp. II. 1 2)? Het paradiJ8, zoo schoon als
het was, was gegeven om te worden bebouwd. En eindelijk,
is de slordigheid de schoone natuur? Gij beschuldigt ons van
gezochtheid en van listigheid: máár hebben wij niet veelmeer
recht U van traagkeid te beschuldigen?
Gij beroept U op. feiten, en zegt dat de stijl menigeen
misleid heeft. Met de logika is dit ook het geval. Wilt gij
misschien ook de logika bannen? Wilt gij dat de waarheid
hare wapenen neêrlegt, omdat de leugen gewapend is? En
zal niet hetzelfde wapen, van de eene hand in de andere
overgaande , van misdadig, zooals het was, deugdzaam worden? Dat wapen keert slechts terug tot hem die reeht heeft
het te dragen. Zegt niet dat, in een wèlgeschrevene rede, de
waarheid zich kleedt in de wapenrusting van de leugen; het
is de leugen welke die der waarheid gestolen had. Men kan
het zien: deze wapenrusting past haar niet. Men gevoelt,
integendeel, dat de waarheid, wanneer zij den vorm van het
schoone aandoet, niets anders deed dan in haar eigene rechten
te treden.
Wij hebben bij voorraad hen beantwoord, wien het werk van
den stijl een' mannelijken en ernstigen geest onwaardig schijnt.
Van welk werk is er spraak? Is de welsprekendl1eid van den
stijl dáárin gelegen om gepast te spreken, - apte dicere ,
zooals CICERO zegt, - waarom zou dan deze stijl, noodzakelijkerwijs mannelijk en ernstig, de zorgen van een' mannelijken en ernstigcn geest onwaardig zjjn? Wat anders hebben wij gevraagd dan een arbeid van gedachte? "Als ik ,"
zegt MONTAIGNE, Ildie goede spreekmanieren zie, zeg ik niet
dat het goed ge8ckreven; ik zeg, dat het goed gedacht is."De stijl komt uit het binnenste, gelijk al het overige; maar
hij komt niet gansch alleen. Het is een werk van het verstand
en van het gemoed, dat men slechts ten einde heeft te brengen. Men beroept zich op PASCAL, dat hij ]) gezegd
1)

Pensees. Part. l. Art. 10.

S 34.
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heeft: "De ware welsprekcndheid steekt met de welsprekendheid den draak." Ja, met de valsche, gemaaktc, gekunstelde j
met "die ijdele welsprekendheid, welke de studie en de lust der
onbeduidende menschen is j" - met de kunstgreep, wanneer
de oprechtheid voldoende was; met de konvenlioneele
regels, waartoe men de toevlucht moet nemen als de natuur
in gebreke blijft. Deze voorgewende welsprekendheid ontbreekt
het werkelijk aan ern8t; máár, van nabij bezien, ontbreekthet haar ook aan kunst; het is alleen in de andere, in de
ernstige welsprekendheid dat de kunst, de ware kunst,
zegeviert.
Misschien zal men zeggen: Máár, als goed stellen goed
denken is, maakt de elocutie, - zoo men er van afzondert
wat willekeurig is en alleen het oor zoekt te streelen, - geen
afzonderlijke kunst uit, en is zij geene zaak van bijzondere studie.
Gesteld eens dat het zóó ware, daarmede wordt het bela.ng
van den stijl niet geloochend, en dit a.lleen verlangen wij dat
dit belang worde erkend. Alwie, zonder arbeid ad koc, zonder
nieuwe studÛil noodig te hebben, er toe komt om goed te
stellen, heeft niet te vreezen dat iemand hem rekenschap
vraagt van den weg waarlangs hij er toe gekomen is. Niet om den weg, om het doel is het te doen, en niemand
zal op het denkbeeld komen den arbeid aantebevelen om den
arbeid zelven. Als gij alleen door eene impul8ie, en zonder
haar te hernieuwen, tot het punt komt dat wij U voorstellen,
des te beter voor U, en het gaat ons uiet aan. Wij zijn
wel overtuigd dat ten slotte de dingeu zóó toegaan, en dat er
schrijvers zijn wien het even moeilijk is 8leekt te stellen als
het anderen lastig is goed te stellen. - Máár, was het van
belang de kwestie te behandelen, en hadden wij haar niet
reeds beantwoord, wij zouden zeggen dat de ervaring aller
tijden en de getuigenis van alle meesters deze twce stellingen
onafscheidelijk acht: vooreerst, dat men zich niet inbeelden
moet zonder een belangrijk fonds van denkbeelden goeden
stijl te hebben; ten andere, dat men zich evenmin moet inbeelden dat, door middel van een solied en belangrijk fonds
van denkbeelden, de stijl gansch alleen komen zal. - D'ALEMlJEltT scheidt ze: "De welsprekendheid" zegt hij "bestaat eigentlijk slechts in levendige en snelle trekken j hare werking is
levendig te ontroeren, en alle ontroering neemt af door den
langen duur. Dus kan in eene redevoering van eenigen omvang
de welsprekendheid slechts bij tusschenpoozen heerschen; het
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weerlicht gaat voorbij en de wolk sluit zich weder. .Máár, zijn
op de schilderij de schaduwen noodig, zij moeten niet te sterk
zijn; de hoorder heeft ongetwijfeld behoefte aan rustplaatsen;
op deze plaatsen moet de hoorder - wel niet insluimeren maar adem scheppen, en 't is het werk van de bekoorlijkheden der élocutie om hem in dien zachten en aangenamen
toestand te houden. Derhalve (- wat paradox zal schijnen,
zonder minder waar te zijn, -) vinden de regels der elocutie
om eigentlijk te spreken, geene plaats en zijn niet noodig dan
voor die Stukken welke eigentlijk niet welsprekend zijn, die de
redenaar meer in koelen bloede opstelt, en wáár de natuur de
kunst noodig heeft. De man van genie moet niet vreezen in
een' Hauwen, platten, langdradigen stijl te vallen, dan wanneer
hij door zijn onderwerp niet ondersteund wordt; dan moet hij
aan de elocutie denken, en er zich mede bezig houden. In de
andere gevallen zal zijne uitdrukking, zonder dat hij er overdenkt,
zijn zooals zij wezen moet. De Ouden hebben, als ik mij niet bedrieg, dezen regel gevoeld, en het is om deze reden dat zij
over de elocldie voornamelijk gehandeld hebben in hunne werken over de oratorische kunst 1)."
El' is in dit alles een fijne mengeling van dwaling en van
waarheid. De welsprekendheid bestaat niet enkel uit ,!levendige
en snelle trekken;" - wèl heeft zij zulke trekken, máár de
welsprekendheid is overal, en de bestendigheid is één van hare
bestanddeelen, ééne der voorwaarden van haar bestaan. De
elocutie is wèl iets afzollderlijks, zooals de schrijver het wil,
maar niet afgescheiden van de welsprekendheid. De volgende
plaats van CICERO schijnt mij over het onderhavig onderwerp
de ware beginselen voortestellen : "Daar de rede uit gedáchten
en uit woorden is samengesteld, blijft er geene plaats voor de
woorden meer over als men er de gedachten van afzondert, en
deze kunnen niet in het licht geplaatst worden als men de
woorden doet verdwijnen. Wij laten ons beheerschen door
de meeningen van den grooten hoop; halfwijzen , om onder
hun bereik te krijgen wat zij niet in zijn geheel konden omvatten, scheuren en rukken het in stukken, en scheiden, door
de gedaclden van de uitdrukkirl(J aftezonderen , de ziel van het
lichaam, zonder te bedenken dat de dood het gevolg dezer afscheiding is. . . .. Ik zal m~j vergenoegen in het voorbijgaan te

11

D'AI,E~IBEnT,

Mélanges. Torn. 11., pag. 329, Rêflexions sur

t' élocution oraloirc.
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zeggen, dat men de sieraden der eloeutif te vergeefs zoeken
zal, als men te voren de denkbeelden niet gevonden en geördend
heeft, en flat de begrippen geen' indruk kunnen maken als
de uitdrukking ze niet openbaart 1)."
Men zegt, dat men in het werk van den stijl ûch van de
verbeelding bedienen moet, en dat de verbeelding eelle bedriegster is. Maar, vooreerst, is het waar dat in het werk van
den stijl alles het werk der verbeelding is? Bovendien, is de
verbeelding niets anders dan eene bewerkster van dwaling?
Wezentlijk is de verbeelding het vermogen, - niet om te gelooven wat niet bestaat, maar om zich vool'testellen wat men
niet ziet; - niet om zich inteóeelden, maar om te veróeelden.
"Wá,tr zoudt gij er U van kunnen ontslaan? Zelfs niet in de
wetenschap, zelfs niet in het geloof. De strengste zedenmeesters
hebben dit gevoeld. Zie slechts de opmerkingen Ol'er de welsprekendheid van den beroemden Dr. ARNAULD. Sedert heeft de
verbeelding met BOILEAU kunnen zeggen:
ARNAULD, de (froote ARNAULD schreef mijne lofrede 2).
Men haalt voorbeelden aan van achtenswaardige mannen
die, over deze stoffen schrijvende of sprekende, het beneden
zich achtten aan hun' stijl zorg te besteden. Ik begin met te
verklaren dat ik mij niet ergeren zou aan de fouten, die men
mij in den stijl van PAULUS zou kunnen aanwijzen. Hij zou
er kunnen hebben, zonder dáárom minder PAULUS zijn. Inderdaad wilt gij toch niet in alles schrijvcn gelijk hij. Waarom
veroorlooft gij U zijne uitweidingen niet? Als de zorg voor de
uitdrukking berispelijk is, zou de zorg voor de verdeeling het
ook kunnen zijn. PAULUS had een geestkraeht die hem boven
de kunstregels verheffen kon; heb als hij die kracht, en wij
zullen U dan, gelijk aan hem, die digressien en die duisterheid vergeven, welke AUGUS'l'INUS heeft opgemerkt en die hij
aanraadt te mijden, - ook al schrijft hij ze toe aan zekere geheimzinnige bedoeling van God. Máár, bij slot van rekening
schrijf maar als PAULUS; wij vergen niets meer van U,
zoo gij ten minste geheel als hij schrijft. PAULUS heeft een'
stijl. Hoe is hem die aangekomen? Ik weet het niet; maar heb

1) CIC~RO, de Oratore; Libr. III .. Cap. V. en vI.
2) BOILEAU. Epitre X. - Zie over dc zor~ aan de élocutie te
besteden. AUGUSTINUS, Doctrina Christiana, Libr. IV; - en ROLLIN,
Traité des Etudes. Libr. V. Chap. II. art. 1, over den misslag om
de sieraden uer rede te zeel' te verwaarloozen.
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er desgelijks een'; - dat alleen is de kwestie. Indien gij dien
hebben kunt zonder arbeid, wij vragen niets beters. De
onregelmatigheden van PAULUS beletten ons niet in hem een'
schrijver te zien. Er is geen' vorm van stijl dien men, onafhankelijk van de persoonlijke omstandigheden of van des
schrijvers karakter, -- volstrekt goed of volstrekt slecht kan
noemen; èn als de Apostel PAULUS een gewoon schrijver,
een kunstoefenaar ware, zou men bij zijne onregelmatigheden
deze verzen van DESPRÉAUX kunnen bijbrengen:

.Een levendige geest overschrijdt somtijds in zUn' loop,
.Door 't kunslgareel te zeer geknchl, de regels van de kunst,
.En leert van de kunst zelve hunne grenzen te buiten te gaan I).
11 Men heeft menigmaal bekeerd, gesticht, getroost zonder
behulp van den stijl." - Doe dan ook maar zonder den stijl
alles wat wij met behulp van den stijl willen doen; wij zullen
U over den stijl niet meer spreken. Men heeft ook bekeerd
zonder het woord; doe het, en wij schelden het woord U kwijt.
Mààr, over 't algemeen !l:enomen, bekeert en sticht men toch door
het woord, en de stijl is niets anders dan het woord, de gedachte of het inwendig leven van den spreker min of meer
goed wedergevel1(le. Men voert met het woord niets uit dan
inzóóverre het de gansche gedachte goed uitdrttld; in dezen zin
zou er paradoxie noch lichtvaardigheid in gelegen zijn te zeggen: dat men door middel van den stijl bekeering teweegbrengt.
De waarheid is zóó krachtig, en, in sommige gevallen, is hij
die U hoort zóó gestemd, dat elk woord, dat elke stijl goed
is. Zeg dán dat gij geslaagd zijt ondanks de onvolkomenheid
der taal, maar ga niet verder. Als gij 11 gaat inbeelden flat
deze uitkomst U volmacht geeft om zonder oefening en zonder
regel te spreken, - waarom zegt gij dan ook niet, dat dit
het middel is om beter te spreken? En gij zult dá~)'toe komen.
Dit zal de leer zijn van het quiiJti8me, toegepast op het gebruik
van het woord. Gij zult de dweeper zijn der welsprekendheid. Overigens hebben wij, over den stijl sprekende, niet ontkend
dat ieder z\jne roeping en zijn' stijl heeft. Als gij de verpletterende hevigheid van een' W HITEFIELD 2), van een' straatprediker hebben moet, zult gij op de straten gaan, en er de

1) BOIl.EAU. tArt
I) ~Iag ik lllerlnj

poétique. Chant IV.
voegen: van een' MOODY en SANKEY die. in (Ie
kon1nldijke opera Ie London, door preken, hidden en zingen cle
revivals bewerllen?
VcrI.
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taal voeren die gij verkiest; - gij zult den stijl hebhen van
uw standpunt en van uw doel; - men vraagt van U geen'
anderen, maar men vraagt dezen van U; en ook dat is stijl.
Als men U, gelijk dien zendeling der Roomsche kerk, de
handen gebrand heeft in een reeds ontstoken martelaarsvuur ,
zult gij uwe verminkte armen naar de menigte uitstrekken, en deze
zullen spreken. Wanneer het woord zelf overbodig is, wat doet
dan de vorm van het woord er toe? Máár, als het woord aanwezig is, als men door hetzelve werken wil, - is er veel aan
den vorm gelegen. De vorm en de inhoud zijn olU\fseheidelijk;
en, in het wezen der zaak, zijn ze slechts één.
Niets was zeker ernstiger, niets verhevener dan de zending van
MOZES. Niets was welsprekender dan zijn leven, of het moesten
de wonderen zijn, die op zijne stem geschiedden. Hij kon,
naar het mij voorkomt, van spreken, of van goed spreken,
zich ontslagen rekenen. 11 De welsprekendheid wordt bij de
Arabieren beschouwd als de grootste der natuurlijke gaven,
omdat zij bij hen meer invloed heeft dan bij elk ander
volk. MOZES, zich van dit talent verstoken ziende, kon
geen vertrouwen in zijne zending hebben, - voor welke hij
ophield terugtedeinzen, zoodra de Heer hem zijn' broeder AäRON
toegevoegd had, zeggende: Ik weet dat kij welsprekend is 1). "
Dit strekt ten antwoord op 't geen sommigen zeggen, dat
de aan den stijl besteede zorg slechts door weinigen op prijs
gesteld wordt. Ik ondèrstel dat men dáármede niet zeggen wil,
dat op prijs gesteld en bewonderd te worden, het doel en het
loon van den prediker kan zijn, maar het teeken en het
bewijs dat het ware doel werd getroffen. Het is trouwens
zeker, en ik stem het toe, dat een goede stijl slechts door
weinigen naar behooren geschat wordt j máár al heeft ook niemand opgemerkt dat uw stijl goed is, zou daaruit volgen dat
gij vergeefsche moeite gedaan hebt? Als een goede stijl zijne
uitwerking teweegbracht, doet het er weip.ig toe of de prediker
nauwkeurig weet, waardoor die uitwerking teweeggebracht
werd. Op den dunr weet zich een gestadig en oplettend hoorder wel rekenschap te geven van zekere verdiensten. Het is
aan ons om den smaak van ons gehoor te vormen, indien
ten minste de christenprediker zich geroepen acht den smaak
te vormen van het publiek.
1) LÉoll
lol. 14.
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" Maar de vorm kan van den inhoud afleiden." - lIet is
maar al te waar. Evenals de denker, - gekomen tot het oogenblik van stellen, - kan stilstaan, adem kan scheppen tegenover een meer teeder en misscbien ingewikkelder werk, en de
uitdrukking laat worden wat zij worden kan, - zal een
ander op zijne beurt zicb bij voorkeur kunnen hechten aan
het werk van den stijl, door zijn meest uitwendige deelen,
die het minst in verbuml staan tot het inwendige van het
onderwerp en tot den inhoud der dingen. Het sehijnt, in
waarheid, dat, als gij U van den stijl een juist denkbeeld
maakt, de vorin U niet zóó gemakkelijk van den inhoud zal
kunnen afleiden; want de ware stijl komt van de gedachte,
gelijk de gelaatskleur komt van het bloed, gelijk de bloem
ontstaat uit eene werking van bet sap, - de stijl is niet
bet masker, maar de ph1l8ionomie der gedachte. Nogtans blijft
het bezwaar bestaan, en ik wil het ontkennen noeh 'Verzwakken; ik zal mij daarvoor wel wachten. Ik zeg meer, ik ken er sleehts één geneesmiddel tegen: den geest der verootmoediging en den geest des gebeds. Want om te zeggen:
"laat de woorden maar komen zoo als zij willen, maak van
al uwe voorrechten geen gebruik, ontzeg aan uwe gedachte
baren vorm, dat is, in zeker opzicht, haar leven en het vermogen om zich medetedeelen ," dat kunnen wij niet. De welsprekendheid is één geheel, eene één heid, die wij niet kunnen
splitsen. Wij hebben haar geen' enkelen bepaalden vorm opgelegd, wij hebben geen stijl afzonderlijk aanbevolen, wij
hebben alleen verlangd, dat het woord van den gewijden redenaar zoo volledig mogelijk zijne gedachte en zijn leven wedergeve : deze gedachte is hij gansch en al aan zijne hoorders
verschuldigd; zij moet hun toekomen met al hare bestanddeelen, met al hare eigenschappen; - èn, wanneer dit niet
kan gebeuren zonder afzonderlijke oefening, zonder een' arbeid
ad koe, is deze arbeid, deze oefening even verplichtend als al
het overige 1).
Een geletterd man wien , toen hij ziek was, een priester
de vreugde van het paradijs poogde voortestellen , viel hem in
1) De Fransche uitgevers voegen hierbij een uitvoerige ontwikkeling. die VINET in een oudere redactie van dil deel zijner lessen.
aan zijne gedachte gar. Ik meen dal hel nict noodig is deze over
tenemen. daar VINET'S bedoeling den lezer buitendien I'ollioende
gebleken zal zijn.
Vcrl.
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de rede met te zeggen: "Spreek el' mij niet meer over, mijn
vader; uw slechte stijl ~ou er mij afkeerig van maken." Deze
ongepaste scherts is het laatste woord van 't verstandelijk épikurisme. Maal', in ernst gesproken, het is niet geoorloofd in
slechten stijl van de goddelijke dingen te spreken. Te vergeefs
zegt men dat de zaken zelven spreken moeten; want zoo er iets
is dat hun verhindert te spreken, is het juist een slechte stijl, een stijl die onLrouw, die niet waarachtig is (en in dit opzicht kan hij sierlijk, en te gelijk slecht wezen). Wat is daarentegen een goede stijl anders dan een stijl, die in alle opzichten
waar is? Want het is om waarneid te doen, en wij passen dezc
bekende verzen niet toe op de welsprekendheid.;
Wie dient aan 't kind de bittere medicijn
In hoordem'ollen belwr toe? - het weigert dien te dt-inken;
Maar als met wat honig de rand is bevochtigd,
Dan neemt hel gretig aan, en drinkt, misleitl, het leven in 0,

Wij willen bedriegen noch misleiden; dc leugen en de dwaling hebben dikwijls den dood, en nooit het leven teweegbracht.
Eindelijk zegt men: Hoeveel tijds ontrooft ons dat werk van
den stijl! Men moet weten of die tijd verloren is, of hetgeen
men verkrijgt niet waard is wat men el' voor opoffert, en of
men, met het oog op het einddoel del' rede, evenveel wint
met schielijk en middelmatig dan met langzaam en goed te
werken. Ik weet bovendien niet of men met verwaarloozing van
den stijl veel tijds wint; ik geloof dat men dool' dezelfde
oefening met spoed en te gelijk goed leert werken, en dat
men in deze zaak, gelijk in vele anderen, om tijd te winnen,
weten moet tijd te verliezen; want de goede stijl wordt een
instinct en vloeit ten laatste van zelve. Maar ik haast mij de
tegenwerping optenemen in al hare kracht.
"De tijd ," zegt men, 11 dringt ; ieder oogenblik dat ons ontsnapt klaagt ons aan; de prediking moet overvloedig zijn, en dc
prediker moet meel' prediken; de preken moeten, als het mogelijk is, zonder tusschenpoozing elkaêl' opvolgen, en elke
preek moet den ganschen raad Gods verkondigen."
Zou dan de prediking niets anders zijn dan een alarmkreet?
Waarom moest dan, als dit waar is, de godsdienst ons een
zóó lange reeks van feiten, een zóó lange keten van gevolgtrekkingen, een zóó groote menigte van denkbeelden aanbieden?
God wilde het zoo: ons past het niet anders te willen; en
1) TASSO,

Verlost Jeruzalem. Zang I. 2: .Cosi all' egro etc."
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tegenover zijn geduld zou het ongeduld ons kwalijk staan.
Hetzij de prediking ontdekkend, gelijk men zegt, of stic7delijk
is, zij is wat anders dan een kreet; - zij is een woord, een
onderricht, eene ?·erle. Sommigen worden langzaam geroepen,
anderen worden langzaam bevestigd; de ontroering heeft hare
waarde, en sommige oogenblikken zijn uitnemend voor haar
geschikt, máár, als men het werk in zijn geheel neemt,
kan men in alle opzichten zeggen: "dat de vrucht der gerechtigheid in vrede gezaaid wordt (Jak. III 18);" en wij moeten
niet schroomen op de leeraren toetepassen wat men tot de dichters gezegd heeft:
.Werkt naar believen, welke orde U tlril1ge."
Zich iederen oogenblik ten nutte te maken en in del' haast te
werken, zijn twee zeel' verschillende zaken; de tweede ligt niet
in de eerste opgesloten; en het is juist om niets overhaast te
doen, dat men spaarzaam met den tijd moet zijn 1).
De toestand is ongetwijfeld niet altijd dezelfde. El' zijn
zcndelingen gelijk el' leeraren zijn, en in onz.e dagen is
de leeraal' voor de helft zendeling. Willen wij nu dat de
prediker minder, opdat de zendeling beter arbeide? God bcwarc
ons daarvoor! Maal' als hij, toen hij er tijd toe had, de
kunst bestudeerde, de kunst beoefende, zal hij wel gansch
natuurlijk spreken; hij zal niet lang naar de beste uitdrukkingen, naar de beste wendingen zoeken; - zij zullen hem
van zelf voor den geest komen. Langzamerhand zal hij het
geheim gekregen hebben om schielijk te denken, door Zijne
vlijt zal hij zich in staat gesteld hebben gemakkelijk juiste en
nieuwe plannen, gelukkige kombinatiën, belangrijke oogpunten
te vinden. Men zal - , zóó natuurlijk is hij, - meenen
dat hij alles aan het talent en aan de ontroering verschuldigd
is; hij zelf zal het misschien ook denken; maar, bij zorgvuldig
gewetensonderzoek, zal hij weldra weten waaraan zich te
houden, en met verbazing bevinden dat hij nooit zóóveel van
de kunst vergde dan op het oogenblik, waarop hij geloofde

1) Hel is misschien hier de p'laats om optemerken dal, als
vermaant: .tijdig en onhjdig" aantehouden (2 Tuu. IV.
2), - zulks niet beteekenl: hetzij het te pas kome of niet; maar: of het U gelegen kome of niet. (Vg. v. D. PALM, t. d. ~.)
Ook mag het niet voorb\jg-ezien worden dal alleen een zaatJer,
heeten mag (Vg. Mallh. XlII. 3), die van zaagen verstand heeft
en mel het zaad weet omlegaan.
Vert.

PAULUS
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alleen het instinct te volgen. Bij hem is metterdaad de kunst
instinct geworden.
Wat hebben wij meel' gevorderd? Wat? een zekere mate
van volkomenheid? Wie zou haal' kunnen bepalen? Slechts
ééne zaak vorderen wij: dat ieder zoo goed werke als
hij kan. Wij hebben niet zóózeer de beoefening del' kunst als
de achting voor de kunst en de erkenning harer rechten
gevraagd. Wanneer wij dit verwierven meenden wij alles verworven te hebben. Het is te doen om een beginsel; en, waal'
de omstandigheden gelijk, de bezwaren dezelfden zijn, zal er
in de praktijk een hemelsbreed verschil zijn tusschen hem die
het beginsel erkent en hem die het loochent. Het is onmogelijk
de kunst te erkennen en haar gansch en al te verwaarloozen ;
want altijd is het mogelijk, in zekere mate, haar te beoefenen.
De kunstoefenaar is altijd kunstoefenaar. Altijd laat hij,
zooveel hij kan, aan de eischen der kunst recht wedervaren;
en als de t~id hem ontbreekt om zich voortebereiden, improviseert hij, om zoo te sprcken, zijne voorbereiding, en
mediteert bij onder de uitvoering. Er waren, - twijfelen wij el'
niet aan, - ware kunstoefenaren onder de populaire redenaars en straatpredikers; en hunne theorie, waarvan zij ons
het geheim zouden toevertrouwen als zijzelven het bezaten,
is kundige theorie.
Moet ik nogmaals zeggen dat de kunst ons slechts het
middel, niet het doel is, en dat wij alleen rekenschap vragen
van het resultaat? Lever ons, zonder voorbereiding, zonder
overdenking, alleen met de krachten van het instinct, een
logische, goed samenhangende, degelijke, in taal zuivere, in
uitdrukking natuurlijke rede, wij zullen U, - verheugd 1:
daartoe gekomen te zien, - niet vragen langs welken weg
gij el' kwaamt. Wat gaat ons dat aan? Of liever, om de
w~arheid te zeggen, wij weten het wel.
Wat gij ook zeggen
J,Iloogt, gij zijt kunstoefenaar, en uw instinct is alles behalve
blind. Maar wat hen betreft - en hun getal is zeel' groot - ,
die slordig en slecht werk leveren, niets zal ons verhinderen
hun te zeggen: dat zij slecht werken omdat zij onachtzaam
werken, en dat zij, om wat beters te leveren Of meer instinct noodig hebben (dat zij zich niet geven zullen) of meel'
kunst (die zij zich verwerven kunnen). Als el' zóóvele predikanten zijn die men niet hooren kan, als de vervelende preken
zóó menigvuldig zijn, als de zwakste advokaten te nauwel'l1oocl
zóó laag kunnen afdalen als de zwakste predikers, - is de
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reden d~~rvan hierin gelegen: dat de kunst, op den kansel
nog meer noodig dan in de pleitzaal, door de traagheid verloochend of door het vooroordeel ter zijde gezet is. De tegenovergestelde leer zou ongetwijfeld de kerkelijke welsprekendheid
in achting doen rijzen. De jongsten onder de ijverigsten mogen er de
proef van nemen. Zij zullen weldra terugkomen van het dwaalbegrip dat de kunst iets van grooten omvang is, - dat, om zich
te ontwikkelen, veel ruimte, namelijk veel tijds, vordert. Zij
zullen spoedig begrijpen en later bij ondervinding weten, dat
in één uur veel kunst beklijven kan: de gehalte van het werk
weegt wel op tegen den duur. Als men deze ontdekking deed,
is men reeds ver gevorderd. Wat toch bij sommige geesten de
kunst in minachting bracht, is niet de kunst zelve, ook niet
eens haar misbruik, maar is veelmeer haar gemis. Eene rede
waarvan het beloop als met den passer afgemeten, en het plan
pijnlijk symmetrisch, de stijl hoogdravend of opgesmukt, de
volzin steeds afgerond en zangerig is, maakt ons gemelijk of
verveelt ons door hare koude sierlijkheid. Keuren wij een zóó
verkeerd genre ten sterkste af. Schroomen wij zelfs niet, in
veel eenvoudiger en ernstiger Werken, zekere stijfheid van
vormen en zekeren omhaal van woorden 1) aftekeuren , als de
laatste en maar al te lang voortdurende overblijfselen van een
tijdperk waarin de welsprekendheid eene tooneelvertooning was.
Doen wij, als men het zoo wil, de rhetorika der redenaars
in den ban 2), om voor de rhetorika der wijsgeeren plaats te
maken. Handhaven wij de rechten der individualiteit, die ten
aanzien der kunst is, wat de vrijheid is ten aanzien der wet.
Maar laat ons de kunst niet beschuldigen noch in den ban
doen, die aan de verkeerdheden welke ons ergerden geene
schuld heeft. De kunst is nooazakelijk; de kunst is onsterfelijk;
ook de verbeteringen die wij aanbevelen, zijn van haar afhan1) Terwijl sommige leerredenen gelijken op een geschorene
doornhaag. - geldt van anderen. welker st\jl ik schoolmeesterachtig pleeg te noemen. het would be philosophical. - Overigens
houden wij aan in de hedc van rlen leekendichter: Verlos ons
van den preektoon!"
Vert.
2) Dit N meesterl~Jk geschied in de dikwijls aangehaalde Brieven
van STEEN!IEIJER. Intusschen ontzegt Hl1gREN ook aan de Demostheniaansche welsprekendheid de kunst niet. daar hij de getrouwheid
van DE&IOSTHENES aan de overtuiging zijns harten de ware kern
zijner kunst, en .11 het overige slechts rle schil daarvan noemt.
(ldeën. Holi. Vert. VI. O. hl. 334. Vert,
21,'
J)
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kelijk en zullen kaar werk zijn; en als wij haar verkregen,
zullen wij met even veel recht en met even veel waarheid kunnen
zeggen: eindelijk hernam de natuur hare rechten; eindelijk heeft
de kunst gezegepraald! 1) In het waarnemen en misschien in
het wedervinden der natuur, bestaat metterdaad de kunst. Er
is slechts één ware tegenstelling: - niet die tusschen de natuur en de kunst, maar die tusschen de valsche knnst en de
ware kunst. Als wij op deze formule hechten, het is omdat
zij een heginsel is.
Wij willen goed begrepen worden: wij vragen van den kansel
slechts den stijl zijner gedachte te hehben, maar dat vragen
wij dan ook van hem. Wij vragen hem van den dorpskansel
zoowel als van dien der stad: een populaire stijl is geen onderdeel, maar een soort van stijl. Wij willen evenmin dat de
gezamentlijke predikers in dit opzicht de gezamentlijke schrijvers
overtreffen; maar dat de ·slechte, platte, matte, slordige, slepende stijl 2) het erfgoed van den kansel niet schijne te zijn;
dat flinke taal cr geene uitzondering zij; dat de prediker,
geroepen om te redeneeren en om te spreken, niet slecMer
redeneere noch slechter spreke dan de andere schrijvers en de
andere redenaars,
Het zou wel zonderling en ongelukkig zijn, dat in een' tijd,
waarin de wereld meer aanmatigend of moeilijker te voldoen
is, de kansel jegens ziehzelven toegeeflijker ware dan in den
tijd toen men minder vorderde 3). Waarlijk, dit ware een
vreemde manier om te toonen dat de zwakke dingen de sterken
beschamen; onzes inziens, is het middel niet veilig.
1) Bekend i~ (Ie oulle gneksche spreuk: .Aanleg zonder oefening
is een Mind iets. gelijk oefening zonder aanleg een vruchteloos
iets is.
Ver!.
2) Geliik er een si ijl is lIie in goet! hollanllsch soppig heet. zoo
is el' ook een slijl die aan brij doel denken.
Vert.
3) Niet dat er thans meer geniale mannen zijn dan "oorheèn; - misschien zijn er minder; - maar hel wèl spreken is
algemeen lleworden. en hel aantal personen die in staal zijn te
oordeelen. is aanmerkelijk grooter.

TWEEDE HOO}1DSTUK.

HOOFDEIGENSCHAPPEN VAN DEN STIJL.
Wij hebben ons bezig te houden met de verschillende vereischten der uitdrukking in de gewijde rede. Deze intussehen
heeft geen enkele die haar uitsluitend eigen is. En moesten
wij ons bepalen tot 't geen haar eigen is, dan moesten wij
ons vergenoegen: in de eerste rhetorika, die er uitkwam, eenige
op zichzelf staande aanteekeningen te zetten aan den voct
der bladzijden die over de oratorische élocutie handelen; overigens dáárin berustende dat de algemeene rhetorika (namelijk zonder toepassing op een bijzonder soort van welsprekendheid) reeds aan onze lezers bekend is. Dit echter kan niet eil
baat niet. Wij moeten dus de hoofdpunten eener verhandeling
over de oratorische élocutie, of zelfs over de élocutie in 't
algemeen, doorloopen, eIken regel in zijn bijzondere betrekking tot de kanselwelsprekendheid beschouwende.
Wat dan nu volgt, zal eene optelling zijn der verschillende
eigenschappen van den stijl, alsof wij in 't algemeen over de
kunst om te stellen handelen, - maar elk harer deelen in
verband met het voorwerp der gewijde rede beschouwende. Wij
zullen met die dezer eigenschappen beginnen, welke de stijl in
geene soort noch in éénig geval kan missen, en zonder welke, ten
minste zonder een zekere mate daarvan, de stijl stellig slecht
zou zijn.
Deze eerste eigenschappen, die den onberispelijken schrijver
uitmaken, gelijk de gehoorzaamheid aan de wetten den fatsoenlijken (niet den braven) man maakt, zijn de volgende:
de duidelijkheid, de zuiverheid, de jui8theid, de eigenkeid,
de 8tiptkeid, de orde, de 1latuurlijkkeid, de gepastheid.
Na de eigenschappen zullen de deugden komen, of de eigentlijk
gezegde stijl, dat het karakter is, door het onderwerp of door
de persoonlijkheid des schrijvers op de taal afgedrukt. Na de
waarkeid komt de 8ckoonkeid, voorzooverrè men ten minste
deze beide dingen kan splitsen, als zijnde "het schoone de glans
van het ware."
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D'ALEMBERT ond~rscheidt tusschen de dictie en den stijl.
"De élocutie" zegt _hij "heeft twee deelen, die men noodzakelijk
onderscheiden moet, ofschoon men ze dikwijls verwart: de
dictie en den stijl. De dictie heeft eigentlijk slechts betrekking
tot de grammatikale eigenschappen der rede, de Juistlteid en
de duidel'f'jklteid. De stijl, daarentegen, bevat de meer bijzondere, meer moeilijke en meer zeldzame eigenschappen der élocutie, die het genie of het talent van den spreker of schrijver
kenmerken: zoodanigen zijn de eigenheid der uitdrukkingen,
de adel, de harmonie, de gemakkelijkheid."
Wij zullen zelven opmerken dat eenige dezer eigenschappen,
die wij zoo even opnoemden en die ons gaan bezig houden,
niet zuiver ne.qatief zijn, dat is te zeggen, niet slechts bestaan
in de afwezigheid van een gebrek; - de eigenheid, de stiptheid, de duidelijkheid zelf, kunnen, door de hoogte waartoe
zij komen, deugden van den stijl worden.

§ I.

lJuidelijkheirl.

Het komt mij voor dat, als men het eerste of het naaste
doel der rede in aanmerking neemt, men niet aarzelen kan aan
~e duidelijklteid de eerste plaats te geven: Nobis prima sit
virtus perspicuitas, zegt QUINCTILIAAN 1).
Het moest niet noodig zijn de duidelijkheid aantehevelen;
maar er bestaat eene vooringenomenheid ten gunste der duisterheid. Van de duidelijkheid trekt de mensch vl'uckt, maar
de duisterheid boezemt hem vrees in. Omdat 't geen diep is
somwijlen duister is, neemt men de duisterheid voor de diepte.
Wij beweren niet dat de duidelijkheid alles goed maakt. In
sommige onderwerpen mistrouwen wij haar. "In de welsprekendheid is dikwijls de duidelijkheid op zichzelve een groote
kracht, een groot middel tot overtuiging; konden wij er nict
bijvoegen dat zij ook dikwijls een strik is? Zij is niet altijd
een bewijs van de juistheid der redeneering , en vooral niet
van de juistheid der inzichten; zij kan ook, even goed als de
sierlijkheid, de dwaling vergezellen en opsieren. Men kan ongetwijfeld te gelijk oppervlakkig en duister zijn; maar de
oppervlakkigheid geeft het middel om duidelijk te zijn voor hen,
die een hooger élan zou verloren en in de wolken gelaten zou hebben. Altijd moet men de duisterheid mistrouwen; maar men moet
1)

QUINCTILIAAN,

Libre VIII, Cap. 11.
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aan de duidelijkheid niet een onbepaald vertrouwen schenken.
De eigenliefde en de traagheid spannen samen om ons ten
gunste van 't geen duidelijk is intenemen ; maar, om een'
schrijver te beoordeelen, is het niet genoeg hem gemakkelijk
te begrijpen op het standpunt waarop hij zich geplaatst heeft; men moet boven alles naar dit standpunt zelf onderzoek doen.
Van een heuveltje is de gezichteinder duidelijk te onderscheiden
omdat hij beperkt is; van een' be1'§ kan de horizon dien men omvat
aan zijne grenzen duister zijn, máár hij is onmetelijk 1)." Gaarne
zouden wij met LA BRUYÈRE zeggen: 11 Men schrijft slechts om
verstaan te worden; maar als men schrijft moet men ten minste
sckoone dingen doen hooren. Men maakt van de helderheid en
van de duidelijkheid der reeTe een slecht gebruik, als men ze
dienstbaar maakt aan een drooge, onvruchtbare stof, die zonder
zout, zonder nut, zonder nieuwheid is. Waartoe dient het den
lezers gemakkelijk en zonder moeite ijdele en kinderachtige,
somtijds laffe en gemeene- dingen te hooren, en minder onzeker
te zijn van de bedoeling eens schrijvers dan door zijn
werk aan verveling prijs gegeven 2)?" - Mij dunkt, dat is
genoeg toegegeven; doch ten slotte is de duisterheid niet iets goeds,
maar iets kwaads. Zij is overal verkeerd waar de duidelijkheid eene bekoefte is. Men spreekt om verstaan te worden,
en als men het niet wil of niet hoopt te zijn, is het eenvoudiger
te zWVilen. Wat zich niet duidelijk laat zeggen, is der moeite
niet waard gezegd te worden. Het is waar dat in die zaken,
waarover het nuttig ia de menschen te onderhouden, alles :van
nature niet duidelijk is; ináár dan moet men àf deze duisterheid
overwinnen, àf, als zij onoverkomelijk is, haar bekennen, en
de duisterheid der zaak duidelijk aantoonen.
Trachten wij zelven hier duidelijk te zijn, en goed te doen
verstaan dat er slechts spraak is over de duidelijkheid van
stijl, en niet over de duidelijkheid van de onderwerpen. Het
zou onbillijk zijn een' schrijver van duisterheid te beschuldigen,
die dáárom alleen voor ons duister is, omdat het onderwerp dat
hij behandelt boven onze bevatting is. Hij kan daarmede verkeerd gedaan hebben zltlk een onderwerp voor zulk een gehoor
te brengen, - en dáárdoor gebrek aan oordeel verraden hebben, - maar hij kan toch zeer duidelijk geweést zijn.

1) Chrestomathie Française. Tom. IlI. pag. 207. 3ième Edition.
Opmerkingen van VIN ET • hij gelegenheid der redevoering van
BARNAVE • over de uitvoering van het recht van vrede en oorlog.
2) LA BIIUYÈRE, Les Car(lctères. eh, I. Des ouvraoes de r Esprit.
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De duidelijkheid wordt bepaald door haar resultaat: gemakkelijk begrepen te zijn. Niet iedereen die U niet begrepen heeft,
heeft recht tot U te zeggen: gij zijt niet duidelijk. Gij moet
duidelijk zijn naar gelang - eer8t van de duidelijkheid van
het onderwerp, - vervolgen8 van de bevatting des hoorders, en eindelijk van zijne aandacht.
In de onderwerpen waarbij men zich niet slechts voorstelt
te onderwijzen, maar ook te overtuigen en den wil te bepalen,
is men niet kmchtig zonder duidelijk te zijn; men is somtijds dáárdoor alleen krachtig dat men duidelijk is. Daaruit vloeit de bijzondere noodzakelijkheid voort om op den kansel duidelijk te zijn;
maar deze noodzakelijkheid is ook een gevolg van den aard
der openbare rede, en van den aard des gehoörs waartoe de
prediking gericht is. De moeite om te verstaan belet de ziel
zich overtegeven. Ilier is het wèl dat het voorschrift van
QUINCTILlAAN zijne toepassing vindt: Oratio deóet negligente1'
quoque audientióu8 esse apel·ta 1).
Daarenboven vordert soms een bijzondere taal nog meer
bijzondere zorg, om niet duister te zijn. Maar in welke taal
men ook spreke 2), de mogelijkheid alleen der dubbelzinnigheid
cener zinsnede is voldoende om eenige hoorders afteleiden en
op het dwaalspoor te brengen. Men moet zich naar deze gevoeligheid schikken 3).
Maar zóóver moet de duidelijkheid niet gaan, dat zij de
QUlNGTILlAAN. Libr. VIII. Cap. Il.
2) Ik moest hier oen tekst een weini~ wijzigen. omdat VINJ~T
spreekt over den. Franschen geest. die ten aanzien der duidel\jl,heid, veel vordert. .De Fransche taal" zegt hij .is bU uitstek duideliik, juist ten gevolge van redenen die scbUnhaar haar duister
moesten maken. Andere talen. waarin men altiJd zeker is door de
wendingen der zinsnede heên. weder te recht te komen. nemen
hel zoo ·nauw niet met de duidelijl,heid. Daar echter de Fransche
taal niet dezelrde gt>makkelijkheid aanhiedt, redt men zich op andere
wijze. Er ontstond in den hoeze:n der Fransche gehoorzalen een
misschien exclusieve behoefte aan duidelijkheid. De prediker moel
aan d ie behoefte zich onderwerpen."
3) Ook in onze taal is de susreptibiliteit lot misverstand. door
VINET bedoeld. - Btiv.: toen ik in eene Itjkrede op een' ambtgenoot zeide: .Men kon het hem aanzien al~ hii optrad: dat hij wat
le zeggen had." bedoelde ik dal hti blijkbaar vervuld was met hel
heser vau hel gewicht zijner predikIDg. Máár vele hoorders meenden dat ik een zekere heerschzucht op 't oog had gehad.
Ver!.

1)
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rede flaauw maakt. De tijd heeft de beteekenis_ van lwt woord
klaarleeid (clarté,) gelijk van vele andere woorden, verzwakt.
Weleer beteekende het glana, luister, en :RACINE kon in zijil'
tijd spreken van: Jeruzalem IIschitterend van klaarheid." Geven

wij aan.de zaak al hare kracht, en zij de duidelijkheid niet
slechts negatief, maar helder als kristal (brillante). Alles te
verklaren, geen enkele bijzonderheid te sparen, den geest met
klaarblijkelijkheid over te verzadigen, - dat is - het doel
missen door het te overschrijden. De stijl maakt' alleen geene
indrukken dool' 't geen hij uitspreekt en aanwijst; maal' ook dool'
't geen hij verzwijgt. De duidelijkheid sluit het verzwijgen
noch de ellipsen, noch de schemerlichten, die zelven voor den
geest aanleidingen zijn om werkzaam te blijven, buiten.
Dáár wáár de hoorder in staat is zichzelven den weg te banen,
wil hij niet gedragen worden. Wèl is ongetwijfeld de redenaar
verplicht aan trage hoorders tegemoet te komen, maal' zeker
niet zóóver dat hij de werkzame geesten afmat. Hij moet te
veel noch te weinig te doen overlaten.
*Er zijn in den stijl een menigte schoonheden, die in den
grond oneigentlijke uitdrukkingen, vergrootingen , verbloemde
spreekwijzen zijn. El' zijn ook rhetorische figuren, die niets
anders zijn dan dit: IIbijv. in de ltyperbole geeft men iets aan
den hoorder om el' van aftezondel'en , - in de litotes, iets
om el' bijtevoegen, - in de ironie het ware met het onware
te vergelijken; enz.* Máár dit alles werpt den regel dien wij
gaven niet omver. Sporen wij nu de middelen op om overeenkomstig dien regel een' duidelijk en stijl te hebben. Zij zijn
tweeërlei: buiten het werk der élocutie of dit werk vóórafgaande ; - en de anderen, die bij dit werk zelf toeg~past
worden. Laat ons eerst de eersten omschrijven.
1. De goede trouw. Wij zeggen niet de waarheid, omdat
so.ms de waarheid minder duidelijk is dan de dwaling 1), en
omdat wij alleen spreken van onderwerpen die uit zichzelven
duidelijk zijn. El' kan, in dit opzicht, somtijds voordeel in
gelegen zijn om de dwaling te verdedigen. Maal' in de dwaling
zoowel als in de waarheid, is de goede trouw een middel tot
duidelijkheid. De positie van hem die zonder overtuiging de
1) -Sommige kellerijen hebben hel voorkomen van duidel,jk Ie
zijn," ze~l BEIINAIIDJN DE ST. PIEBBE. van COl\D1LLAC sprekende. Ook
hel éclectismus heen hel vOOl'komen viln duidel\jk Ie zijn. en bet
is door groolen schijn van klaarheid dat zekere dwaaJsyslclIlen.
jlekcre ketterijen. grooten opgang maakten.
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waarheid verdedigt., is in dit opzicht erger dan de positie van
hem die met overtuiging de dwaling verdedigt. Deze laatste
snijdt misschien de knoopen wel door, die hij zich inbeeldt
lostemaken ; máár zijne positie is waarachtig; zijn staat is die
der vrijheid, en van iemand die zich op zijn gemak gevoelt.
Hij behoeft zich niet te pijnigen om zijne gedacMe met de
waarheid in overeenstemming te brengen, om een krom zwaard
in een rechte scheede te steken. Hij, daarentegen, wiens gedachte het met zichzelve niet ééns is, - genoodz8akt als hij
is om twee vijanden te vereenigen tusschen welke nooit gemeenschap bestaan kan, de dwaling die hij verdedigt, en de
waarheid die hij ondanks zichzelven zien moet - is of te
beklagen over de verdediging der dwaling of over de kennis
der waarheid. Gedwongen om in zijne taal aan de waarheid
haar deel te geven, ondervindt hij aanhondende verlegenheid,
die hij zoekt te ontveinzen door den woordenpraal, door de
lastige behendigheid der wendingen, door de geheime spitsvondigheid der verbindingen: -- niets van dit alles is bevorderlijk aan de duidelijkheid, die van openh8rtigheid, van bestemdheid en van éénheid leeft. Overigens kan eene rede in
de donkerheid evenmin welsprekend zijn als eene figuur in de
duisternis expressie kan hebben. Een sofist kan welsprekend
zijn, maar dan moet hij een overtuigd sofist zijn 1).
2. De jui8te opvatting van ket denkbeeld, of, zichzelven recht
verstaan. - BOILEAU zeide:
Naarmate ons begrip meer of min duister is, 2)
Volgt het een minder juiste of meer zuivere uitdrukking.
Wat n.en goed begrijpt wordt duidel(jk uitgellrukt,
En de woorden om hel le zeggen lwmen dan gemakkelijk 3).
De beide laatste regels zijn niet waar dan onder voorbehoud.
Niet altijd komen de woorden gemakkelijk bij hem die iets
goed begrepen heeft. Zelfs zou men somtijds kunnen zeggen, dat
1) Beter een kordate ketter dan een sluwe plooUrr, die op den
duur toch zóó duister niet blijven k'lll of zijne heterodoxie I,oml
aan het licht. -- Ik moel mij bedwingen tegen de oneerlijkheid
die sommige predikers tot duisterlingen maakt. geen harde woorden
te schrijven. Men leze de gulden lessen van STEENMEIJER, Brieven.
N. Uitg. Blz. 276, v. v.
Verl.
2) Hij zegt niet: .N aarmale ons begrip meer of minder waar ," maar - -meer of min duister is."
3) BOlLE AU , l'Art poêtique, ehant. 1.
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men niet goed begreep tenzij men de woorden vond. Want
men denkt met de woorden, en het woord is reeds de ontleding
der gedaehte. Doeh het is niet minder waar, dat wij ons niet
vleijen kunnen aan anderen iets duidelijk te maken wat het
voor onszelven niet is. Misschien is onze gedachte ons duister,
omdat wij hare uitdrukking nog niet gevonden hebben; misschien vonden wij die uitdrukking niet, omdat de gedachte ons
duister is: om 'het even; men moet niet beweren te geven wat
men niet heeft.
Als wij, daarentegen, - door welk middel ook, - of door,
of zonder de woorden, - zóóver zijn gekomen dat wij onszelven rekenschap geven kunnen van 't geen wij denken, als
onze gedachte, aan een logisch mekanismus gelijk, zonder geweld en zonder moeite speelt, als al de leden onzer gedachte
aaneengeschakeld en onafgebroken zijn, hebben wij ten minste
zeer grooten kans om begrepen te worden, èn, moge ook dit
geen onfeilbaar middel zijn, het is een onmisbaar verei8fJhte
der duidelijkheid.
3. De zor{/ om zich te 8tellen in de plaat8 van dm hoorder. Bij gebrek aan deze zorg kan men voor hem duister zijn. Dezelfde teekenen, die voor ons voldoende zijn om onze gedachte
voor onszelven uittedrukken en te herkennen, zijn ons niet
altijd voldoende om haar voor anderen-uittedrukken. Wij weten
wat wij wilden zeggen, maar Z1J weten het niet. Wij kunnen
ons dus, slechts voor onszelven sprekende, vele dingen veroorloven, die wij ons niet veroorloven kunnen als wij tot anderen spreken. Herinneren wij ons hoe menigmaal onze lezer
eenige dubbelzinnigheid bij ons aantrof in eene zinsnede, die wij
tienmalen overlazen zonder haar daarin optemerken.
/I Wat een heilige schrijver van de profetie heeft gezegd, zouden wij in 't algemeen durven toepassen op's menschen woord
en op den stijl in geschriften; - daarin mag niets /Ivan eigelle
uitlegging" zijn (2 Petr. 1. 20); - dat is te zeggen, dat de
gedachte moet gekleed zijn in een' vorm, die te gelijk individueel
en algemeen is, die, om begrepen en aangenomen te worden,
geen geheel bijzondere gelijkheid vordert van den geest des
lezers met dien des schrijvers. Het zou kunnen zijn dat onze
uitdrukking 8ubjectief waar ware, dat zij met uiterste getrouwheid het beeld wedergaf "aarin zich eén voorwerp aan ons
voordeed, den indruk dien wij daarvan erlangden; er kon
iemand zijn, die in de wijze wam'op wij het denkbeeld opvatten,
111 denzelfden aabeid wedervindt dien het in zijnen geest te-
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weeg bracht ; wij zullen dan, bij geluk, voor dien geestverwant
wonderlijk goed gesproken hebben; maal' wij hebben voor hem
alleen, hoogstens nog voor eenige anderen gesproken; wij hebben te veel op onszelven gedacht; wij hebben meer gedacht,
meer gevoeld, dan dat wij g8spl'okett hebben; zoo het waar
is dat spl'dcen is; den geest van anderen optezoeken op het terrein
waarop zij zich te huis gevoelen; hun bijval, hun levende toestemming, hun haastige deelneming (- voor al welke ding~n
de welsprekendheid instinctmatig in de eerste plaats, zorg
draagt -) werden door ons te weinig noodig geacht, en het
is te vreezen dat niet alle verstanden 011S zullen komen opzoeken in de trotsche eenzaamheid, waarin wij ons verre van hen
opsloten. Een boek is geen alleenspraak; het zou een lange
a pal'te zijn, die een boekdeel voortduurde. M:en.moet schrijven
met het oog op en in tegenwoordigheid viüz anderen, in zelwrell
zin aan den lezer de taal ontleenen die wij tot hem voeren willen,
naar hem hooren willen naarmate wij tot hem spreken, elk onzer
zinnen tot een antw~ord nutken op zijn stilzwijgende vragen,
ons door hem onze eigene woorden laten dicteere'l1. En nogtans
moeten die woorden ons eigendom zijn. ~Jn als ze den lezer
zullen roeren, moeten zij hem treft'en alsof ze van een' vreemde
waren, terwijl ze als de zijnen op hem passen. Dat is die
gelukkige kombinatie, welke altijd de bekwame schrijvers, de
ware redenaars gemaakt heeft; en naarmate het een of het
ander dier beide élémenten ontbrak, - onverschillig of het
't eerste dan of het 't tweede zij, - heeft de welsprekendheid
gefaald, want zij leeft te gelijk van individualiteit en van
sympathie. Veel te leven in zichzelven , veel in den naasten
te leven,' dat is de dubbele voorwaarde van een krachtig woord.
"De meeste schrijvers moeten nog eens zichzelven vertolken;
want weinigen zijn er die vertolkt geboren worden, dat is te
zeggen, bekleed met den vorm die het meest geschikt is om
hen medetedeelen. Wat men eerst voor zichzelven geschreven
heeft, moet men voor de tweede maal nog eens voor anderen
schrijven 1)."
.*AI~ PA~CAL zijne gedachten had overgelezen, zou hij ze
mIsschIen met allen begrepen, en tusschen de eene beteekenis
en de andere gewankeld hebben. Als ROUSSEAU die zooveel
moeite had om de rechte woorden te vinden, om' tot anderen

1) VINET haalt hier zijn eigene woorden aan. Tom. VII. (Ann. 1838). pag. 309.

Zie Le Semeur
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te komen, zijn ÉmiZe nefjenmaaZ heeft kunnen overschrijven,
kan men wel tweemaal ten minste zijne preken schrijven* 1).
LA BRUYÈRE zeide; Illeder schrijver moet, om juist te schrijven, zich stellen in de plaats zijner lezers, zijn eigen werk
onderzoeken als iets dat hem nieuw is, dat hij voor de eerste
maal leest, waaraan hij geen deel had, en dat de schrijver
aan zijne beoordeeling onderwierp, en zich vervolgens overtuigen dat men niet goed verstaan wordt alleen omdat men
zichzelven verstaat, maar omdat men inderdaad verstaanbaar
is 2)."
Zelfs als men alleen voor zichzelven schreef, zou men zóó
moeten handelen. /1 Het is goed aan anderen rekenschap van
zijne gedachte te geven, ten einde er ziehzelven rekerischap van
te geven; men is niet recht zeker ziekzelven volkomen begrepen te hebben, als men niet alles deed om naar buiten begrepen te zijn; - wij hebben met onze gedachte geen vrede
tenzij wij haar hebben medegedeeld, en zóóver kwamen dat
wij haar deden aannemen. Anders loopen wij groot gevaar in
het onbestemde en in het ói,jna te blijven. Het is goed met
menschen te doen te hebben die zich daarmede niet tevreden
stellen; en wees verzekerd dat het publiek één dier menschen
is 3). I"
Om zich in de plaats zijner hoorders te stellen, moet men
hen kennen; na de preek opmerken àf en koe men begrepen is 4).
1) Van BUFFoN wordt verhaalJ Ilat hij (Ie gewoonte hall zijne
schriften, al~orl'ns ze ter perse te geven, aan zijne Ilien~tmaagd
\'oorlelczen. hare gelaatstrekken zor:zvulllig waartenemen , en rle
plaatsen aanleleekenen waarb!j zU meer ol' minrler aandachlig luisterde. - STEEN}IEIJER zegt (Brieven. M. Uitg. Blz. 258. 259): .Is er
onder de huisgenooten die op den lalen Zaturdag de leerrede !reschikt kan voorlezen, terwUI de prediker ruslig en opmerl!zaam de
kamer op en neêrga. - pl'Obatum est."
Vert.
2) LA BRUYÈRE, Les Caractères, Chap. I.
3) VIN ET haalt weder zijn eigene woorden aan. Zie Le Semeur
t. a. p.
Bekend is het distychon in obscure loquentem:
.Culpa mea est solus si non capio tua dicta,
Culpa lua est sol us si tua dicta capis."
4) De lofspraak echler: .zoo spreekt gij recht in mijn' geest,juist naar miin hart," zal den evangelIedienaar van zijn beginsel
Diet mogen alIeid€n. (STEEN'IEIJER, Brieven, N. UiIg. Blz. 283.
Vert.
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Na deze algemeene middelen om duidelijkheid te verkrijgen,
voegen wij er nog, deze bijzondere bij. Men moet namelijk,
vermijden:
1. De te weinig bekende of zcer afgetl'okkene uitdrukkingen 1). De stijl op zich zelf zou er niet minder duidelijk om
zijn: máár wij spreken van eene duidelijkheid in betrekking
tot hct gewoon gehoor van den prediker. De kansel gebiedt in
dit opzicht groote oplettendheid. In ondcrwerpen, die bij uitnemendheid het heil der hoonIers betreffen, is men hun verplicht voor kelt duidelijk te zijn. Wat men voor de duidelijkheid opoffert wordt somtijds, zonderling genoeg, een hinderpaal voor de bêknoptheid. Máár boven alles gaat toch de
duidelijkheid!
2. Om zich te groote sprongen te veroOl'looven, het intermediaire onvermeld latende 2).
3. Het gebruik van dubbelzinnige woorden in hetzelfde redebeleid, ook dan zelfs .als dit geene vergissing teweeg zou
brengen. In ieder geval is het onaangenaam en trekt de aandacht af 3).
4. De lastige of ingewikkelde wendingen. Er behoort veel
moeite toe voor een' niet geoefend verstand, om in een' eenigszins overladen volzin den hoofdtrek te onderscheiden 4). Nogtans sluit dit den periodieken stijl niet geheel buiten.
1) De woorden zijn als muntspecir.n die gangbaar zijn. Men
wacilie zieh dus voor pro\·incialismen en hasLaanlwoordcn. Zie

I\C

verhandelinf{ van SlEGENBEEK over den rijkdom der Nederlandsche
taal. in lle Werken der Maatschappij van Taal en Dichlkul1lle.
V. D.
Vert.
2) De lezer I,an desnoods hetzelfde blad ten I weede male doorIllopen. maar de hoorder I,an den redenaar niet vergen dat hij zijne
woorden herhale.
Vert.
3. Zulke woorden zijn b. v. behouden (salvare) en behouden
(retinere); - overzien (door àe vingeren zien, vg. Hand. XVII, 30)
en overzien (circumspieere, vg. l\liItth. XXII. 11); - voorkomen
(accidere) • en vóórkomen (praevenirè); - vólmaken (complere) en
volmaken (perficerel; enz.
4) In hel lil D. 2 St. van den Kerkelijken Raadvrager enz., is een
doorwrochte verhandeling opgenomen van HEIIINGA, over het prediken naar de algemeene vatbaarheid. die over de duidelijkheid in
het algemeen vele llulLige wenken bevat. en waarin (Blz. 97) bepaaldelijk gesproken wordt over het bezwaar der lang gerekte volzinnen.
het inlasschen van tusschenretlenen, en de voorzichtigheid bij het
gobruik van voornaamwoorden noodig.
Vert.
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5. Het gebrek van éénheid van den volzin. Niets bepaalt

de lengte van een' volzin, maal' hij mot;t één zijn voor de
gedachte, de taal en het oor. De éénheid del' gedachte bestaat,
als al de denkbeelden bestanddeelen zijn van het hoofddenkbeeld. De volzin moet de werking doen van koncentrieke cirkels, allen om hetzelfde middenpunt getrokken 1).
6. Om in denzelfden volzin tc veel bijkomende denkbeelden
of te diepzinnige denkbeelden intebrcngen. 2).
7. Het gemis van orde in de tafel'eelen, het verhaal, enz. indiervoege dat de deelen elkander niet in het behoorlijk licht
stellen 3).
1) Wijlen mijn leermeester in dpll slUl, H. BEIJERMAN • leerde mij :
dat de duillelUkheid bevorderd worllt: 1 (1001' tie keus I'an enkele
woordeu; 2. door de schikkiug en verbinding der woorden; en 3.
door de uitdrukkingen in 't algemeen. Het is misschien niet overbodig. wat het tweede punt betreft, hierbij zijne hoordregels optcgeven:
l\len plaatse de woorden die op elkander betrekking hebben. zóó
nauw mogelijk hijeen, ten einde die betrekking te meer Iwnhaar zij.
Men moet vooral de voornaamwoorden niet te zeer vermenigvuldigen, als z~i IJp verschillende voorwerpen kunnen toegepast worden.
Men scheide de voorzetsels niet al' van de naamwoorden die z~j
beheerschen, want zij hehooren taalkundig en logisch bij elkander.
Men vcrhinde twee wO(Jfllen niet door den tweeden naamval,
als dit aanleiding tot duisterheid zou geven, maar neme dan lot
omschrijving de toevlucht.
Het m~g niet onzeker zijn, of de zfMslandige naamwoortlen in
den eersten ol' in den vierden naamval staan. - Slechts zelclen I<an
men, behoudens de duidelijkheid, den vierden n~amval aan den
eersten doen vóól·afgaan.
Over het algemeen zijn de tusschenzinnell aflekeuren.
Vg. over de plaatsing der adverbia dc Noot van LI'LOFS op BLAIR'S
Lessen. I. D., llIz. 236. Aan/eek. IIIz. 164.
Vert.
2) Men heeft (Ic preken die door \idele sieratlien. r,ezwollenheid
hoogdravpndheid, zelfs yoor de meest geoefenolen ollverslaanhaar
werden, vergeleken met de galerijen van NERO, die mptEgyptiseh
zand voor de schouwburgen te Rome geladen werden. terW\11 het
volk scIlIer van honger stierf. BOERS, Handb. enz. Blz. 13. Vert.
3) Zie nog over de duidel\]kheitl, aan de populariteit zóó lIauw
en onafscheidelijk verbonden: VAN HENGEL, Instit. Orat. 26 --30.
en PAUIER, t. a. p. S. 633-636, hij w('lken laatste w\i onder
anderen lezen: 'populair predikt iet Ier die z\jne toehoorders. (Ic
gemeenIe. als populus Dei heschouwt. In dien rin kan zoowel de
hofprediker als de dorpsleeraar populair zijn. 001; de meest ge polyste vorm is populair. als men maar nooit vergp.et tot een christengemeente het woord Ie voeren.
Vert.
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§n. Zuiverheid. - Jui8theid. -

E~r;enheirl.

- Stiptheid.

Deze verschillende hoedanigheden, en meer in het oogloopend
de beide laatsten dan de twee eersten, zijn de hnlpmiddelen
der duidelijkheid. Het is door haar verband met de duidelijkheid van den stijl, dat de zuiverheid en de jUlstlteid vooral
aanbeveling verdienen.
De juistheid is slechts een tak van de zuiverheid. Beiden
bestaan in een streng ontzag voor het spraakgebruik en de eigenheden der taal, de eene wat de woorden, de andere wat de
COl mert betreft.
1/ De taal is eene overeenkomst die, hierin selijk met de
maatschappij waarvan zij het werktuig en de gro ulslag is,allc menschen samen, willens of onwillens, verbindt. De taal
is geheiligd als de maatschappij. Zij is niet onveranderlijk, zij
kau het niet zijn, maar zij ondergaat g'een enkek willekeurige
en eigendunkelijke verandering, geen gewelddadigt aanranding
zonder grond, geen zuiver individueele wij zigin 5 1)." Er is
geen meer geëerbiedigde overeenkomst; alhoewel de wetgever
niet heeft gezegd: "dit woord zal deze zaak beteekenen , of
die zaak zal door dat woord worden aangeduid." Evenwel zijn
zelfs de handelingen der rechtbanken gegrond 0[> deze overeenkomst die nergens beschreven is. De woorden zijn de teekenen - die de verstandelijke waarde vertegenwoordigen. De
schrij vers zonder zuiverheid of zonder juistheid zijn dus als
valsche munters, die verwarring teweegbrengen in de intellectueele transacties, en aan het krediet van het wo)rd afbreuk
doen. Het ontzag voor de taal behoort bijna tot d~ zedekunde.
Het 'zou zeker overdrijving en onrecht zijn om iemand die
slecht spreekt van onzedelijkheid te beschuldigen: maal' men
kan toch voor het minst zeggen, dat de algemeene verbastering der taal een teeken is van het zedenbederf 2 I.
Voegen wij daarbij, dat de slechte taslI het veri',rouwen ondermijnt van den prediker bij hen, die in staat ~ijn er over
te oordeelen.
Eenige dezer fouten, dezulken die gemaaktheid of te groote
1) Le Semeur. - VIN ET haalt hier weder zichzelve!l aan.
2) J.OOTS en JlA COSTA, de waarde beziflgendc der hollandsche
taal, hebben niet na gelaten hetzelfde optemerken.
Vert.
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gemeenzaamheid met de modewereld zouden aanduiden, zijn in
strijd met de waardigheid van den kansel 1).
De eig/?nlteid 2) of eigenlijklteid bestaat dáárin, om alleen
zulke uitdrukkingen te bezigen, die uitsluitend voegen voor elk
begrip dat men uitdrukken wil.
El' kunnen geen volkomene synoniemen zijn, (want elke taal
is arm, in vergelijking van het getal del' uittedrukken begrippen). Twee vormen kunnen niet op hetzelfde denkbeeld toegepast worden: ze zijn terstond twee denkbeelden. 'Er is
voor elk denkbeeld slechts één woord; geen ander geeft het
terug. Wanneer eene taal zich verrijkt, wint zij niets overtolligs: de uitdrukking in d"zen zin genomen is oneigentlijk.
Geene taal ter wereld kan overtolligheid bevatten. Nauwelijks
is er een woord gevonden of het vult een ledig vak aan, en
geeft een' naam aan het op zichzelf zwervend denkbeeld dat
op een zichtbaar bestaan wachtte, of er geen zou gehad hebben
dan met behulp eener omschrijving 3). Dat wil niet zeggen
dat men in sommige gevallen, vooral wanneer men het algemeen begrip op het oog heeft, zonder groot nadeel het eene
woord niet met het ander zou kunnen verwisselen. Wanneer
men b. v. het gebrek (het gemis van het nooilige) en de armoede
(het gemis van allen overvloed) beschrijft, moet men het verschil wel goed aanduiden; máár sprak men in eene preek over
het algem(jen begrip van weldadigheid, zou het om 't even
zijn Of men het hulp verleenen aan het geórek of aan de
atmoede aanbeval 4).
1) Gelijk er een valsche pOllUlariteit is, die in het verw,larlooten
van den kan~elstijl bc~taat, (Vg. VAN DEn PAL~I aan E. KIST, vóór
het 2c Ocel zijner Leerredenen). en die hlijft weigerrn \'oor
buik - schoot, ,'001' drek - slijk in dc plaat~ te stellen, - zoo
is er ook een ovrrgroote kieschheid I'n jacht mal{en op het
fijn beschaafde, dilt helachelijk kan worden. Wat haat het den honVEilT.
gerige dat hem een bloemcnkorr voorIZezet wordt?
2) 1l0SSCIlA (HUIR'S Lessen, I 0. 216) vertaalde het enlZelsche
propriety door gepastheid, omdat hij het WOOftt eigentlij"heid voor
geen goed hollJnusch hlCld. Op het geza~ evenwel van LI'LOFS
(Aan!. Blz. 154), kon ik het woord eigenlij"heid of eigenheid hehOllUen.
Vcrt.
3) Het purismus bezigt menig woord (bijkomstigheden, leedvermaak; enz.) dat op den kansel misplaatst is.
Vert.
4) Over de Nederlantlsche synoniemen raadplege men de wcrl<en
van WEILAXD en LANDRÉ, en van G. BRUINING. - Zie ook de Aalltcelicnill ö vaH LULOFS op llLAIR, I D. danteek. Blz. lG3.
2ó

3$6

LA BRUYÈRE zegt over dit onderwerp: I! Van al de verschillende uitdrukkingen die één enkele onzer gedachten kunnen
wedergeven, is er slechts ééne die de l'echte is: bij het spreken
of schrijven treft men deze niet altijd. Nogtans is het waar
dat zij bestaat, dat elk andere uitdrukking zwak is, eu één'
man van geest die zich wil doen hooren niet voldoet 1).
LA BRuüRE wijst hier twee nadeelen aan van de oneigenheid: de duisterheid en de zwakheid, en twee voordeelen van
de eigenheid: de duidelijkheid en de kracht.
De Olleigene uitdrukkingen maken (leu stijl niet geheel duister, maar troeóel, dat is, minder helder. Bovendien wordt
door veel Olleigenheid de stijl bepaalJ duister. - Wat de
kraekt aangaat, deze is altijd geëvenredig<1 aan de duidebJkheid;
men kan kracht voegen blj de duidelijkheid; maar nooit is
men krachtig zonder duidelijk te zijn; de kracht is slechts een
hooger trap van waarheid.
De wet der eigenheid veroordeelt niet alleen de onnauwkeurige uitdrukl(ingen (dat is er slechts de eerste trap van), maar
de uitdrukkingen die het begrip niet genoeg van nabij aanbinden, of die tusschen haar en het begrip eene ruimte laten.

Soms vOI,lert ,Ie ,lulilcliJldlCi,1 gchiedclHI dat men ~ommige woor·
,Icn der 11. S. opzellp,!\jk verldarr. waals h. v. varre. rondas.
lemmet (Matth. XI!. 20. munie (~Iatth. XXIII. 23). enz. Vooral
echl!'r moelen zegswijzen als .del' zonde stf'rvf!n', in den ziJl van
afsterven. - van alle dul)helzinnighci,l olllhcven \\'ordcII.
VeIl.
2) LA BRUYÈRE, Les Caractères Chap. l.
Als voorbeelden noemen wij: Zoen, (voor treken van verzoe·
ning). - nooddruft, (voor hel derven in den nood). - rampzalig,
(voor volheid van rampen). - heiligmaking, (voor strcven naar hei·
lig heid). - achterklap, \'001' kwaad~prekcn achter dl'n rug). enz.
enz. Te recht zegt VINET. in el ne noot, fiat het grootste deel van hel
publiek van ons de moederta~1 lecrl, en dat ,Ie pretlikers Ie gelijk
de hewaarders zijn èn der ;:roede begillSelen èn der goede taal.
Reden le meer om de uitdrukking met zorgvllldigheHI tc lliezen ,
en den hoorder b. v. te doen gevoelen: da t begeeren minder is
,Ian begeerte koestel'en ; - dal neêrkniêlen van aanbidden Ie on·
der5cheiilen is; - dat onfeilbaar en feilloos geelIe synoniemen zijn;(lal vreezen geen sidderen is; - dal 1'echt::;innigheid iets anders
dali rechte gezindheid beteekenl; - .Ial. iemand die zondigt nog
geen zondaar' is; - dal eenigheid des geloors van eenheid is le
lJi1Ill'rscheitiell; . - dal geroepenen of uitverkorenen meervouden
Z~1l die soor'ten van mellschen aanduiden.
Vert.
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Er zou dus oneigenheid bestaan in den laatsten regel van dit
vers van BOILEAU op JUVENALIS:
.Hetzij hii op een ~chrifl van Capréa gekomen,
lIel aan~eheden beeltl van Sejanus verhrijzell,
Hetzij hii tie Senatoren. tie bleeke vleiiers
Van een' achter(lochtigen tyran, naar den raad doet snellen, Overal schîtteren zijne geschriften, vol van vuur, inde ongen 1)."

De eigenheid kan zóóver gaan dat zij niet meer louter negatief, maar positief aangrijpend is; zij wordt dan een sieraad van
den stijl 2). Wij begrijpen wat D'ALEMBERT zeide: "Bij de
middelmatige schrijvers staat de uitdrukking, om zoo te zeggen,
altijd naast het begrip; verstandige mannen, hen lezende, ondervinden soortgelijke pijn als een zanger, wiens stem tusschen
het valsche en het rechte in was, aan gevoelige ooren zou
aandoen. De eigenheid der uitdrukkingen is daarentegen het
kenmerk der groote schrijvers; dáárdoor is hun stijl altijd op
de hoogte van hun onderwerp; het is aan deze eigenschap dat
men het talent om te schrijven onderkennen kan, en niet aan
de onbeduidende kunst om algemeene denkbeelden door een
ijdel vernis te verbergen 3)."
Het gebrek aan eigenheid schaadt reeds, al wordt men niet
op heeterdaad door den lezer op oneigenlijkheid betrapt; de
negatieve uitwèrking is voldoende: te weten, het is al erg genoeg dat men het juist verband tusschen de uitdrukking en
het begrip niet gevoelt. En hoe gevoelt men het dan toch?
Omdat min of meer herhaalde oefening ten slotte aan het
meerendeel der hoorders of lezers een juist besef geeft van de
waarde des woords. Overeenkomstig het doel zijner wording,
kan het in zijn' waren zin nooit genoeg gebruikt worden, om
zich te vestigen in den geest dier menschen, welke anders het
minst in staat zijn hem te bepalen: zoodat , als ze niet juist
begrijpen dat de door ons gebezigde uitdrukking oneigentlijk
is, - zij voor 't minst van dat woord den indruk, om zoo
te spreken, den stoot niet krijgen, dien zij er van moesten
1) BOILl:AU, l'Art poétique. Ch. T.
2) Hier vooral is lIuFFo~ opmerkelijk. Zie onder anderen: zijne
Beschrijving van Ámbie.
3) 0' ALE~IBERT. Mélanges, Tom. n. pag. 345. lIéflexions sur

I é{acution ara/oirc.
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hijgen. De hamer viel bezijden den spijker, of van ter zijde
op den spijker.
Er kan overigens zoowel eene gezochtheid van eigenlijkheid
plaats vinden, als er een jacht maken op zuiverheid is. Men
moet niet belJlerken dat de onderscheidingen en de ontleding
veel moeite kostten.
De zorgen aan de eigenheid der uitdrukking besteed zouden
niet alleen de duirlelijkheid en de kracht der 1'ede bevorderen,
maal' ook den rijkdom en de verscheidenheid del' taal. Waaraan
ligt toch de armoede van Oll>len woordenschat? Is het dat wij
onze taal niet kennfrt? Neen, maar wij heb ben ons niet g"wend
onderscheid te maken tusschen de woorden van gelijkluidende beteekenis, dat is te zeggen, die hetzelfde algemeen begrip met een bijzondere wijziging uitdr~kken 1). In plaats van
zieh goed rekenschap dier schakeeringen te geven, gebruikt men
voor elk hunner Of de generi.vc1te uitdrukking die ze allen omvat, of één der bijzondere uitdrukkingen bij geval genomen.
Dit woord komt dan, meer dan de anderen, schier altijd terug,
de anderen blijven buiten gebruik, de woordenschat wordt
kleiner, de taal verarmt. Er zijn vlugge geesten, bovendien
door de opvoeding bevoorrecht, wicu de taal iederen oogenblik
al hare rijkdommen in uitdrukkingen en in wendingen aanbiedt. Men zegt van hen dat zij de taal goed kennen; máár
wat beteekent dit? h.cnnen de overigen haar minder, terwijl
geen dcr woorden waaruit zij is samengesteld hun vreemd of
nieuw is? In dien zin kennen de eersten haar beter, dat,
daar zij van elk dier woorden een' meel' bepaalden en meer
levendigen indruk ontvingen 2), het woord - beter begrepen, betel'
1) Men vergel. !J. v. tie uilurukkingen: Goedertierenheid, barmhartigheid, langmoedigheid. - Beproeven. verzoeken. -- Zichzelven verloochenen. verzaken. - Vernederen. vernif'ligen. Noodzakelijk, noodwendig. - Kind, zoon. - Zonde hebben, de
zonde doen. - Rechtv wrdig , heilig. onberispelijk. volkomen.Vert.
Gewillig, gretig, reikhalzend. enz. enz.
2) Oll is le meer noodig naarmate hel gevaar grooler is de H.
Schrift kwal\ik te verslaan, B. v. richten in gerechtigheid is geheel wal anders dan oordeelen in den zin van vonnis vellen; de wl!reld dienen. dc wernlil liefhebben, is geheel wat andêrs,
dan Gods goede gaven dankbaar le genieten; - eene vrouw aantezien om haar te begeeren. geefl reeds een opzet des harten te
kennen; - iets waardig til z\in is nog wat 3lll1el's dan op iels
aanspraak Ie hebben; - instellingen ziin geene geboden (Ma uh.
XV. 2 en 3); - WHI tOl'gl'laten. wer" is verplichting noch r'echt
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gevoeld, en waarmede zij een meer innerlijke betrekking hadden, - hun meer oogenblikkelijk VOQr den geest komt. Men kan
tot zekere hoogte zich dit voordeel verwerven door studie, waardoor ik vooral de oplettende studie van goede schrijvers
versta. Ook zou het een nuttig werk zijn, - als men in het
onzekere is over de waarde eener uitdrukking of, over de keus
tussehen twee woorden te doen, - inlichtingen intewinnen,
dat is .te zeggen, tot de meest geachte Werken over de synoniemen de toevlucht te nemen. Eindelijk kan men, te dezen
aanzien, de oefening in het vet·talen aanbevelen.
De eigenheid in de uitdrukking der zedelijke begrippen is
moeilijk en zeldzaam; maar ?ij is hun van nature niet vrecmel.
Want, ofschoon zelden een moreele toestand of een zedelijk
feit volkomen eenvoudig, in tJonc/'eto, is, gelukt het ten slotte
de bestanddeelen, die in elk dezer toestand eu of feiten zich
vereenigen, nauwkeurig te onderscheiden: ik wil el' geen ander
bewijs van dan de benamingen die wij er voor vonden.
Stiptheid 1). - Deze beide eigenschappen, de eigenlijkheid
en de stiptheid, zijn zeker niet zonder verband; de behoefte
aan de eene onderstelt de behoefte aan de andere, en men zal
een schrijver zelden de eene zien in acht nemen en de andere
verwaarloozen. Nogtans zijn zij onderscheiden en moeten afzonderlijk bestudeerd worden.
Het woord pl'ecision schijnt eene taal te beduiden, die niet
meer noch minder laat hooren d:m men zeggen wil, en in deze
beteekenis neemt men het ook dikwijls; m'aar de redekunstigen
en de Akademie bepalen de precisie aldus: I! Nauwkeurigheid
in de rede, waardoor men zich dèrmate tot het onderwerp
waarover men spreekt bepaalt, dat men niets overtolligs zegt."
De Akademie voegt er bij, dat men het ook gebruikt voor
jui8theid, re.r;elmatigheid.
Wij voor ons zeggen dat, terwijl zich de eigenliikheid slechts

(Matth. XIX. 7 en 8); - de geest is gehecl wat anders dan de
ziel (1 Kor. XV. 45); - de logos h;\ll geen vast verhlUf. woonde
niet, maar sloeg ('ene tent op onder on~. (.Joh. I. 14); enz.
I) Précision. Zie over dal woonl LULm's , Aanl. op RLAJR, 1. D.,
Blz. 158, waar de hoogleeraar tusschen besnoeidheid en afgepast·
heid de keus laat. - Ik Incrn dal naar de élymolof!ie précision
(van praecidère) puntigheid zou worden. -- Wij velJrulkcm in de
volkstaal het adverbium précisement in den zin van volkomen
(.precies gelUl," . •précies dezelfdc").
Nu hcb ik voor bondigheid
hel woord stiptheid gekozen.
Vcrt.
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toelegt op de jni,y{heid der teekenen , de stiptheid zich meer
toelegt op hun getdl, dttt zij tot het noodzakelijke tracht
terugtebrengen. Máár, evenzeer als zij niet8 te vpet wil zeggen,
wil zij toch ook alles zeggen, "De prerJision" zegt LhwNTEY,
"bestaat d>lárin om al het overtollige van de rede te verwijderen, en om er tevens niets noodzakelijks uit wegtelaten. Men moet haar onderscheiden van één lJal'er takken,
die men de beknoptkeid (concision) noemt, die zich beijvert
tot het uitsparen der woorden, en zich meer op de samenpersing
van den volzin dan op de strenge overeenkomst der uitdrukking
met de gedachte toelegt. De beknoptheid leent evenzeer hare
diensten aan de onwaarheid als aan de waarheid, - terwijl
de stiptheid zonder nauwkeurigIleid en zonder helderheid niet
bestaan kan j ook kan de beknoptheid niets anders zijn dan
eene aanmatiging van het verstand, terwijl daarentegen de
stiptheid vooral gevormd wordt uit de vereenigde kracht van
het oordeel en van het karakter. Zij is in den mensch het
attribuut der kracht en der rede; in de maatschappelijke
orde, de, taal der wet die voorschrijft en der macht die gebiedt.; in de wetenschappen het doel en de volmaking der
methoden en der woordenlijsten".
De stiptheid leidt niettemin tot de beknoptheid, omdat zij,
gelijk het woord precisi.on dit aanduidt, besnoeit en rondom
zich heên afsnijdt. De beknoptheid is er slechts van onderscheiden door eene zuinigheid in woorden, grooter dan het
aoel der stiptheid dit vordert; want de stiptheid laat alleen
achterwege wat stellig te veel is, en tracht den geest zulk
eene vermoeijenis te besparen als er ontstaat uit de noodzakelijkheid, waarin de schrijver ons brengt om de gedachte te
resumeeren, of haar tot weinige bestanddeel en terugtebrengen.
De beknoptheid, eenigermate tot beneden het noodzakelijke
zich inkrimpende, .wil wèl den geest niet vermoeijen , maar
toch inspannen, en zij behoort in zooverre tot die wij zen
van handelen of die figuren waarover wij vroeger spraken.
Het is eene ellips, niet van woorden, maar van gedachten. Neemt men haar als figuur, of ten minste als bijzondere
kracht van den stijl, dan kan zij nauwelijks den vorm uitmaken van<een geheel geschrift, en vooral niet van eene preek.
Zij brengt al te licht de duisterheid met zich mede 1) j zij
grenst vrij nauw aan de gemaaktheid en aan den stijl der
1) Zie

ROLLIN.

Traité des Èludes. Liv. V. Chap. II. art. 1.
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epigrammen. Dikwijls is zij niet anders dan de valsche schijn

del' stiptheid, en niets is gemakkelijker dan te gelijk veel beknoptheid en weinig stiptheid te hebben. Want men kan spaarzaam en te gcl~jk verkwistend zijn, en na deze affectatie van
strengheid slechts onbestemde begrippen in den geest van den
lezer achterlaten.
De stiptheid verbie(lt ons de herhalingen, de onhednidende
épitheta, de pleonasmen, de stopwoorclen 1): zij gaat verder,
en, een wezenlijk 8ieraad van dcn stij I won-lende, verschaft zij
ons zonder moeite de geschiktste wendingen, en stelt ons in
staat verscheiden!) woorden samentevatten in één woord, als
daarin metterdaad de substantie van meerderen ligt opgesloten. Zij
wil den leztlr de moeite bes11arell om de som optemaken der denkbeelden, die men hem met één oogopslag kon te verstaan geven.
Nogtans kan, in sommige gevallen, de overvloed cn zekere opeenstapeling van omstandigheden en van woorden gepast zijn 2).
De noodzakelijkheid del' stiptheid is verschillend in het eelle
soort van opstellen en in het ander. De langwijligheid zal overal
aanstootelijk zijn 3); maal' een zekere overvloed is noodig als
men, in plaats van te schrijven, spreekt, en inzonderheid als
mcn spreekt tot een zeer gemengd gehoor 4); en eenige rijke-

I) Zie ROiJ.EAU, heoordep.ld door èONDILLAC, Art. d'écrire, paf.!
115 (Ellit. de Genève. 1808), en P. CORNEILLE, Tom, I, pag. 129
132 <Edit. Dm OT , 1800).
2) Zie PÉI.ISSON, Discours au roi pour M. FOUQUET, (Chrestoma.
thie Française, Tom. 11, pag. 254-258, 3 Edit.) - Zie ook 1

Kor. XV. 53-54.
3) Zie STEEN~lEIJER'S Brieven. N. Ultg. Rlz ,251; .Wij prel,pn
veelal te lang, en, doorgaaIIs . te weini,q," -- Eén van LUTHE/I'S
frg"'s was: .hou,1 weldra op;" en '1'11 LOTSOil' zeide. Ilat zijne preek
korter zou zijn ge\vee~t als hij er meel' 1ijd aan hall ku nnen hesteden. - 11, Ilraag liever één' enltplrn !!l1ldell rlan honderd centen
met mij. - Zie ook MUUI\LI~G. Pract, aodg. [[ O. 1. Sic Blz. 153
Vert.
4) De précision, - vreemd aan hetuigingpn del' liefde, aan bekentenissen der ,riendschap, aan de losheid van den hriefst\il, en
aan de duisterheên der diplomatie - ontmoet wellige hindernissen
in de welspreltenllheicl, in de poëzy en in de tooneelknnst. Zoo
dikwijls men voor onderscheidene menschen te gelijk het woord
voert, moel men zich schikken naar de aandacht der ~idelsten, naar
het verstand der eenvoudigsten, naar (Ie traagheid, der traagsten.
Overal waar hel te doen is om onderscheidene geesten te
overtui!(en ,welk eene verscheidenheid van toonen en van beelden,
welke herhaalde aan vallen, zij n dáár niet noodig. hetzij tegen de
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lijkheid past aan de uitboezemingen van. het hart. Een bewogen
hart heeft er behoefte aan de gedachte waardoor het gedreven
wordt te vermenigvuldigen, en door tal van woorden en
beelden haar breed uiteentezetten. Ook anderen ontroert men
zelden door zeer ineengedrongene taal, zoo zij ten minste niet
volgt nà ruimer ontwikkelde denkbeelden, en zij deze samentrekt.
In dezelfde rede kunnen verschillende graden van stiptheid
zijn. Maar men gaat zelden van meer stiptheid tot meer
overvloed over. Het water schijnt langzamerhand gestopt te
worden om met meer kracht te springen. 11 De oratorische
kunst" zegt Ll:MONTEY Iischijnt geen kostbare ontwikkelingen te verspillen als om voor hare toespraken een meer
klemmende slotsom voortebereiden, en om als DElIlOSTHENES te
besluiten wat zij als Iso KRATES begon 1).
De stiptheid is niet slechts eene eigenschap van den op zich
zelf staanden volzin. Er kunnen in de paragraaf volzinnen te
veel zijn, evenals woorden te veel in den volzin; en het geheele
weefsel van den stijl kan even goed slap zijn als dat van een' volzin.
Eén der regels die wij voor de gansche rede voorschreven,
moet hier worden toegepast: alles moet zich tot de ontknooping
t::ezindheden wier
.Ie voor oonleelen
gewijde k.lDsel en
schillende wegen,
met gezag, met

I(\vmulwilligheid vele trappen kent. hetz\Î trgpn
waarvan tie wortels niet altiJd dezelfde ZUil! De
het politieke spreekgestoelte beproeven dil s ver- en wapenen Zich heurtelings meI. hevigheid.
zalving, met verbeelding, en met hewijzen ... "

(LÉlIIONTEV).

1) Satius est a?iquid orationi superesse quam deesse. (Ql1ltiCTlL.
Libr. IV. Cap. 11) .• Wat gewoonlijk dc duisterheid der rede vcr·
oorzaakt, dat is. om zich altijd kort te willen lIitdrukkl'n. Hel is
beter te zondil(en door te groote llitgehrei,lheid. dan door al Ie
weinig. Een stijl die overal levendig- en beknopt is. zooals h. v. die
van SALLUSTIUS, of die I'an rllRT;JLLIAAI'I, I{an geschikt z\in vour
werken die, niet gema~kt z\inde om uitgesproken te worden, aan
den lezer tijd en vrijheid laten op zijne schreden lerugtekeeren ; -maaI' niet voor eene prediking, die' door hare snelheid aan den
meest aandachtigen hoonlrr ontsnappen zou. Men moet niel eens
onller~teflen dat
de hoordl'r all!jrl aandachtig is, en de
dllirlel\jkheid der rede moet van dien :Iarr! ziin, dat 7\j in de lIJinst
toegeruste g-eesten nog' licht aa Iibren/ZelJ kan: evenals de zon onze
oOf{en treft - zonder rial wii er aan denken, en bijkans om\anks
onszelven. Het machtig uitwerksel dezer eill'enschap is -. niet (I al
men verstaan kan wat wij zeugen, - máár - dat men het niet
misverstaan kIln." (ROLLI~. Traité des études, J"ivr. V. Chap. H.

Art. 1. Over de wi;ze waarop een prediker spreken moet).
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spoeden. Men moet geen twee volzinnen maken waal' een
voldoende is. Men moet zich niet ophouden- als de lezer vóóruit wil. Men moet niet trager gaan dan zijn geest 1). Wèl
kan men zich op weg verlustigen in bespiegelingen del' gedachten en del' verbeelding; maal' het genoegen, dáárin gelegen, strckt niet tot verontschuldiging van den redcnaar,
wiens taak het niet is den hoorder te vermaken, maar hem
naar een bepaald doel te leiden. Alles, zelfs de sieradiën van
den stijl, moet dat doel nader brengen. De oratorische rede
gedoogt geen andere dan nuttige schoonheden. Wat zullen wij
dan zeggen van omwegen en afleidingen, die zelfs de vel,'dienste
van te vermaken niet hebben, van de niets beduidende volzinnen die slechts vertragen, wat van een los weefsel waarvan
de gaten niet eens door het borduursel verborgen zijn? Stellen
wij dezen algemeen en regel: niets scheide de denkbeelden die
wederkeerig elkaêr aanvullen, en tusschen welke de geest
niet verlangt te rusten. Indien zich iets tusschen twee denkbeelden bevindt, moet dit een denkbeeld zijn, gcsc hikt om den
overgang van het een tot het ander zachter te maken, gelijk
sluizen die een schip voor een' te schielijk en en te sterken
afloop behoeden. Zonder zulke tusschenzinnen, ik beken het
gaarne, zou het weefsel van den stijl zóó ineengedrongen zijn
dat het er hard en onbuigzaam door wel' 1. Zijn zij echter
overvloedig dan is de stijl flauw en langdradig. De redenaar
is een reiziger; die hem hoort is zijn reisgezel:
.Zij Iwlfen de plooijen op van hun ~leren(len rol,'-'
Nooit moet men, en hiermede eindig ik, - aan de
stiptheid toestaan den s tij 1 afgetrokken en dol' te maken. Als
het eene gewoonte wordt wendingen te zoeken, waarin de
gedachte zich bekort en perst, ontmoet men zeker levendige
trekken, komt men tot de sierlijkheid, die zóó nauw aan de
stiptheid grenst, wordt men geestig, - maar het geheel mist
merg en kleur 2)
De stiptheid, op het gansche weefsel der dictie toegepast,
wordt snelheid. Dit is niet alleen een vorm, maar eene eigen-

1) Zie n-ALEMBflRT, Réflexions sur I élocution oratoÏl'e, 111 zU"e
Mélanges, Tom 11, tIJg. 345.
2, Verwisseling van hel zelrstandig naam',",oortl met hel werk·
woord. -- Antwoord der' kinderen op de vraag: .Wat is het voor
een ding? - Het is wanneer men ..•.. "
VINET.
Pittig is nog iets anders dan puntig.
Ver!.
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schap van den st\il. De stijl is ten opzichte der geheele
samenstelling wat de menselI ten opzichte der wereld is, een
mikrolcoslnU8; de mensch is dc wereld in het klein, en de stijl
de 1'I)[[e in het klein, mèt al hare wetLen en al hare eigenschappen. Snelheid is geene overhaasting. maar de bezuiniging
van den tijd en van de ruimte. Er ûjn twee vormen van
stijl: de een, die de élémenten van elk begrip concclltrem't,
de ander, die ze gaande weg uitbreidt. De \'olzin van BOSSUE'r
is de paragraaf van J\iASSILLON, en wij kunnen geen' van
beielen afkeuren. BOSSUE'r is somtijds te sncl, en l\1ASSILLON
te lang; maar ook dikwijls is juist van pas de een kort en
de ander lang. De gang van BOSSUET is mcer majestueus,
meer aangrijpend; - de volzin van 1\L\SSILLON , geheel bloemrijk als hij is, rekt somwijlen. Het Pdit Cal'él/Ie. dat als het
uitstekendste zijner werken beschouwd worelt, is eV(~lIwel niet
het meest welsprekenil. Hij ontwikkelt dikwijls, en ontwikkelt volkomen goed; maar hij weidt ook breed uit, hetzelfde
denkbeeld in twee of drie verschillende vormen uitdrukkende.
Er bestaat versehil, omdat de woorden verschillen, maar het
is bijna niets, en was der moeite niet waard om gebezigd te
worden. Deze vorm vermoeit een weinig, als hij in een geheel
boekdeel terugkomt. Zonder twijfel doet BOSSUET dikwijls
verkeerd lllet te schielijk voorttegaan. Alles te samen genomen;
men moet te goeder ure uitweiden; mii:lr men moet zich ook
weten te bekorten 1).
Dit brengt er ons toe te spreken over de evenredigkeid, die
dáárin bestaat, om aan elk denkbeeld de plaats en den graad
van ontwikkeling te geveu, die het uaal' het plan der rede
toekomt. Het is tegen de evenredigheid dat ROSSUE'r in zijne
preken vrij dikwijls zondigt, en wij plaatsen hem dáárom als
prediker beneden BOURDALOUE en MASSILLON, ofschoon hij
llleer génie heeft dan zij. Terwijl elkeen MASSILLON leest en
ook BOURDALOUE veel gelezen wordt, -- leest men BOSSUET,
ofschoon hij vol treffende plaatsen is, weinig, omdat hij evenredigheid mist. Dit gebrek doet kwaad aan overigens zeer goede
stukken 2).
1) Om BOSSUET en lIlASSILLON tegenover elkaêr te stellen. vergelijke men BO~SUET'S Lükrede op Mich. Le Tel/ier (in de Choix
doraisons funèbres, Edit. VILLE~IAIN. 1827. p. 273). - met .MAsSILLON • 'fom. VII, pag. 128, Ed. MÉQUIGNON. - De alinea'S van
MASSILLON zijn evenveel koupletten.
2) Zie. hieromtrent. de preek van MASSILLON, over het vergeten
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§ lIl. Orde.
De stiptheid gaf ons aanleiding over het weefsel van den stijl
te spreken. Wij keurden alles af wat de opvolging der gedachten vertraagt of afbreekt. Wij pasten dus op den stijl toe wat
wij van de samenstelling der rede zeiden. Het is wederom, op
kleinere schaal, de aanhoudende progre88ÏQ door TH:ÉltEMIN
aanbevolen. Wij naderen een andere hoedanigheid van den
stijl: de orde.
Al de andere hoedanigheden waarover wij spraken, zijn als
verloren zonder de orde, die elke paragraaf in de rede,
eiken volzin in de paragraaf, elk woord in den volzin op
zijne plaats zet. En wat de duidelijkheid, waarover wij in de
eerste plaats spraken, betreft, zij kan de orde niet missen; de orde is haar hoofdvereischte. Zonder ordè geene duidelijkheid,
en zonder duidelijkheid geene kracht. Overigens, onafhankelijk
van de duidel~jkheid, gaat het met een' stijl waarin de orde
heerscht, als met een muur waarvan de steenen goed gevoegd
zijn: hij is vrij wat steviger en sterker. Trouwens in den stijl
is het gevolg der orde dat de denkbeelden goed verbonden
zijn, - waaruit ook de kracht voortvloeit.
De wet der orde vonnist niet alleen de grovere fouten, de
in het oog loopende verkeerdheden, - zij verwerpt ook alles
wat in de schikking der denkbeelden zóó goed niet geordcnd
is als het zijn k01t. Zij verlangt dat het weefsel van den stijl
zóó dicht mogelijk zij. Zij openbaart zich door de formule zelve
waarvan zij zich bedient; vermits volgens deze formule, waarvoor wij geen andere in de plaats weten te stellen, elk denkbeeld gevolgd moet worden door dat, hetwelk van allen, die de
schrijver uitdrukt, het naaste is. Ik zeg niet het volstrekt
naast mogelijke, want dáármede zou men de weglating van
tusschenzinnen verbieden, die de snelheid van den stijl
uitmaakt en zijne SCHoonheid bevordert. - Wanneer het denkbeeld dat logisch aan een ander denkbeeld het naast is, daarvan in de. rede door een ander gescheiden is, vindt er reeds
wanorde plaats, die wèl niet zichtbaar kan zijn, maar die
dáárom niet zonder gevolg is. En als deze fout, misschien zeer
gering, meermalen achtereen zich herhaalt, als deze onachtzaamheid eene hebbelijkheid wordt, vloeit er een gevolg uit

der beleedigingen, en die van
:;;ondaar, p. 569.

DE LA RUE,

orer den stervenden
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voort, misschien onberekenbaar omdat het negatief is, maar
niettemin belangrijk: het is eene matheid en eene onzekerheid
in des hoorders geest, onder wier heerschappij hij geen' enkelen volledigen en blijvenden indruk ontvangell kan.
Elk verstand heeft aanleg tot en behoefte aan orde. Elke
geest geniet van de orde, en lijdt onder haar gemis. Hij wordt
er onaangenaam door aangedaan zonder de reden daarvan te
onderscheiden, en misschien zonder er zich van bewnst te
zijn. Het is zulk een onaangenaam gevoel als dat men in een
besmette lucht ontwaart, of, om niet buiten de vel'stands-sfcer
te treden, als het lijden dat eene drogreden teweegbrengt,
ook dan zelfs wanneer wij niet onderscheiden waarin de redeneering feilt. Als dwalen des menschen lot is, is nogtans de
waarheid zijn natuurbiJlc élément, en, om zoo te spreken, zijn
lOeZell. Het minst nauwkeurig verstand en dat zich de meeste
dwalingen veroorlooft, duldt er geene bij een ander. Dezelfde
geest die anderen niet goed bestuurt, wil zelf goed bestuurd
worden, en elke afwijking van den weg dien hij zelf misschien
niet zou weten aantewijzen , ontstemt hem en vermoeit hem.
Alleen het inlasschen eener gedachte, die de gang der denkbeelden àf nog niet àf niet meer vorderde, doct de aandacht
in hare geboorte te 1001' gaan. De geslingerde, onzekere
geest staat aan des redenaars doel niet meer ten dienste, ook
als men zeggen kan dat de redenaar er een keeft; want wij
zien hem door verscheidene denkbeelden te gelijk overvallen,
nict wetende naar welke hij hooren zal, en, in deze verlegenheid, telkens zijne gedachte afbrekende, óp zijne schreden
terugkeerende , de volgorden miskennende en de betrekkingen
verwarrende. Licht dat men zich van het feit geene rekenschap
kan geven, máár het bestaat niettemin metterdaad; en bij sjot
van rekening, wáár minder orde is, dáár is even minder
kracht.
Is de orde of de samenhang der denkbeelden oveml noodig,
zij is het bovenal in de kanselwelsprekendheid, waarbij men
den hoorder de minste nuttelooze en vruchtelooze moeite besparen moet. Wél moet men zoo wel den hoorder als den lezer iets
te doen overlaten; máár wat in geen geval geoorloofd i~, dat
is hem te noodzaken ons eigen werk overtedoen.
In den stijl vindt dezelfde onderscheiding der logische en
oratm'i8che orde plaats als in de geheele samenstelling. Wij
passen dus op den stijl de regelen toe der oratorische kunst,
door te zeggen :
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Dat lIet meer algemeene het meer bijzondere moet vóórafgaan ;
Dat het minder treffende het meer treffende moet vóórafgaan ;
Dat de vorm die een denkbeeld concentreert, komen moet
na dien waarin het breeder uiteengezet is.
Wat deze orde doet missen, is de overhaasting, de aanlokkelijkheid van accidmteele of tmhinrde denkbeelden, die
wél UJal'e, maar niet de UJal'e verbindingen doen ontstaan.
Geen waarlijk groot schrijver, geen schrijver onder de modellen gerangschikt, blijft op dit punt, evenmin als op elk
del' vorigen, in gelJl'eke; of liever, geen del' schrijvers, die
deze wet niet streng, niet kiesch in acht namen, werd ooit
onder de modellen gerekend, al had hij overigens veel vinding, kracht en glans. Het is wel goed optemerken dat, zoo
de vereeniging van al de eigenschappen die wij opsomden
den grooten schrijver nog niet maakt, de anderen, al schijnen
ze van hoogel'en aard, zonder de eersten daartoe evenmin
voldoende zijn.
Men onderzoeke in dit opzicht deze verzen van RACINE in
Atkalie,'
"De onllerneming is on getwijfeld groot en gevaarl(ik;
1k tast een trotsche vorstin aan op haren troon,
Haar die een talrijk heir van stoule vreemdelingen.
Van trouwlooze Hehreërs. olHler hare vanen ziet gaan.
~laar mijne kracht i~ voor God wiens eer mij !Jrstnnrl.

Bedenkt dat in dit kind gansch Israël ligt besloten.
De wraak VJn dèzen God begint haar reeds tc olltrusten;
Reeds heb ik. trots hare voorzorgen. lJ bijeen weten te brengen 1):'
En deze verzen van ANDRÉ CHÉNIER, in te Mendiant: enz.
"Hij werpt een' vor~chcnden blik, en ziet den vreemdeling
Lang in de oogen. Eindelijk kan zijne slem zich uiten:
Zijt gij het. CLEOTAS? Zie ik U alzóó weuer?
HiCl' behoort alles aan U. 0 mijn "aller! zijt gij hel?
Ik bloos dat mijne oogen zich in U konden vergissen.
U CLEOTAS! mijn vaderlogii. die mijn meester waart,
Kom; ik heb hier niets anders gedaan dan uwen schatte bewarcn,
En nog wil uw oude Lycus U dienen."

Athalie, Acl. IV. Scène JlI.
Ik behoef nauwelijks te zeggen dat hier JOJAD~ spreekt (Vg.
2 Chronic. XXlii. 1-11). Uit onze Nl'derlandsche diehters I'n
redenaars zal men gemakkelijk dergelijke plaatsen ontleenen. Vg.
slcchts het Lofdicht op J. VAN llEN VONDEL, door B. [I. LUWFS, den
16 November 1837 uitgesproken.
Vert.
1) RACINE.
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Vergelijken wij dezelfde reeks van denkbeelden, verschillend
gerangschikt in de twee volgende stukken. - Er wordt gehandeld over de dwaaskeid van ket ckri8tendom.
1. "Zij die het christendom van dwaasheid beschuldigen
moeten voor het minst toestemmen dat het dit verwijt vóórzien en getart heeft.' Het heeft zich gehaast zichzelf daarvan
aanteklagen. Het heeft het stoute plan beleden om door eene
dwaasheid de menschen te verlossen. Het maakte zich dus
geen enkele illusie; het wist dat zijne leer voor onzinnig zou
doorgaan; het wist dat vóór de ervaring; het wist dat vóór
dat het iemand gezegd had; en het stond mét deze dwaasheid
op de lippen, mét deze dwaasheid in r.ijne banier, naar de
overwinning der wereld. Dus heeft het christendom aan het
ongeloof de zelfvoldoening niet gelaten het van dwaasheid te
beschuldigen, èn, als het onzinnig is, dan is het dit wetens
en willens."
H. "Het christendom liet aan het ongeloof de zelfvoldoening
niet om de eerste te zijn die het van dwaasheid beschuldigde.
Het haastte zich zichzelf daarvan te beschuldigen. Het heeft
het stoute plan beleden om door eene dwaasheid de menschen
te verlossen. Het maakte zich dus geen enkele illusie; het
wist van te voren dat zijne leer voor onzinnig zou doorgaan;
het wist dat vóór de ervaring; het wist dat vóór dat iemand
het had gezegd; en het stond, !!let deze dwaasheid op de
lippen, mét deze dwaasheid in zijne banier, naar de overwinning, der wereld. Als het dan onzinnig is, dan is het
dit willens en wetens; en die het zijne dwaasheid verwijten,
zullen ten minste verplicht zijn toetestemmen dat het bun
verwijt vóórzien en getart heeft 1)."

§ IV. Natuurli,{klteid.
De natuurlijkheid is één van die dingen, welke alleen door
hunne gevolgen of hunne verschijnselen bepaald kunnen worden, aangezien elk andere bepaling zelve wederom zou be1) VINET. La {olie de la verité. in de Nouveau discours sur
quelgues sujets religieua:. - Men bestudeere in dit opzicht een
paragraaf van }JAsSILLO:l over l' Oubli du dernier 'jour: "SUl' quoi
vons ra&surez-"ous eneore? etc." - en de Stukken van FÉNELON
en BOSSUET. onderzocht door CONDILLAC. Art. d'ecrire. Livr. lIl.
Chap. IJ. - MASSILLON weet een denkbeelll wonderlij!, afle~pinnell.
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paaM moeten worden. Wij zeggen dus dat de natuurlijke stijl
diegene is waarin de knnst niet bespeurd wordt, hetzij er de
kunst niet in gemengd is, hetzij krachtens de kunst.
De kunst is niet bloot de nabootsing der natuur, gelijk
men dit langen tijd heeft gezegd; maar men kan deze bepaling
afwijzen, en erkennen dat de kunst er naar streeft aan hare
scheppingen het karakter der natuurgewrochten te geven. Dan
slaagde de kunst, als zij het ware met het buitengemeelle wist
te vereenigen. (Het ware dat niet buitengemeen, of het buitengemeene dat niet waar is, zijn geene voorwerpen der kunst.)
Wat in zel\ere eeuw, of in zekeren tijd natuurlijk scheen,
schijnt het niet in een' anderen. De volle wapenrusting van
PAULUS (Efez. VI. 13-17)' is in onze oogen niet natlllll'lijk;
de oostersche stijl schijnt het evemuin 1). De tijdperken van
ha1ve beschaving, tot wicr onderzoek overigens zekere aanleg
s~hijnt te behooren, en die der hoogste beschaving, zijn voor
de natuurlijkheid weinig gunstig. De verstandelijke ontwikkeling
brengt er toe terug.
De natuurlijkheid behaagt als panrlof teeken van oprechtheid.
vVordt het gemist, (hu vermoedt men dat het aan de oprechtheid hapert, ook ofschoon men zeer hartelijk kan zijn zonder
natuurlijk te wezen; máár dan moet men wel hartelijk zijn.
W ie is hartelijker, gemoedelijker en aandoenlijker dan
AUGUSTINUS en BERNHARD , en nogtans zijn zij niet natuurlijk.
In de werken van kunst, in de geschriften, behaagt de
natuurlijkheid in dubbele mate, als me0l' onverwacht en zeldzamel" Het is gedeeltelijk aan de zeldzaamheid van deze volmaakte natuurlijkheid dat het genoegen, hetwelk men onuervindt

1) STEEN11EIJER, van CHRYSOSTOlIUS sprekende zegt: "Uit weslersche monden, meen ik, moet Iie gouIlstroom del' rede door~aans
bedaarder en nog onvervalschter vlielen." (Brieven, N. Uitg. hlz.

243).

LULO~S schrijft van VOt\DEL'~ lijd (t. a. p. hl. 10): "Trouwens,
waar hel om het dierbaarst wat den mcn,.;ch geldt te docn was.
drongen flllweelen woordjes niet door in de nog wat rnwe ooren
van het publiek der zestiende en zeventiende eeuw, en te midden.
of niet lang na het rinkelen der hoeijcn en het knetteren {ler
mutsaardvlammen, om staatkundige en gods.lienstige bespiegelingen.
helaas, outstoken , moest men, zoo men eenigen indruk wilde ma·
ken, de stem wel wat vergroven, de lier wel wat forseher doen
klinken,"'
Veri,
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als men het aantreft, is toeteschrijven 1.). 11 Wanlleer men den
llatuurlijken stijl ziet," zegt PASCAL, 11 is men geheel verwonderd en opgetogen; want men verwachtte een schrijver
te zien, en meu vindt een' meu8cn. Terwijl, daarentegen, zij
die goeden smaak hebben, en die, een boek ziende, een'
meu8ch denken te vinden, gansch verwonderd staan een'
8chrijver te vinden 2)."
BOILEAU vergat niet, in zijne Lofi'ede op ket ware, de
natunrlijkheid te prijzen:

"Niet langer OI1S gevlei rl. Geen geest is zóó rechlschapen,
Dat hij uiel hier of dáár misleirlend zij cn onwaar.
Gedurig neemt men 'tlllasker aan. ell. de lIaluur verlatent! ,
Is men bevreesd zich Ie vertoflnen in zijn ware ge~lalle.
De meest oprechte mishaagt dáánloor dllnvijls.
Zelden durft een geest te zij n wat hij is.
Elk is bevallig in zijn natuurl\)k voorkomen:
Allren eens anders voorkomen kan 111\1 leelij!1 slaan 3)."
De natuurlijkheid .kan zich verheffen tot de naïviteit, en dit
naieve is wonderlijk in ernstige menschen en in ernstige
onderwerpen. In het kind is de naïviteit de natuurlijkheid; een
zeel' zeldzaam en zeel' schoon iets is het, dat een man een
kind wordt, zonder iets van zijn' ernst cu van zijne rijpheid
te verliezen. Het verschil tusschen het natuurlijke en het naïeve
is hierin gelegen: de natuurlijkheid is zich meester en kent
zichzelf, de naïviteit is zich niet meester en kent zichzelve niet;
zij laat zich dool' haal' eigene indrukken verrassen; van
achteren zal zij zelve verbaasd staan over 't geen zij zeide.
BOSSUET heeft treffende wendingen van natuurlijkheid.
Het is zeel' moeilijk, buiten de toestanden van het werkdaclig leven, volkomen natuul'l'ljk, dat is te zeggen volkomen
1) Wie de Leerrellenen van DES A~IOR1E VAN DER HOEVEN .JR.,
herhaaldelill, las, zal niet verzarlH!d ziln van het genot dat
het natuurlijke hem schonk. - llel is overï~ens hoogst oplllerkeliJl, uat wij het kwade doorgaans onnatuurlijk noemen; en
ik betreur het dus zeer dat er nog altijd van den natuurlijken
mensch gesproken wordt wanneer Jllen tien zinnelijken /lIellsch
be,loelt. - .Zonde is "Unnalur", en het verzet legen het bovennatuurlijke is geheel wat anders dan de loochening van hel bovenVert,
zinnelijke.
2) PASCAL, Pensées, Part. l. Art. X. § 28.
3) BOJLÉAU. Épilre, IX.
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?!Jaar te zijn. Men moest dan of alle voorbereiding der kunst
afsnijden, Of er zich geheel aan overgeven. Zelfs de oprechtheid
is geen waarborg voor natuurlijkheid. Deze is zóó zeldzaam
dat, als men een' redenaar aantreft die volkomen natuurlijk is,
men in -verzoeking komt hem te vragen;
.Zijt gij het die spreekt? Is het uw eigene rol?
Als men gaarne een' menscTt vindt, moet het zijn in de
kanselrede; en het' schijnt dat 't genot der verrrassing dáär
minder moest zijn. Zouden wij durven zeggen dat het dáár
meer is? Wat natuurl\jk zou zijn als poëzij, zou het niet zijn
als welsprekendheid, en de kansel - de kansel der waarheid,
wáár men over God en de dringendste belangen komt spreken, heeft langer gewacht dan de andere soorten om
natuurlijk te worden lL).
De oorzaak daarvan ligt, volgen& THÉREMIN, gedeeltelijk
in het pTtysiek standpunt van den prediker, verwijderd als hij
is van zijn gehoor en boven hetzelve verheven. Al de ijver der
christelijke liefde is er noodig om van de rede een aangelegene
zaak te maken. - D'ALEMBERT, zich over den Academischen
stijl .beklagende, zegt "dat men dien veel beter kanselstijl
noemen zou 2)." FÉNELON deed krachtige pogingen om op den
kansel de natuurlijkheid zoowel van de denkbeelden als van
de plannen terugtebrengen 3); want dit alles hangt samen.
Ik tracht de verschillende wijzen niet optegeven waarop men
de natuurlijkheid mist. Wáárom allen optesommen? Wáártoe
zouden te dezen aam:ien negatieve regels dienen? Men wordt
niet natuurlijk door zich te wapenen tegen elk dezer gebreken. De natuurlijkheid heeft een meer stellige en meer
levende bron. Het licht moet de duisternis verdrijven. Men zal
van het eene gebrek niet in het ander vallen als men zich
met alle kracht aan het begillsel hecht; en om er zich aan te
hechten, behoeft men slechts waar te willen zijn, en van de
rede eene nandeling en niet een nandwerk te maken. Aan dit
standpunt schrijft BROUGHAM de voortreffelijkheid toe van den
stijl van DEMos'rHENEs. Wat toch zal iemand natuurlijk noemen in
_1) Hel is immers nog nicl lang geleden setlert DE GÉNESTET leertie
bidden:

.Geef ons natuur en waarheid weêr."

Vert.

2) D·ALE~BERT. Mélan:7es. 'fom. II. pag. 3(8.
3) Zie zijne gesprekken over de welsprekendheid.
26
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eene rede die hij hoort? Het is de uitdrukking die h\i gevoelt
dat hij zelf onwillekëurig zou hebben gebruikt in den toestand
of de gesteldheid waarin de redenaar verklaart zieh te bevinden. Het is de uitdrukking waaromtrent hij zichzelven afvraagt:
kan men het wel anders zeggen? en is het niet de eerste uitdrukking die voor den geest komen moest?
Zonder dus te spreken van de gemaaktheid, van de overdrijving, van de vernuftspelingen , van de lang voortgezette
metaphol'a' 8, van de antithèsen, enz., zeggen wij alleen 'dat
men gevaar loopt niet natuurlijk te zijn, door op den kansel
trekken of vormen overtebrengen die in andere soorten natuurlijk zijn, of door den individueelen vorm der meesterstukken, ,- zelf van de soort die men beoefent, - natevolgen. Het
is dus niet dan met behoedzaamheid en onder voorbehoud dat
men de redenaars bestudeeren moet.
. Wees wat gij schijnen wilt.

§ V.

Gepastheid.

In zeer algemeenen zin zijn al de eigenschappen, tot dusverre
aanbevolen, gepast in verschillende opzichten. Wat wij hier in
bijzonderen zin gepastheid noemen, is het verband der nitdrukking met den aard der denkbeelden die zij inkleed en moet,
met de soort van het opstel, met het onderwerp dat lllen behandelt, met het doel dat men zich voorstelt. De stijl kan
duidelijk, eigenlijk, stipt, 'natuurlijk zijn, zonder gepast te
wezen. De gepastheid vloeit voort uit een juist besef van de
natuur van het onderwerp, en is ihlárin g'elegen dat men bij
een ander dit besef niet krenkt of niet verduistert.
Gaan wij terstond over tot de bijzondere soort die ons bezig hondt, tot de prediking; want wat zou men ter aanbeveling der gfpastheid in het algemeen kunnen zeggen dat niet
reeds het woord zelf nitdrukt?
Er doet zich een voorloopige vraag op. Men spreekt van eene
kanseltaal. Is er eene kanseltaal ? Dit kan geen twijfel lijden,
als men daaronder niets anders verstaat dan de gezamentlijke
gepastheden waaraan een godsdienstige rede, met den eeredienst
verbonden en op een gewijde plaats uitgesproken, onderworpen
is. Gaat men echter verder, is er spraak niet van gepastheid,
maar van aangenomen gebruik, als men een zeker dialect op
het oog heeft, als men der taal van den gewijden redenaar nog
~ndere regels opleggen wil dan die uit den aard zijner zending
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voortvloeijen en het besef van, zijn standpunt hem aan de hand
doet, dan zeggen wij: neen, in dien zin is er geene kanseltaal.
Geven wij voor een oogenblik het woord aan ÎHÉREMIN:
/lOp deze vraag, welke taal past den kanselredenaar? antwoorden sommigen: de bijbeltaal; anderen, de boekentaal;
wederom anderen, die van het dagelijkseh leven. Deze zeggen:
een eenvoudige en natuurlijke taal; genen, een kunstig bewerkte, een dichterlijke, een beeldrijke taal. Somtijds geeft men
ook de taal van een' bekenden prediker als tl/pe op. Wat mij betreft, indien men mij vraagt welke taal de prediker op den
kansel gebruiken moet, - kan ik daarop slechts antwoorden:
de ziJne. Er is in hem een ehristelijk leven geboren, en hij
voedt zich onophoudelijk met Gods Woord, een groot deel van
welks uitdrukkingen en beelden hem gemeenzaam werden. Intusschen vormt dit christelijk leven in zijn leven geen afzouderlijke stroom, maar vereenigt en mengt zieh met geheel zijn
innerlijk leven, samengesteld uit zijne verbeelding, uit zijn
zinnelijke gewaarwordingen, uit zijn karakter, uit al zijne
geestvermogens, uit zijne levenservaringen, uit z\jne wetenschappelijke en letterkundige opleiding. Uit al deze élémenten
te samen komt zijn innerlijk woord, de taal waarin hij spreekt
tot zichzelven en tot God over de waarheden der behoudenis,
voort: en zietdaar de grondtoon der taal die hij op den kansel gebrniken zal. Dat dus elk zijne persoonlijkheid late optreden, zonder meer of minder te vertoonen dan 't geen in
haar is, en zich altijd cláárop toeleggende, niet om al het
ruwe en hoekige, dat zij hebben kan, buitentezetten , - maar
veelmeer om dit te dooden door de navolging van het volmaaktste voorbeeld, JEZUS CHRISTUS 1)."
Deze denkbeelden, goed overdacht, leiden tot de geheele
waarheid nopens den kanselstijl. Zien wij echter meer in bijzonderheden welke de hem passende eigenschappen zijn.
De ecrste.is de eenvoudigheid, die men niet Illet de natuurlijkkeid verwarren moet. De natuurlijkheid, die overal heerschen
moet, kan niet dienell tot karakteriseering van den kanselstijl.
Maar de eenvoudigheid, die niet in elke soort gebiedend gevorderd wordt, is eene der gepastheclen van de gewijde welsprekendheid. Bovendien kan de eenvoudigheid het voorwerp
van een' regel uitmaken; zij kan aan regels gebonden worden,
lle natuurlijkheid niet.

1)

THF.RUIIII.

Die Beredsilmkeit eine Tugend, pag. 27-29.
26'
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Somtijds verwart men de natuurlijkheid met de eenvoudig-heid.
Het is waar dat deze beide zaken tot elkaêr in verband staan.
Men kan nauwelijks eenvoudig- zijn als men niet natuurlijk
is; maar men zou wel natuurlijk kunnen zijn zonder eenvoudig
te wezen. De natuurliJkkeid bestaat dáárin dat men zicltzeljis ;
iets wat zeker zeer zeldzaam is. Is voorts de volkomene natuurlijkheid weinig algemeen, de naïviteit is het nog minder.
Maar de kunst levert g-een enkel middel om natuurlijk te
worden; al wat de kunst kan doen, is: hun, die haar doorgronden, te toonen dat men er niets mede wint zich van de
natuur te verwijderen, en dat het schoone van het natuurlijke
onafscheidelijk is. Overigens is de natuurlijkheid geen voorwerp
der kunst; het is 't eerste gegevene der kunst; het is in zeker
opzicht een behoedmiddel tegen het misbruik der kunst; het is
het gehied der kunst: de letterkundige hervormingen zijn in
het wezen der zaak niets anders geweest dan een terugkeer
tot de natuurlijkheid; men kan de natuurlijkheid niet nabootsen; de affectatie van de natuurlijkheid is de ergste van alle
aanmatigingen.
Máár omdat men, zonder juist de natuurlijkheid te missen,
eenvoudigheid missen kan, en daar de natuurlijkheid in alle
soorten even noodzakelijk is, terwijl sommig-en meer, en anderen
minder eenvoudigheid vorderen, valt er in een' kursus over de
rhetorika of homilétiek iets te zeg-g-en over de eer.voudighetd.
Etymologisch gesproken is eenvoudigheid het tegendeel der
lnenigvuldigTteid. De eenvoudig-heiu, de afwezigheid van elke
vouw of omvonwing, zou dan zelfs de uitdrukking- van een
tweede denkheeld uitsluiten als een eerste voldoende was. Dit
doet haar aanvankelijk g-elijken op de heknoptheid; máár de
beknoptheid is het sparen der woorden, de eenvoudig-heid is
de bezuiniging· der middelen. Het is deze stijlvorm die het werk
der gedachte het minst verdeelt, en. het langs den kortsten
weg tot het dot11 breng-t. Zij heeft overig-ens iets betrekkelijks.
Wat voor een zekere klasse van lezers te weinig eenvoudig is, is het genoeg voor een andere. Wij noemen eenvoudig
wat zóódanig blijkt te zijn voor al de individuën, of ten minste
voor alle klassen waaruit gewoonlijk het gehoor van een' prediker is samengesteld; èn, dit begrepen zijnde, voegen wij
er bij: dat de eenvoudigheid van den eenen kant de omwegen
en nuttelooze komplill.atiën, den overvloed van figuren, de sieraden waarmede men om menschengunst bedelt, - van den anderen kant de doorslepene gedachten, de spitsvondigheid j het
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afgetrokkene uitsluit 1). Nogtans sluit zij evenmin de sehakeeringen als den rijkdom buiten. Men kan te geUjk verheven
en eenvoudig, eenvoudig ,en kiesch zijn.
De eenvoudigheid beveelt zich voor den kanselredenaar in
meer dan één opzicht aan.
Zij versiert de groote gedachten, gelijk de duidelijkheid de
diepe gedachten versiert; èn de gedachten die de'prediker moet
overbrengen, zijn allen groote gedachten.
De eenvoudigheid is onafscheidelijk van den ern8t. Niets
schijnt minder ernstig, niets is meer geschikt de oprechtheid
twijfelachtig te maken, dan de gezochtheid en de muggenzifterij.
De eenvoudigheid, eindelijk, maakt een deel uit van de
oplettendheden en van den eerbied, dien de prediker verschuldigd is aan een uit menschen van ongelijke bevatting samengesteld gehoor.
De ware naam der eenvoudigheid is, in de oratorIsche rede,
die van populariteit. De populariteit, reeds bij de keus der
gedac~ten en del' bewijzen zeer gepast, bestaat in den stijl
dáárin: zijne taal samentestellen uit uitdrukkingen die aan het
meerenrleel der hoorders gemeenzaam bekend zijn. De volkstaal
is die welke alle klassen der maatschappij gelijkelijk verstaan,
het gemeenschappelijk gebied waarop zij elkaêr ontmoeten en
ûch aan elkaêr mededeelen; het is eene taal waaraan in het
dagelijksch gebruik sommigcn iets toevoegen, anderen wat ontnemen, maar die niettemin de taal is van iedereen, ofschoon
zij, zoodanig als zij is, misschien niemands taal is.
1) V!!. de

Vriende/~jke

vraag van L.

EGELING

(Kerk. Raadvr.

111. D. 1 SU blz. 11: .Wij zouden dan. mijns inziens, (en mail'

ik er zediglijk bijvoegen: mijns ervarens?) onze prediking nulli!!er
en buder den zegen van Gor! vruchtbaardp.r 'maken, indien wii
meer alaaaLien lot de bekrompen vatbaarheid der meeste hoorders;
indien wij gelllakkelijker en duidelijker predikten; indien onze prediking meer een eenvoudige, vriendel\jke, gemeenzame, en toch
aJtU,1 eerhiedi~ heilige toespraak tot de gemeenfe, dan wel een
deftige redevoering or bespiegeling zijn mogte." Reeds zf1itle AUGUSTlNUS: Qllid enim prodesl locutionis mte;::rilas, quam non sequilur
intellrctus audienlis, cum IOlJuendi omnino nulla sil causa, si, quod
loqUimur, non intelligunt, propter quos ut inteIlif(ant loquimur.
Qui ergo nocet, \'itahit omnia verha quae non dOèent." (De doctrina
Christ. Lih. IV. Cap. IX en X). - In nezen zin zal dan ook LUTKER
wel gezegd heh ben: Qlli pueriliter, populariler, trivialiler, et simpliciter doret, opt imus ad vulgus est eoneionator," -.,- Zie Kerk.
Raadvr. lil, 0, 2 Sk. Blz, 95-99.
Vert.

boe
Het woord poplilariteit wekt thans het denkbeeld op van
een bijzondeJ; soort in de kunst en in den stijl, en, min of
meer, van eene vernedering 1). Een populair geschrift is een
bijwnder geschrift, en bijkans buiten de litteratuur. De7.e
onderscheiding heeft niet altijd bestaan. Om niets te zeggen
van de tijdperken van barbaarschheid, waarin alle soorten even
ruw zijn, er zijn tijdperken van hooge beschaving die slechts
één enkele taill hebben. De Grieksche litteratuur heeft geen
speciaal populaire geschriften, de populariteit is het kenmerk
van allen. Zelfs kunnen, onzes inziens, de groote gewrochten der
antieke kunst voor populair doorgaan. En onder de moderne
meesterstukken ûjn de uitstekendsten , over 't geheel genomen,
de meest populaire; en men moet zich dáárover niet verwonderen:
wat den menseh van alle klassen boeit, is boven datgene wat
slechts door den mensch van een bepaalde klasse begrepen en
genoten kan worden. Men kan populair zijn zonder groot te Zijll,
maar te nauwernood zal men groot kunnen zijn zonder PO[ulrtiJ te
zijn. Men is niet pathetisck , men is niet verltev: n, tenzij
men op de toetsen drukt die in alle menschen "-- ten minste op
een middentrap van beschaving en ontwikkeling, - dezelfde zijn.
Voor een gemengd gehoor is het gevaarlijk niet populair te
zijn, terwijl men er altijd meê wint het te zijn. Wat men
uitwerkt in den geest der populariteit, - namelijk om het
grootste getal wel geörganiseerde geesten te gelijk te bereiken, is niet verloren voor de meest beschaafden; zelfs hoe meer
beschaafd zij zijn, te meer hechten zij er hunne goedkeuring
aan; en de schoonheden die de redenaar op dezen weg opzamelt, zijn, naar hun gevoelen, de uitstekendste; terwijl datgene
wat men uitwerkt met 't bijzonder oogmerk om een bepaalde
klasse te boeijen , voor de overigen verloren is, zonder daarom
diegenen dieper te treft'en wiel' stemmen men zocht te winnen
of wiel' bijval men najoeg.
1) In de Recppten voor predikers, (overgenOlonen in het Repert.
v. buitent. Theol. 1849. 2 Deel. blz. 170 VI'.) leesl Illen te recht:
.Echte populariteit IllOpt niet verwisseld word{~n llJet plomphelll
en ruwheid. die veeleer in strijd zijn met den gee~t dl" f.hristenrloms, en de preek krachtdoo .. mal,cn. Ware populariteit is edel.
kiesch, waardig, en neemt een voorbeeld aan den hijhel ,en vooral
aan JEzus' gesprelik<!11 en gelijkenissen." - ,PopularilPlt is voorts
niet te verwarre.n mei oppervlakkigheid. Integentleel. het eenvoudigste is het zwaarste. en dl) helderste waters zii n rle diepsten ."
Vg. l\IUURLIriG, Practische Godge!. 11. D. 1 Sk. hlz. 125.
Vert.
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Het eigenlijk {!;cbied, het natLllulijk midden der welsprekendheid, dat zijn de gedachten van allen, en, bij gevolg,
zoo veel mogelijk de taal van allen. De welsprekendheid is een
aanraking van den mensch met den menseh, niet van hunne
accidenteele of individuRelr!, maar van hun men~clteliJke zijden.
De taal die aan de welsprekendheid past, is dus een algemeene ,
gemeenschappelijke, gebruikelijke. Niets 7,Ondèrlings en exceptioneels zal er op zijne plaats zijn 1). Ik zeg niet dat men
niet we18prekend kan zijn in zeer 8peciale onderwerpen, of bij
gelegenheid dat deze ter sprake komen; máár men zal over
zulke onderwerpen niet oratori8cn kunnen zijn, uitgezonderd
voor een gansch bijzonder gehoor, waaraan deze onderwerpen
geene moeijelijkbeên geven, en dat de 8}Jerirûf begrippen vaardig kan terugbrengen tot de algemeene begrippen, welke laatsten
alleen oratorisch zijn. Ongetwijfeld grondde zich CICERO op de
ervaring evenzeer als op de theorie, toen hij zeide: "in dicendo
l

vitiUln vel maximum est a vltlgal'i genere orationi8 atque a con8uetudine communi8 sensus abkorl'ere 2);" - eene plaats waar-

van deze van D'ALEMBERT de vertaling schijnt te zijn: "De
rcdcnaar ·moet nooit vergeten dat het tot de menigte is dat hij
spreekt, dat zij het is die hij moet roeren, verteederen , meêslepen. De welsprekendheid die niet voor de massa is, is geene
welsprekendheid 3)."
Deze regel kon niet goed zijn voor de welsprekendheid in
het algemeen, zonder het op geheel bijzondere wijze voor de
kanselwelsprekendheid te zijn. Niets is meer populair dan de
onderwerpen der prediking; want niets is meer algemeen, meer
aan allen gemeen. Niets neemt vollediger de verschillen weg
die de stand en de opvoeding tusschen de mensehen daarsL(lllen.
Niets is meer zuiver menscnelijk. Het is dus, als men zich zóó
kan uitdrukken, een zuiver menschelijke taal, die de onderwerpen van den kansel vorderen. Hier zou het willen klimmen
1) In de meermalen aangehaalde verhandeling over het prediken
naar de algemeene vatbaarheid (Kerkel. Raadvl'. III. D. 2 Sk.)

Blz. 92 vvo worden e.~nige voorheelden bijgebracht van uitdruk-

kingen die op den kansel, als inpopulair', moeten gemcllen worden. Men spreke niet van kanonieke en apokryphe hoeken. noch
van erfzonde en erfschuld, noch van de generatie des Zoons, noch
van onderwerpelijke rede; enz. ent.
Verl.
2) CICBIIO. de Oratore. Libr. 1. Cap. 111.
3) Réflexions SUl' l'élocution oratoire. in de Mélanges van
D'ALEl\IBERT.
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naar beneden gaan, en het afdalen zich vcrheft'en zijn. Gelijk
het lichaam meer is dan het kleed, de zelfstandigheid meer
dan het acci(lent, en het geslacht mcer dan de soort, is de
ml'nscn meer dan een der bijzondere toestanden of vormen der
menschheid; men verkeft zich als men, door de onderverdeelingen en de schakeeringen heên, tot den meu8ck genaakt; en
dáárin vooral openbaart zich de majesteit van den kansel, dat
hij clen mensch scheidt van alles wat acce880ir of door de gebeurtenissen toegevoegd is, om hem te nemen in die hooge
algemeenheid waar hij met God in betrekking staat en aan
het oneindige grenst. De kanselwelsprekendheid zal dus groot
zijn naarmate zij populair is, of populair naarmate zij groot
is. Hare taal zal dan, ter zijde stellende wat slechts aan sommigen eigen is, bij de keus harer bestanddeelen zich moeten
bepalen tot datgene wat allen gemeen is. De prediker zal zich
niet veroorloven de afgetrokkene uitdrukkingen, de schoolsche
formulen, de geleerde toespelingen, de spitsvondigheden en de
kunstgrepen, de vernuftige maar ingewikkelde wendingen, een
zeker soort en zelfs een' zekeren graad van sierlijkheid, zekere
kunstkeurigheden door de lieden van het vak hoog gewaardeerd, maar verloren voor het volk.
Maar de populariteit is de wàre naam nog niet voor de
eenvoudigheid des kansels; dit woord duidt aan op welke
hoogte wij ons gehoor plaatsen, meer dan de betrekkingen
waarin wij ons tot hetzelve stellen of onderstellen. Het gehoor
nu van den prediker is beter dan een l;ollc, - het is eene
familie, - en de eenvoudigheid der evangelische preek is niet
alleen populariteit, maar (amilim·iteit. Deze, sedert lang besloten binnen de soort der betrekkingen waaraan zij haren
naam· ontleent, was niet bestemd zich binnen een' zóó nauwen
kring te bepalen. Zij moest bestaan tusschen menschen die de
banden des bloeds niet verbinden, die niet onder 't zelfde dak
geboren zijn en leven. Het is overbodig hier de oorzaken te
vermelden die haar bin,nen hare tegenwoordige grenzen besloten, en die het ceremonieel en het decorum zóó onvermijdelijk
maakten tusschen menschen uit hetzelfde leem voortgekomen,
door dezelfde behoeften gedreven en gelijkelijk aan den dood
onderworpen. Tusschen de sterke zielen en die elkaêr passen,
brengt weldra de vriendschap de .lJemeenzaamkeid te weeg,
namelijk, de schoone en edele vrijmoedigheid die aan broeders
past. De gemeenzaamheid heeft zoo groote nuttigheid, dat men
haar, als zij niet vanzelve komt, moest kunnen invoeren.
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"Er is," zegt VAUn;NARGES, "geen betere noch meer noodzakelijke school dan de familiariteit. Iemand die zich zijn gansche
leven in achterhoudend karakter heeft afgezonderd, begaat de
grofste fonten als de omstandigheden hem noodzaken en de
zaken hem uitlokken dáár buiten te gaan. Het is alleen door
den vertrouwelijk en omgang dat men geneest van het vooroordeel, van de vreesachtigheid, van den dwazen trots; het
is alleen in een vrij en openhartig verkeer dat men de menschen goed kan kennen, dat men elkaêr beproeft, dat men
zich onttrekt, en dat men zich meet met hen; dáár ziet men
de naakte mensehheid met al hare zwakheên en al hare krachten ... " Zij' die den moed niet hebben in deze harde leerschool
de waarheid te zoeken, zijn ver beneden alles wat groot is."
Indien el' éénig middel is dat tusschen lieden, wier betrekkelijke positie hen niet samen op gemeenzamen voet stelt, dit
rapport teweegbrengen kan, is het zeker God of de godsgedachte : eene gedachte waarin al de verschillen en al de ongelijkheden verdwijnen. Hij nu die ambtshalve tot zijns gelijken
over God en over God alleen komt spreken, kan in hen niets
meer zien dan jhenscnen en broeders; alleen in deze hoedanigheid spreekt hij hen aan; alleen op dezen titel, alleen in
den naam zelven dezer betrekking, verzamelt hij hen rondom
zich; niet alleen staat de gemeenzaamheid schoon aan zijne
rede, maar elk ander karakter zou hem leelijk staall. Het
ceremonieel van den beschaafden omgang op den kansel overgebracht, zou aan des predikers rede alle kommunicatieve kracht
ontnemen; - el' zou tusschen den mensch die spreekt en hen
die hem hooren iets, ik weet niet wat, blijven. Er bestaat
onder de gebruiken der vriendschap één dier symbolen waarvan
ons maatschappelijk leven, waarvan onze talen vol zijn, en die
langen tijd de denkbeelden welke zij uitdrukken overleven:
twee vrienden drukken elkaêr de hand als zij elkaêr ontmoeten; hebben zij een handschoen aan, dan tr~kken zij die
eerst uit; de een moet den ander aanfjeraakt hebben. In het
contact en den handdruk moeten beiden elkaêr's leven gevoeld
hebben. De prediker die niet gemeenzaam is, en die de welvoegelijkheden en omschrijvingen van de wereldsche beschaving
op den kansel brengt, die zich in de achterhoede houdt, die
zich niet overgeeft, is een vriend die de hand aan zijn' vriend
reikt, maar de handschoen aanhoudt, door welke helln men
de warmte noch het leven voelt. Wat zal ik zeggen van hem,
die zorgvuldig zijne handschoenen aantrekt vóórdat hij zijn'
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vl'irnrl-de ha nel biedt; ik meen van del! prediker, die ûeh op
den kansel nog minder vrijheden, minder openhartigheid zal
veroorloven dan hij zich bij de gewone ontmoetingen en den
vluehtigen ol11gang van 't maatschappdijk leven veroorlooft?
j.ls wij de positie van den prediker goed hegrijpen , bekleed
als hij is, ten minste voor eenige oogonblikken, met de vr\jheid van een' vader en van een' broeder, zal zijne taal gemeenzaam zijn, in dien zin dat zij vol zal zijn mèt, en geheel
samengesteld uit uitdrukkingen, uit bewegingen en uit wendingen, aan de betrekkingen del' familie en der vriendschap
ontleend. Deze taal zal op levende wijze de hetrekking kenmerken, die hij gevoelt dat er tussehell zijne hoorders en ziehzeI ven bestaat; deze tàal zal het besef geven dat er niet over
een bloot denkbeeld, maar over een gemeensehappelijk, werkelijk aanwezig, overwegend belang sprake is tusschen hem en
zijne hoorders: deze taal zal hen nader tot hem brengell. Het
is overbodig de familiariteit die wij op 't oog hebben, te onderscheiden van een andere, onkiesehe en onheilig.; gemeenzaamheid; het komt er in alle dingen en bovcl\ alles op aan om
met. een christelijk gevoelen bezield te zij11; dit gevoelen doet
de familiariteit geboren worden en stelt te gelijk hare grenzen;
als het christelijk is, gaat het gepaard met. dat heilig voorbehoud dat aal~ de meest vrijmoedige uitboezemingen van twee
ehristenen niet vreemd is.
Aan geen' der meesters van den gewijden kansel ontbrak, naar
het mij voorkomt, de gemeenzaamheid; zelfs is deze trek bij
de nitstekendste onder hen het sterkst geteekend en het meest
volledig 1). Hij is b\Îna vreemd aan de redenaars van de
tribune en van de balie; zij kunnen populair zijn, máár zij
kunnen kwalijk gemeenzaam 7.ijn. En hoe zouden zij het zijn?
Is hun gehoor eene familie voor hen? En zijn die burgers,
die rechters, zelfs voor den redenaar, een enkeloogenblik menschen, niets .anders dan menschen? Zijn ze niet altijd burgers
en rechters? Het is er dns niet ver af dat ik van de familiariteit het nitsluitend kenmerk der kanselwelsprekendheid maak.
In de alledaagsehe levensbetrekkingen , en van individu tot
individu, brengt de gemeenzaamheid mede om de zaken bij
haren naam te noemen; zij verkiest de individHeele bepalingen
boven de gèneriscke, de reehtstreeksche ver klaringen boven de
1, HINLOPEN,
verwierven.

EGJlLING

en anelert'n , die zich den naam van vader
Vert.
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aehterhoudendheên en boven de toespelingen, de nauwkeurige
aanwijzingen boven de onbestemden. Iets van dit alles moet
den kansel niet alleen veroorloofd maar aanóevolen worden;
het is op deze voorwaa]'(len dat hij aan de zaken die hij behandelt een' levenden indruk geeft van realiteit.
Er is een trek van gemeenzaamheid waarbij wij ons eenige
oogenblikken moeten ophouden. Het schijnt kwalijk anders te
knnnen of het besef van een gemeenzaam rapport met zijne
hoorders moet den prediker er toe brengen van zicnzelven te
8]!I'eken. Met reeht keurt men de ingenomenheid met zichzelven in den bedienaar van Gods Woord af; men wil met
reden dat hij zichzelven vergeet: maar, in den geest der liefde,
kan men wel zichzelven geheel vergeten en nogtans van zichzeI ven spreken. De oratorische rede is geen boek, zij is een.
dadelijke, nabijzijnde, persoonlijke en oogenblikkelijke handeling. De persoonlijkheid van den redenaar mag er voor iets
gelden. Hij is het, het is een mensch die van Gods wegc,
maar met spontanëiteit, omdat het met liefde is, een zeker
aantal zijner medemenschen en zijner broeders over hunne
belangen, over de zijnen komt onderhonden. ~n alle gevallen, maar inzonderheid als hij zich wendt tot zijne gemeente, is hij in de plaats van een' huisvader, en niet van
een' vreemdeling. Hij is gezant of afgevaardigde in een' ancleren
zin als een mensch door menschen gezonden; hij kan, hij moet
spreken als van ziehzelven, ofschoon de leer die hij leert niet
van hemzelven komt. Geef dus acht op twee punten, waardoor
de persoonlijkheid, wat men ook doe, voor den dag komt:
hij is vader, en hij is broeder. Als vader vermaant hij, bezweert hij, dringt hij; hij verblijdt zich over de belangstelling,
hij bedroeft zich over de onverschilligheid, zijn onvermogen
ontrust hem, hij rekent op Gods macht, hij roept diens
bijstand in, hij beroept zich op Hem. Als broeder zijner hoorders
zegt hij tot zichzelven wat hij hun zegt; hij heeft er behoefte
aan om gemeene zaak met hen te maken en om het hun te
betuigen, om niet te schijnen buiten de vooroordeelell waarover hij hen zoekt te ontrusten. Ongetwijfeld tracht hij nooit
eene aandacht op zich te vestigen, die zich elders vestigen
moet; hij zou dit als ontrouw zich toerekenen; lllaar toch
benadeelt hij de aandacht niet tot eigen voordeel, als hij ,jIijne
sympathie betuigt met de waarheden die hij verkondigt en
met de hoorders tot wie hij zich wendt; en hoe zou hij sympathie betuigen kunnen zonder over zichzelven te spreken?
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Stelt niet elke 8y,npatltis,"lte beweging OlUle persoonlijkheid tel'
zijde, op denzelfden oogenblik en door het feit zelf harer
vereeniging met andere persoonlijk heden? Dus zullen de
liefde, de nederil2:heid, de openbarinf!;en der persoonlijkheid
besturen, maal' niet veróieden.
Ik spreek hier niet over dien oratorischen vorm waarin de
prediker geheel zijn gehoor in ziehzelven personifieert, en in
zijn naa.m de gewàarwonlingen uitdrukt waarvan hij onderstelt
dat zijne hoorders doordrongen zijn. Dit is eene figuur van
stijl, in sommige omstandigheden zeer gepast, en waarin het
i/c en het mij - niet den redenaar persoonlijk aanduiden 1),maar de gemeente als één enkel individu beschouwd. Niemand
kan el' zich in vergissen; niemand bedriegt el' zich in. "El'
zijn" zcgt NI.... URY, I/sommige gelegenheden waarbij een christenredenaar met alle bescheidenheid zichzelven nemen kan tot
onderwerp eener ontwikkeling van moraal die de menigte
verlangt. Maar het is niet om de aandacht van het gehoor op
zick te vestigen, dat hij zich dan op het tooneel plaatst; het
is, integendeel, om in zieh alleen de zwakheden, de illusie's,
de feilen en de ongestadigheden van den geest of van het hart
des mensehen te concentreel'en; en nit zulk een oogpunt beschouwd, zal men hem te minder personeel vinden naarmate
hij meer van ziehzelven spreekt. MASSILLON munt uit in deze
nederige méthode om zich aldus in de plaats der zondaren
te stellen, door ûjn eigene tegenstrijdigheden, zijne afdwalingen, zijne benauwdheden en wroegingen te beweenen. Hij
wekt de innigste belangstelling, hij maakt idjne hoorders tot
schreijens toe week, telkens als hij ze met de meest treffende
waarheid sehildert in zijn eigen persoon, als hij de diepe
schuilhoeken van het geweten ontbloot, klaagt hij zichzelven
bij God aan als een ondankbare, als een ellendige, als een
dwaas 2)."
Er is geen der als modellen erkende predikers, die niet menigmaal in zijne preken over ziehzelven spreekt, maar altijd
in den zin en in den geest dien wij aan deze oratorische gemeenzaamheid ten grens stelden. Hun !!mij" heeft niet dezelfde
1) Zie Rom. VII. 7-25.
2) !\1AURY, Essai sur l'éloquence de la chaire, LVI. Over het
egoi:sme in de redenaars.
Zie twee m:lIlil,ren om over zich
zelven te sprl'l'E'n, bij MASSILLON, Sermon sur Ze jeûne, op 't einde
der inlei/ling, -- en aan het slot van de preek.
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beteekenis als het /IllZij" van een' DRMOSTHENES en van een'
zóó bekrompen personeel, zóó echt egoïstisch. Het is
het kommunikatieve mij van de sympathie en van den ootmoed.
De kanselstijl moet eenvoudig, populair 1), gemeenzaam zijn,
zonder bij dit alles optehouden edel te zijn. Nie}s is ongetwijfeld
edeler dan de christelijke waarheid, en dit is zelfs de eerste
karaktertrek die in haar ons treft. De stijl moet dááraan beantwoorden, hij moet edel zijn. Maar waarin hestaat de adel
van den stijl? Gelijk iu de maatschappij, brengt in den stijl
de adel het denkbeeld mede van onderscheiding, en zelfs van

CICERO,

1) Of~choon de sociale prediking. wat de zaak hetreft. reeds
vroeger is besproken. is e'chter daarhij de populariteit in het bijzonder, gelijk de énuntiatie in 't algemeen. van zóó hoog helang.
dat Ik m(j verplicht reken_hier lllet allen annrlrang te wIjzen op
de VCl'hanrleling van W. C. HÖCHSTETTER, Hel sociale Vraagstuk
en de Kerk. bekrtJolHI tlool' het Haagscllc Genootschap, Holl. Verl.
Leiden, 1874. Blz. 78 V.v. ,Zou de prediking niet ,Ie eerste plaats
moeten heslaUJ1. als het sociale vraagstuk van de zijde lIer Kerl,
wordt behandeld? Als wij toch zien. welken invloed het woord
in de vergadering \'an de arheirlers oefent. het woord dat hen in
heweging hrengt en opruit, zou d.ln hel woord der verzoening
mintIer invloed oefenen?" - en Blz. 80: .Zal de prediking met
vrucht legen de sociale I,walen optreden. dan moet z\j ook eene
sociale prediking worden. Z(j moet van haaf' hoog voetstuk afda·
len. Uit de ideale wereld zich verplaalsen in dc reëel<; wcrkeltjl,·
heid, concreter, pral,tischcr. mcer een 11I'eiliklllg van helicveIl
aan deze zUtle des graf~ worden. Wij verlangen epn populaire
pretlikillg. waardoor niet van den kansel een volI{shllishi~lIdkuntiige
leerstoel gemaakt worrIt. maar tIe arheiders gevoelen en erkennen.
dat de pre.liker hart voor hen heeft, voor hunne behoeften en
nooden, voor hun lijden en str\jden. voor hunne genoegens el!
vermaken; en dat geschiedt niet door het etlele. heilige en WOl!dervolle te doen afdalen tot het ,(ewone en alleriaagsche, ma,ll'
door het laatste te verheffen. te ontwikkelen en te veredelen riOOl'
midrlel van het eerste.
Diensvolgens moet de prediker h\j het maken en houden zijner
preek van geen anl)er geholl uitgaan dan dat der liefde, en het als
een gehot! voorstellen rlat' alle toehoorders zonder on,lers.:heitl
aangaat en rioOl' allen vervult! mtJet worden. Vertier is het een
noodzakelijke voorwaarde der sociale prediking, dat zij het ge·
welen vrij maakt en loutert. niet door onbegrijpelijke leerstukken
en bespiegelingen, die het tegentleel uitwerken, maal' door \'erlichting' van het gezlln,le menschenverstand omtrent tie menschelijke
en zedelijke plichten in dit leven; lJnz.
Verl.
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uitsluiting. Er bestaat een soort van beelden en woorden, die
als edel bekend staan, gelijk er in de aristokratische staatsregelingen eene klasse van menschen is, die een zichtbare en
bepaaldc slagboom van den grooten hoop der burgers scheidt.
Ook de taal heeft haar burgerlijk élément, wèl in de woordenboeken, maar niet in de rede, met het aristokratisch élémellt
vereenzelvigd. Eene uitdrukking, die niet edel is, dat is eene
nitdrnkking, die onv,e gedachte in te onmiddellijke aanraking
brengt met iets dat zij beneden zich stelt, dat zij on waardig
rekent om haar buiten hooge noodzakelijkheid bezig te houden.
De menseh onderwerpt zieh niet gaarne, of wil den sehij n
niet hebben zich gaarne te onderwerpen aan 't geen hem te
duidelijk W\jst op het vernederende in zijne natunr of in zijn'
toestand. De adel in de manieren, de handelingen of de taal,
is de zorg voor des mensehen waarde, en iedereen gevoelt dat
deze waarde zetelt in de gedachte, of in dat deel van ons zelven dat denkt. Dááruit vloeit voort, vooreerst, de uitsluiting
van sommige uenkbeelden, of, als men er volstrekt niet buiten kan, de uitsluiting der woorden die ze al te rechtstreeks
voor den geest brengen; - en het geven van de voorkeur
aan zóódanige. uitdrukkingen, die ze op zijdclillgsche wijze en
van ontwijkende zijde, aan den geest, die ze schuwt, voorstellen. Men moet dus toezien of hct een of ander woord,
om welke redcn ook, in onze ziel inbreuk maakt op onze
a{'hting voor onszelven of voor zulk ecn yoorwcrp, dat wij niet
kunnen vcmchtcn zonder onszelven te verachten. Dien indruk
moetcn wij aan onze hoorders besparen, eerst door de keus
der gedac1tte, vervolgens door de keus van het woord. Maar
men versta ons wèl. Wij moeten ons wachten voor den billijken, onwederstaanbaren tegenziu , niet voor de afkeerigheden
die de verwijfdheid der zedcn en der beschaving teweegbrengt;
deze laatsten moet men somtijds weten te trotseeren om waarlijk edel te zijn, en niets is minder edel dan de wederzijdsche
plichtplegingen cener angstvallige beleefdheid. Laten wij deze
op hare plaats en brengen wij daarin ge ene stoornis te weeg;
maar dat ze ons evenmin haar ju~ komen opleggen, ten koste
dcr grootmoedige vrijmoedigheid Vall de apostolische taaL De
godsdienst, die de ware natuur, de ware natuurlijkheid, in
zich bevat, streeft er bestendig naar om de besehaving tot hare
ware toestanden terugtebrengen, en brengt haar te nader aan
den echten adel, naarmate zij haar meer van de verwijfdheid verwijdert; want zoo dg onbeschoftheid onedel is, de verwijfdheid is
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het zelden minder 1). Der.c geest des christendoms moet die des
kansels zijn. De prediker moet in de keus zijner uitdrukkingen acht slaan op den staat der maatschappij uit welker boezem zijne gemeente genomen is; - maar dit billijk zelfbedwang heeft niet-s gemeens met kinderachtige behaagzucht; - en
hij zal den moed behooren te hebben om te trachten die maatschappij, waaraan alleen het christendom de schoone natuurlijkheid teruggeven kan, boven haarzelve , boven deze ijdele
plichtplegingen te verheffen.
Volgens BUFFON hangt de adel van den stijl af: IIván de
zorg om de dingen niet andeJ;s dan met de meest algemeene
bewoordingen te noemeri 2)."
En het is waar dat alles wat den horizon der gedachte uitbreidt, al wat haar, van hare steunpunte!l haar losmakende,
tot haren oorsprong verheft en haar speling geeft, - overeenkomstig 's menschen natuur is, met zijne waarde strookt.
Wij gevoelen dat wij ops v~?'neffen als wij van het begrip van
het individu tot dat van de soort, en van het begrip van de
soort tot dat van het geslacht overgaan: OllZ;:; vrijheid, onze
spiritualiteit openbaren zich aan ons bij deze klimmende beweging. Máár - zijn de algemeene uitdrukkingen de edelsten , zij zijn niet de levendigsten noch de treft'endsten, e,n ûe welsprekendheid zou in deze étlzeri8cne streek gebrek aan lucht
hebben. Het is zonder twijfel noodig dat de algemeene begrippen zweven boven de bijzondere begrippen, dat men in 't bijzonder begrip de tegenwoordigheid van 't algemeen begrip gevoele; - máár flit rechtvaardigt in de welsprekendheid het exclusief gebruik der meest algcmeelle termen niet. De adel van den
stijl is zóó goedkoop niet. De grootheid der Oostersche vorsten
bestaat dáárill dat ze zich onzichtbaar maken: - iets dezer
grootheid is er in een' stijl, die zich zoo veel mogelijk onzichtbaar maakt, door voor de aanweûgheid der zaken eene reeks
van. vormen in de plaats te stellen, en door' van de taal, de
1) Gel\ill men niet \'an ovet'bluffen. "all geilheid. van botlet'ik.
van loeris enz. llioet spreken. eV0nlllill l'a~t het \'an sofa's, quin.
tessence, gat'derobe, or store's op den l,an;;el te I'cwagen. - Ooi,
zef{ge men 11Iet \'lr~iend: .G(i hebt m~ine herinnet'ing niet noo·

dig;" -

·Het zij verre vlm

m~i

.dit van u te onderstellen."

Vg. de aangehaalde verhandeling ol'r,r het pt'edilren naar
de algemeene vatbaarheid, Ket'ket. lIallllvr. enz. lIl. n. 2 SI,.,
Dlz. 119.

enz. -

2)

BUfFON,

Discours

SUl'

Ie slyle.
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scltilderkltnst der gerlacltte 1), een soort van algebra te maken.
Men zal zich niet in onze woorden vergissen. De vereischten der
preek zijn niet die van een dichtstuk. De prediking zou meer op
ons vermaak dan op onze stichting schijnen te zijn toegelegd, als
zij wilde preciseeren enparticulariseeren, gelijk de poëzy gaarne
doet en recht heeft te doen. Het is zeker waar, de prediking
legt er zich, als de poëzy, op toe om 'ons de voorwerpen als tegenwoordig voor oogen te stellen, - máár het zijn andere voorwerpen. Er zijn zekere feiten dic zij uitvoerig beschrijft, ~nde
ren die zij met een algemeene uitdrukking noemt. Waartoe
zou het haar dienen, - als zij de voortvarendheid onzer plannen
en de drift onzer ondernemingen onder het zóó natuurlijk
beeld van een' wagen of van een' ruitei' in vollen loop wil
de teugels zorgvuldig vasttemaken aan den
voorstellen, schuimenden bek van Bucephalus, de radertjes van ALEXANDER'S spoor met bloed te kleuren? 2). Waartoe zou het haar
dienen, onze goede trouw in zake van belang onderzoekende,
de iecltnieke termen, waaruit de ganseh bijzondere taal van de
beurs of V<ln de kantoren bestaat, opeen te stapelen? In zulke
gevallen gebeurt het zelden dat een algemeene aanwijzing niet
voldoende zij. En toch moet men de kunst verstaan diezelfde
termen niet te mijden, als men hoop voedt door hun gebruik
beter en spoediger begrepen te worden 3).
De om8Chrijving, die geen vereischte is voor den adel van
den stijl, is een regel van welvoegelijkheiá, om te mijden
recTttstl'eek8 dinge,n te noemen wier wáre naam een' indruk van
schaamte of walging teweegbrengen zou. - De omschrijving
is dikwijls de bepaling zelf van het voorwerp, diens ware naam.
Zij is soms een middel om 't geen in het voorwerp 't meest,
belangrijk is, te doen uitkomen. Soms, eindelijk, wil zij het
woord mijden.
1) VICTOR HUGO heeft ergens gezegd: .De schoone uitdrukking
versiert en hewaart de gedachte: het is een tooisel (parure), en
te gelij" eene wapenrusting (armure). De stijl is tcn 4Jpzichte van
het denl,heelll wat het glazuur op den tand is."
Vert.
2) Toen zeker pre41iker had gezegt! dat de Israëlieten na AänoN's
I'erscheiden een snoer van tranen om den berg Hor trokken, _
werd hem door den recensent toegevoegd dat hij dien -collier van
Jodentranen" wel te huis had kunnen houden.
Vert.
3) Waarom zou men het woord krediet niel aan den handel
mogl'n onlleenen, om het wezen des geloofs Ie verduidelijken?
Verl.
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Het schijnt bijna overbodig over de deftigheid van den kartselstijl te spreken, omdat hetgeen wij zeiden over den adel
van den kanselstijl, de deftigheid in zich sluit of onderstelt.
Wanneer men opklimt tot het beginsel v~n het een, klimt
men tot het beginsel van het ander op, en wat op onze preken
den eerstgemelden karaktertrek afdrukt, prent er noodwendig
den tweede op in. Nogtans zijn de adel en de deftigheid onderscheiden. Wij hebben gezegd wat de eerste vermijdt en
verwerpt: de deftigheid, de graviteit, die, naar de étymologie
van het woord, het gewicht eener groote gedachte of van een
groot belang met zich brengt, veroorlooft den geest van den
hoorder niet van deze gedachte door minder belangrijke gedachten, of die in betrekking tot het voorwerp der prediking
zonder aanbelang zijn, zich te verstrooijen ; zij wil ons wel
belangstelling inboezemen, maar nooit ons vermaken, minder
nog in onzen geest iets doen ontstaan wat naar kwaadwillige
of onheilige vrolijkheid gelijkt. De onschuldigste glimlach, zelfs
die een zeer godsdienstige conver8atie niet buiten zou sluiten,
is niet onschuldig in eene kerk; ik meeJi daarmede, dat men
niet onschuldig is als men hem uitlokte. De toestanden der
beide redenen zijn niet dezelfden. In de kerk heeft men, meer dan in 't ernstigst gesprek, - een gewijde plaats, een
plechtige vergadering, een eereclienst waarvan de preek een
deel is en het eigenlijk kenmerk uitmaakt. Al de gewaarwordingen zijn besmettelijk, verspreiden zich electrisch in eene
vergadering, worden sterker en grooter terwijl ze zich vermenigvuldigen: wat zou dan eene opwelling van vrolijkheid
worden, en wat is eene kerk, wat is een uur van eeredienst
waar men zich herinnert gelachen te hebben? Ik onderstel bij
den prediker de bedoeling niet om te doen lachen of glimlachen;
ik waarschuw hem slechts zóó over zijne uitdrukkingen te
waken dat, zijnes ondanks, deze uitwerking niet plaats vinde.
Wij hebben den prediker het wapen van het belachelijke
ontzegd.
Alles te samengenomen, bestaat de deftigheid dáárin om
den geest, zelfs in het voorbijgaan, niet bezig te houden met
eenig denkbeeld, dat onwaardig is op een gewijde plaats en bij
de uitoefening van den eeredienst hem bezig te houden.

Er blijft mij nog over te spreken over een laatste

'1'001'

27

den
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kanselstijl passende eigenschap, een bijzondere gepastheid,en die voor hem niet minder de samenvatting en de waarborg van, al de overigen is: - 'ik wil spreken over de
.,chrijtuzerlijke kZellr van de taal. Ik tracht mij hier tegen
alle vooringenomenheid te hoeden. Eene rede kan ongetwijfeld
christelijk, bij uitnemendheid christelijk zijn, en toch die kleur
niet hebben Waarvan ik spreek: ook het omgekeerde kan plaats
vinden, namelijk dat eene preek sterk gekleurd mei, bijbelsche
uitdrukkingen of bijbelsche toespelingen, niet christelijk zou
kunnen zijn. Zelfs is het niet voegzaam zijne gedachten en
zijne gewaarwordingen niet anders dan door bijbelsche formulen
uittedrukken , en van de gewijde rede een keten van aanhalingen uit de H. Schrift te maken. Roepen wij hier den regel
van THÉREMIN in het geheugen terug: "Elk prediker moet ziJ'u
eigene taal sprcken; de christelijke gedachte moet zich in hem
verpersoonlijken; het woord van God moet zijn woord worden;
de waarheid zal ,hem niet eigen geworden zijn tenzij hij in
staat is haar een' vorm te geven die !tem toekomt; en eindelijk,
eene preek geheel uit bijbelplaatsen samengesteld, al waren zij
de schoonste plaatsen, zal geene rede zijn; zij zal oratorische
éénheid en kracht missen, omdat men er de bestendige tegenwoordigheid en de klimmende actie niet in bespeuren zal eener
ziel waarin al de waarhedcn, die de rede bevatten kan, in zeker
opzicht gepersonifieerd zijn." Maar, als wij dit alles wel begrepen hebben, erkennen wij ook: 1)
1. Dat wij een geschreven godsdienst hebben, 2) dien wij
1) Zie over heL gebruik van hij helt aal : VAN HENGEL, Instit. Omt.
Sacr., pag. 191-193. waar wij nogtans ook lezen: .Sec! ex I)I~

tamen non sequitllr dictionem biblicam IIhiqlle ah Oralore SaCro
usurpandam et vel slIbsliLuendam esse pro dictione vitae communis." - Vg. voorts tie Verhandeling van W. W, VAN BEUZEKO~I,
over het rechte gebruik der Bijbeltaal op den predikstoel, in rlen
Kerk. Raadvr. enz" II. U" 2 SL, Blz. 404 vV., - EGELING, in denzelrden Kerk. Raadvr. em., 111. D" I SIL, Blz. 17-23; - en HÜFFEL, Holi. Vert. I. U. Blz. 840 vvo
Ik herinner mij deze scbets te hebben gevonden: Bijbeltaal op
den kansel. I. Is zeer eigenaardig.. [1. Geeft groote voordeele:n,
namel\jk: a. zelcerheid, b waardjgheid. c. al'wisselillg; lil. Kan
echter misbruikt worden, om den hoorders zand in de ,oogen te
werpen, meI de la Ie Kanlians zich den Haam van rechtzinnig' te
verwerven, en hen te s!\jven in dwaling, die men van vooroonleelen
mOllst trachten te genezen.
Vert.
2) ?? Protest van den Verlaler.
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vergeten moeten noch in vergetelheid moeten laten komen, en
dat, als het Gode behaagde een' vorm te geven aan de waarheden der zaligheid 1), het vreemd en met ons geloof
strijdig zou zijn, om niet, zelfs in overvloed, uitdrukkingen
aantehalen die, ofschoon uitgegaan uit den mond van menschen,
een karakter van gezay hebben dat andere woorden niet kunnen hebben. Hun aanwezen in de prediking geeft haar majesteit,
en herinnert aan de geloovigen, wat wij zelven ons herinneren
moesten als wij ze aanhaalden, te weten dat wij slechts dienstknechten, slechts gezanten zijn, dat wij niets anders doen
dan op een' zekeren tijd en op een zekere plaats een woord
toetepassen dat het onze niet is, zoodat hij die ons woord
versmaadt, niet een' mensch maar God zelven versmaadt.
Overigens is er niet alleen spraak van taal en van tinten,
maar van feiten en van pelwoonlijkkeden. Al de bijbelsche
herinneringen moeten ons bij de hand zijn, want allen zijn
ze bewijzen of zinnebeelden; en deze geschiedenis, deze nationale geschiedenis van de christenkerk , dat zijn de oirkonden
van haren oorsprong; dat zijn hare titels van eigendom. De geschiedenis van het Godsrijk op aarde biedt ongetwijfeld nog
andere feiten om aantehalen, en men moet op dit gebied niets
afslaan; - maar de feiten wier gedachtenis de Bijbel geheiligd
heeft, hebben buiten twijfel de eer8te rechten en het groot8te
gezag 2). De hoofdinhoud van den bijbel en van onzen godsdienst
bestaat bovendien in gebeurtenissen, in personen; zouden wij
anders niets dan lessen en voorschriften kunnen aanhalen? Het is
van hoog belang den godsdienst zijn karakter van geschiedenis en
van bedeeling te doen behouden; men moet dit onophoudelijk in
gedachten houden hetzij rechtstreeks, door de gebeurtenissen tot
In de hekende spreuk: Bac nîtimur. hanc tuemur is de b\jbel
evenzeer slechts het symbool van den godsliiellst, als de hoed slechts
Vel't.
het symbool der vrijheid is.
1) MAURY zocht op zonderlinge wijze lusschen den bijbel en de
mythologie eene verzoening te hewerken. (Essai. LXIX.)
2) Zie Iie voorlezing van L W. E. RAUWENHOFF den 16den Maart
1865 Ie Leiden gehouden en opgenomen in Nieuw en Oud. VIII
D.• IIIz 1-27; - de stukken van SCHERER in tI,~ Revue de l'heol.
b.v. ]e Serie. Vol. IX. p. 363; - en vele andere geschnften.
waaruit duidelijk blijkt dat ook diegenen den hij bel zeer hoog
waardeeren, die zeggen dat voor tien bijbel al,~ boek van den
godsdienst geen plaats meer blijft in een qjd, die geen godsdienst
meer Wil van ecn boek of een kerk, maar alleen een godsdienst
van het hart en in hel leven.
Vert.
27'
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punt van uitgang of van bevestiging voor onze redeneeringen te
doen strekken, hetzij indirect, dool' menigvuldige aanknooping en
toespelingen. Voor den prediker, met de H. Schrift vertrouwd
en met eenige verbeelding begaafd', biedt zich dáártoe ruimschoots gelegenheid aan. Wanneer SAURTN de noodzakelijkheid
wil doen gevoelen van de beproevingen des levens, om ons
naar een beter leven te doen verlangen, zegt hij: !I Als de duif
buiten de arke de winden onstuimig, de wateren buiten de
oevers, de sluizen der hemelen geopend, llCt gansch heelal
onder de wateren bedolven vindt, zoekt zij in de ark hare
toevlucht. Máár als zij welige beemden en grazige velden vindt,
toeft zij aldaar. Ziedaar uw beeld, mijne ziel." -Elders op
de noodzakelijkheid aandringend om in het werk onzer zaligheid het gebed bij den arbeid te voegen, zegt hij: !I Wij
moeten het voorbeeld van MOZES volgen, toen hij door den
Amalekieter werd aangetast; hij deelt met JOZUA het werk der
overwinning; MOZES klimt op den berg, JOZUA daalt in de
vlakte neder; JOZUA strijdt, MOZES bidt; MOZES heft zijne
smeek ende handen ten hemel, JOZUA heft een krijgsarm op;
MOZES stelt tegen den toorn des hemels zijn' ijver en liefde,
JOZUA stelt tegen den vijand van het Joodsche volk zijne wapenen en zijn' moed over: - en door dien wijzen samenloop
van hidden en van werken, van vertrouwen en van waakzaamheid, behaalt Israël de zege, is ,dmalek op de vlucht
gejaagd 1)."

1) SAURIN. Tom. I, pag. 56. Nlmv. Edit.
Ook de leerredenen tier besle kanselredenaars van Nederland
bieden overvloedige voorbeelden: en die van tien onvergelelijken
BORGER hehben haar beste sieraad aan hel gepasl gebruik van b\ibehaal le danken. Zie voorls VAN OOSTERZEE, Nieuwe Leerredenen.
Blz. 97: .Wat beeft gij in tie ure des gevaars? Ziel omhoog lol
Ararath's berglop •..... Wal zucht gij. als de Leidsman een dierbaar offer U afvraagt? Slaart op de kruin van Moria... ... W"l
vreest gij voor den dag. dat hel reiskleed zal afgelegd worden?
Laat Nebo's, hoogle U leeren ...... Wat mort gij. als op tie reis
U de slrijd te 'zwaar valt voor het rijk van waarheid en deul(rl?
Ziel het op de spitse van Karmei •..... enz." Zie ook Blz. 158. 290.
Wil men aanloonen dat een éénig zondaar veel goeds bederft
tPred. IX. 18b). - hct ligt voor de hand te herinneren hoe de
goede zaden door JOSAFAT uitgestrooid. onder JORAM binnen acht
jaren verstikten. toen hcm de slioode ATHALIA beheerschte. (VAN
EeK: Tiental Leerredenen Blz. 118).
ls er spraak van beschermengelen, door de Voorzienigheid ons
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Wij hebben hem tot meester, die zelf het Woord is vol van
genade en waarheid, - hem wien de Geest niet met mate
gegeven is, - hem die alleen de waarheid in zichzelven hebbende, gelijk hij het leven in zichzelven had, geleerd heeft
als machthebbende 1). - Zou het mogelijk zijn dat wij ons
niet gelukkig rekenden, en er niet op gezet waren zijne woorden te herhalen, met eerbied, met blijkbare ingenomenheid,
en niet als afgezaagde aanhalingen 2)?
2. De Bijbel bevat gedachten, "die nooit in 's menschen
hart zouden zijn opgekomen ," verhevene wonderspreuken over
onze natuur, over onzen toestand, over onze gevaren, over
onze toekomst, over Gods bedoelingen met ons, èn, - om ons
van eene uitdrukking te bedienen die men kwalijk mijden kan,over het wezen Gods. Geene dezer buitengewone, ongehoorde
gedachten kon vollediger en zuiverder vorm erlangen dan de
Geest die ze verwekte, zelf er op heeft ingedrukt. Deze vorm
is geheiligd, het is de grondac hte, de gedac hte die hij inkleedt,
kan er nooit geheel van gescheiaen worden; wij kunnen haar uitdrukken, haar ontwikk den in onze eigene taal; maar wij
kunnen er ons niet van 0, slaan de uitdrukkingen zelven in
het geheugen terugteroepen, elke zij, die haar het eerst ons
openbaarden, gebruikt hebben om haar uittedrukken : om
torgezon(len op onzen weg- d{'rzorg; Vllll ABIGAÏL, die hf't
zijn' koning bidt het opzet te
Romeinschen stadhouders. (Zie
~L

men gewage van JOCHEBED'S moewraakzwaard keert; van JOAB, die
laten varen; of van de gemalin des
SEPP. Licht. Lietde, Leven, 1. D.),
~~

1) Zie b. v. Matth. XII. 3-7. I.uk. XVII. 26-32. Luk. IV. 2527. enz. - SCHOLTEN (Leer der Herv. Kerk. 3e Dk. I. 150) schrUCt:
.dal JEzus als machthebbende sprak (Matth. VII, 29) dat beteekent
niet, dal hij cle waarheid met uiterlijk gezag aan de menschen
zocht optedringen. maar dat hU met onwederstaanbaar zedelijk
vermogen de harten dpr mcnschen wist te vermeesteren. te trekken, en voor het goede te ontgloeijen." - Zie ook over de wijze
waarop JEZUS de Schriften (van het Oude Testament) gebruikte:
de Verhandeling van G. V. LEGHLER, in de Stud. u. Krit. 1854,
Hf. 4; ol'ergenomen in de Biblioth. v. Buitenl. Theol. 111 D. I Sk.
Vert.
2) LTJBLINK WEDDIK heeft. met het oog op zulke aanhalingen, de
teksten, - die hij in de gesprekken der dweepers even onontbeerlijk
noemt als krenten in de rijst en als snippers in koeken, - de
spelden genoemd waarmede de leerredenen vastgehecht worden.
Vert.
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buitengewone dingen te zeggen moet men zich gronden op een
buitengewoon gezag. Het komt mij voor dat men niet gevoegelijk over 't meest onuitsprekelijke in den godsdienst kan handelen, de onbegrijpelijke barmhartigheid Gods niet kan
doen uitkomen, zijne ontzettende bedreigingen niet kan herhalen, - zonder de eigene woorden der H. Schrift voor het minst
tot punten van uitgang te nemen. Mag men het geen geluk
achten de vormen voor waarheden, die den mensch zóó te boven
gaan en overstelpen dat hij ze te nauwernood durft uitspreken, geheel gereed te vinden I)?
"Al ltet gedic1dsel der gedachten van hurt hart is te allen
dage alleenlijk óoos." (Genes. VI. 5).
11 Arglistig is ltet hart, meer dan eenig ding, en alleronstandvastigst." (Jerem. XVII. 9) 2).
"Zij allen derven de heerlijkheid Gods." Rom. lIL 23) 3).
"Hij trekke den, vloek aan als een kleed; en dat die ga tot
in het binnenste van hmn als het water, en dringc als de olie
in zijne beenderen." (Psalm CIX. 18).
"Nademaal de wereld door hare wijsheid God in zijne wijsheid
niet heeft gekend, zoo heeft het Gade behaugd, door de dwaas·
heid die wij prediken, hen die gelooven ealig te maken." (I Kor.
1. 21).
"Kan ook eette vrouw haren zuigeling vergeten, dat zij zich
niet ontferme over den zoon ~,an haren schoot? Maar ofschoon
ook deze vergate . zoo zal Ik U todt niet vergeten." (Jesaia
XLIX. 15).
"En de Heer sprak tot MOZES aangezicht aan aangezicht, gelijk een man met zijnen vriend spreekt:' (Exod. XXXIII. 11).
,Jn al hunne benauwdheid was Hij benauwd." (Jesaia
LXIII. 9) 4).
1) RICHARD>ON vergelijkt de treffende hUhelplaatsen met een riike
goudaar die naast andere ru we ruetalen kronkelt
2) De Fransche verlaling heeft ,désespéremerot malin," - de
Stalenoverzelting ,doodelij/~;" - wij volgden VAN DER PALM. Vert.
3) Zou het eerlUk zijn in plaats van .zij derven," steeds ,wij
derven" te lezen?
VerL.
4) WU stippen hierblj eenige eigenaardige Z()gswijzen der H.
Schrift aan:

.Zoodat het geruisch van een gedreven bLad hen jagen zal:'
(Lev. XXVI. 36),

·De Heer doe zijn aangezicht over U lichten. (Num. VI. 25) .
•Onze broeders hebben ons hart doen slIlelten. (Deu!. J. 28).
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3. Ik zal, na ROLUN en vooral na FÉNELON, na MAURY,
niet over de welsprekendheid en de poëzij van den Bijbel trachten

.Zij vervolgden U r,elijk de bUen doen." iOeul. 1. 44) .
•Gelijk de arend z~jn nest bewaakt. enz," (I)eut. XXXII. 11)..
•Ik ga den weg der gansche aarde.' ,Jozua XXIII. 14).
•Het werd GIDEON en zijn huis tot een valstrik." (Rq::!. VUL 27)
·Aan geen mensch ontvalIe het hart." (I Silill XVII. 32) .
•Er is maar eéne schrede tusschen mij en den dood." (1 SailI. XX 2b) .
•Het geschiedde dat I)AVIDS hart hem sloeg." (1 Sam. XXIV. 6) .
•Dewijl gij door deze zaak de vijanden des Heeren grootelijks
hebt doen lasteren" (2 Sam. XII. 14) .
•Zij legerden zich als twee naakte geitcnkudder/." (1 11. ,'n. XX. 27) .
•Ik woon in hel midden mijns volks." (2 \{(\n. IV. 13b).
•Deze dag is een dag van goede boorüchap." (2 Kon. VII, 9) .
•leder die het hoort, zijne beide ooren zullen klinken." (2 Kon.
XXI. 12).

·lk zal Jeruzalem uitwisschen, gelijk men een schotel uitwischt." (2 Kon. XX l. 13 '.
•l/oe smacht het verlangen in mijn binnenste." :Joh. XIX. 27b) .
•Mijne r'ede drupte op hen (als de ,lauw)." tJoh. \XI\. 22) .
•M~jn hart is mijne oogen niet nagevolgd." (Job XXXI. 7).
·l/~i antwoordt niet van al zijne daden." (.Joh XXXIII. 13).
•Die psalmen geeft in den nacht." (Joh XXXV. 10)•
•In benauwdheid hebt Gij mij ruimte gemaakt." (I's. IV. 2) .
•Des morgens schik ik mij tot lJ." (Ps. V. 4; .
•Ik stel den Heer mij gedurig voor oogen." (l's. XVI. 8).
•De Engel des Heeren legert zich rondom degenen die Hem
vreezen." (Ps. XXXIV. 8) .
•Uwe gerechtigheid is als de bergen Gods." (Ps. XXXVI. 7).
• Wat buigt gij u neder. 0 mijne ziel/' (Ps. XLII. 12).
•De bergen zullen den volke vrede dragen." (Ps. LXXII. 3) .
•Mij aangaande, 't is mij goed nabij God te wezen." (Ps.
LXXIII. 28) .

•Jfijn hart en mijn vleesch roepen uit tot den levenden God."

(Ps. LXXXIV. 3) .

•Gij doet den mensch wederkeeren tot verbrijzeling." (Ps. XC. 3) .
•Als mijne gedachten binnen in mij vermenigvuldigd werden,
enz" (Psalm XCIV. 19) .
. •Hij bedekt zich met het licht, enz." (Ps. CiV. 2-4).
•Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden ?"
·Ik ben een vreemdeling op de aarde."
.fk heb mijne wegen bedacht" (Psalm CXIX) .
•De wolf zal met het lam verkeeren." Jes. XI. 6).
• 0 alle gij dorstigen. komt tot de wateren ," enz. (Jes. LV. 1) .
•Het is goed voor een' man dat hij het juk in zijne jeugd draagt."
.Hij plaagt of bedroeft niet van harte."
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te spreken 1). Alleen zal ik opmerken dat hetgeen de H.

•Gaat niet uit den mond des Allerhoogsten , enz." (Klaag!. Hl.)
.Gij zult weten dat i'~ de Heer ben."
.Mijn tabernakel zal bij hen zijn. enz. (Ezech. XXXVII) .
•Stelt uw hart op uwe wegen." (Hagg. 1. 5) .
•Was ons hart niet brandende in' ons? (Luk. XXIV. 32) .
•Hongeren naar de gerechtigheid." (Matth. V. 6) .
•Ingaan in de vreugde des Heeren." (Mallh. XXV. 21) .
•Tot gerechtigheid rekenen." (Rom. IV. 4) .
•De versenen tegen de prikkels slaan.' (Hand. IX. 5) .
•Den raad Gods dienen (niet uitdienen)." (Hand. XIII. 36).
•Tot ijverzucht verwekken." (Rom. XI. 11).
•Den tijd uitkoopen." (Efez. V. 19) .
•Zichzelven onbesmet van de wereld bewaren." (Jak. I. 27) .
•Den rok haten die van 't vleesch bevlekt is." (.Iud. 23).
Wij verwijzen voorts naar den Tekstenrol van BROES. (3(' Uiig.
Amst. 1853), die bijzonder geschikt is om met de hiibeltaal ge·
meenzaam te wonlen en haar recht te leeren gehruiken.
1) C. H. KALKAR (De Bijbelsche Geschiedenis, Holl. Uitgave.
Groningen. 1851).
•De Bijbel leidt ons in alle ~tanden der maat,chapp(j. en laat ons
Ilen menselI zien in zijne woninl!. in het heiligdom Z(jIlPS levens.Wij ademen hier de weldadige lucht in der reine ovrrluiging. Wij zien hier alle heiligen in het hart.
.De H. Schrift is niet te beschouwen als eene herberg waar men
schuilt bij betrokken weder. - Niet om met onbednidende bezigheid de ledigheid van eenige "'erkelooze uren aantevullen. - De
geesten der ontslapenen stijgen niet op uit het graf, omdat iemalHl
zjjn spel met spoken wil drUven. - Wij moeten burgers van het
Godsrijk z\in om het rechte belang te stellen in de geschiedsrollen
van dat Rijk ..- Hier is het met nadrnk: .leg uw schoeisel af,
want de plaats waar gij staat is heilig." - Maar de vleugelmannen
der heilige geschiedenis treden niet op in de kleeding van onzen
vertroetelden tijd."
l\I. CLAUDIUS zegt; .Als ik bij de bron sta, waarom zou ik uit
de bron zelve niet drinken? Ik ben dan immers beveiligd t(!gen
het vuil van den emmer?"
PALMER schreef (I. a. p. S. 640); .Dit is het wonderbaarlijke in
de bijbeltaal dat zij zich aansluit aan elk!' zuiver menschelijke laai,
en aan IJlken stijl die natuurlijk is."
In de 4de der Homiletische aphorismen, door H. C. VOORHOEVE
medegedeeld, (Het beeld van l\IOLSTER, enz. Utrecht. 1850.) lezen wij;
.De H Schrift moel hel élément zijn, waarin de prediker leeft;
met haar lnoet hij innig vertrouwd en grondig bekend wezen. Hij
behoort ziine gedachten in bijhelsche spreuken, uitdrukkingen,
beelden, zinspelingen, te kunnen werlergeven. - Ontneemt aan
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Schrift onderscheidt en haal' hoven alle litterarische meesterstukken doet uitmunten, dáárin gelegen is, dat hare schoonlieden geen letterkundige schoonheden zijn, dat overal de
(jedaente den vorm heeft geleverd, zooda1; de éénheid van den
vorm en van de gedachte nooit zóó innig was. De schoonheid
der bijbeltaal heeft dus overal iets substantieels, dat den geest
onmiddellijk verbindt met den grond der dingen, zonder hem
te veroorloven dat hij zich vermaakt met dien onzichtbaar te
maken. Men is getroffen vóór dat men den tijd had te genieten en bijna te bewonderen. Ook is het een opmerkelijke
zaak dat deze oostersche taal, op 't eerste gezicht zóó vreemd
voor de westersche verbeelding, tezelfder tijde zóó menschelijk
en juist dáárdoor zóó algemeen is, - dat zij zich gemakkelijk voegt naar alle volken, naar de vormen van beschaving,
naar de talen, - veel beter dan het spraakgebruik en de litteratuur van de eene of andere eeuwen van dit of dat volk,
veel minder ver van ons verwijderd, dit doen konden. Al
wat in die heilige boeken den mensen betreft, al wat den
mensch schildert, is van eene diepte en van eene eenvoudigheid die nooit iets evenaarde; de Bijbel heeft bij deze onderwerpen een ,algemeene taal gesproken, een algemeene poëzij
ontvouwd i de Bijbel was in dit opzicht, gelijk in elk ander,
gemaakt om het boek te zijn van geheel het menschelijk geslacht. Zonder het f}fzag eenigszins in aanmerking te nemen,
zouden wij aan geen andere bron beelden noch trekken weten
te ontleenen, voor de onderwerpen die wij op den kansel behandelen meer geschikt, noch de godsdienstige rede met meer
kiesche en meer ernstige schoonheden weten te versieren.
den prediker Gods woord. lllj is een lniJgslwEcht zonder wapen
zijne preken zijn een gebouw zonder grondslag. - Gods woord
was het zwaard, waarmede de Hervormers in geschrift en prediIdng dwaling en ongeloof hebben bellampt en overwonnen. Hel
woonl is levend, krachtig, werkzaam, den geheelen mensclt doordringend en bezielend; hel is scherpsnijdender dan eenig tweesn\jdrucl zwaard, veroordeelt, besIraft, beschaamt, verootmoedigt,
Pil I' een heoordeelaar en regIer van de gedachten en overIegginIl"en des harten; - het doet dc waarheid van de leugen, het
goed!) van het kwade onderscheiden, stelt de verschillende toestanden van het christelijk leven voor oogen, troost en heiligt.
Hel is als een hamer die steenen harten verhrijzell,l'oor den troon
brengt en om genade leert roepen.
-De prediker die .... enz."
Ver!.
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Alle soorten van schoonheden aan de godsdienstige rede eigen
vindt men in overvloed in de H. Schrift, en onze positie tegenover haar geeft ons het recht, stelt het ons ten plicht al die
schoonheden ons toéteeiger.en. Alleen wij kunnen het doen;
wat overal elders plagiaat of gemaaktheid zou zijn, is ééne
van de meest voegzame eigenschappen, is de wáárheid van het
vak dat wij beoefenen. Wie zon in andere soorten zóóveel
levendige zinspelingen, ik zeg niet wen8chen, maar durven
te mengen in zijne rede, haar met zóóvele schaduwen te kleuren? Maar de Bijbel is meer dan eene b7'on of een dokument;
de Bijbel is bijna ons onderwerp; wij hebben over hem te
spreken; onze stem dient hem tot écho; hij is als een woud
dat wij exploiteeren, als een veld waarop wij oogsten; en dit
werk is minder toegevoegd aan onze taak dan het ouze taak
zelve is; wU mogen dus stout en vrijmoedig uit dien schat
putten. En welk een schat! Dit boek heeft van alle onderwerpen het hoogste bereikt. De meest volmaakte tijpen van het
groote en van het hartstochtelijke, van het menschelijke en
van het godsdienstige, van het sterke en van het teedere, zijn
dáár als in dépót. Als men vrije keus had uit alle boekcn die de
denkbeelden van 't zelfde gebied uitdrukten, zou men, als het
gezag gelijk stond, altijd op den B1jóel terugkomen. De namen
waarbij hij a1 de dingen Gods en des menschen noemde, zijn
alles afdoende, zijn onherroepelijk. Wat hij op zekere wijze gezegd
heeft kan niet meer op andere wijze gezegd worden, zoilder iets
van zijne kracht te verliezen. Gansche volken hebben zich die
taal eigen gemaakt en haar met de hunne vereenzelvigd 1); de
Bijbel gaf aan het woord des menschen eene menigte uitdrukkingen, gelijk aan de gedachte des menschen sommigen harer
heiligste vormen. Wanneer men den men sc hen de woorden des
Bijbels aanhaalt, roept men familie-overleveringen in hun geheugen terug.
Weet gij een ander beeld aan de scheppende macht te geven
dan dit: 11 God 8prak: er zij licld, en het was licht 1" (Genes.
1. 3).
Blijft er, om het oppergezag van den Schepper over de dub1) Zie m\ine misbruikte bijbelplaatsen. Blz. 212, 274; en de
door de Holl. Maatschappij bekroonde verh~ndeling van C. F. ZEE-

man, Nederlandsche spreekwoorden. spreekwijzen. benamingen
en volksuitdrukkingen, aan den bijbel ontleend, die te Dordrecht
in uitgave is. - Ook de verhandeling van LAURILLARD over ditzelfde
onderwerp.
Vert.
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bele wereld der p1tysieke en der moreele wezens te schilderen,
nog iets te zeggen over na dit woord: "Hij die ltet bruisen
der zee stilt, het brui8en harer golven, en het rumoer der volken?"
(Psalm LXV. 8).
Zult gij het verhevene der smart beter treft'en dan het getroft'en is in deze woorden: 11 Er is een bitter geschrei in Rama
gehoord; RACHEL beweende hare kindl'ren, en zij weigerde zich
te laten vertroosten, omdat zij niet meer zijn?" (Jerem. XXXI.
15; Matth. 11. 18).
Zult gij ooit de verlatenheid der zonde met zóó dreigende
kracht wedergeven als JESAJA deed, toen hij zeide: "Ret lic/tt
aan zijn' hemel is duister1ll8 geworden." (Jes. V. 30).
Zult gij ooit, om de goddelijke overeenstemming van al de
volmaaktheden des Eeuwigen, en de onuitsprekelijke éénheid
zijner planncn met ons te schilderen, - iets vinden dat nabij
komt aan de teederheid en aan de verhevenheid van dit woord:
"De gerechtigheid en de vrede omhelzen elkaér?" (Psalm
LXXXV. 11).
Maar men zou den geheelen Bijbel moeten overschrijven.
Maken wij één laatste opmerking. Men berooft zich van
een groot getal del' meest oorspronkelijke en meest treffende
schoonheden die de Bijbel yerschaft'en kan, wanneer men niet evenzeer uit het GluZe als nit het Niel/l0e Testament put. Men
moet het erkennen: het Oude Testament is een doorgaande
parabel of inleidende schets van het Nieuwe; en de toepassing
van het Oude Testament op de denkbeelden van het Nieuwe,
heeft, juist dáárdoor dat zij minder direct is dan die welke
men van de plaatsen uit het evangelie kan makcn, een bijzondere, een onuitputtelijke bekoorlijkheid, die men niet gering
achten moet. Zonder ~jdele beeldspraak te bezigen, zonder iets
geweld aantedoen 1), maar door natuurlijke verbindingen,
stelt zich geheel het O. T. ten dienste der chri8telijke denkbeelden, en plaatst ze in een licht dat bewondering wekt en
harten treft. Een oplettende studie van het O. Verbond doet,

I) Niet bij deu Luhel maal' h\j tlell prl'clilicr ligt de schuld.
wanneer ,Ie zl'gsw\izen der 11. Sehrirl uit het verhand gerukt of
I\\val\ik toegepasl worden. Uildrukkingen als: .alles '!Vat onder de
roede zal doorgaan. (Lel'il. XXVII. 32:; - .de voeten in de ver·
koelkamer bedekken. ,Rigt. lil. 24); - .met zout bezaaijen .', (Rigt.
IX. 45 b) Pnz. - zijn zonder narlere uitlegging onvérslaitnhaar. Vg.
MUURL1NG, Pract. _Godgel. 11 D. 1 St. Blz. 154.
Vert.
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na alles wat men reeds hePft ontdekt en opgespoord, vele gelukkige en natuurlijke punten van aanraking uitkomen 1).
Laat ons evenwel opmerken dat al deze schoonheden haren
glans mi.ssen of verloren gaan in eene rede zonder individualiteit, in eene rede die geene degelijkheid, geen innerlijke
waarde heeft, gelijk bloemen wier stengel in den grond geene
wortelen heeft, het hoofd laten hangen, verwelken en sterven.
4. Als ik in mijne gedachten overzie al de gepastheden
waaraan ik den stijl der prediking meende te moeten onderwerpen, - eenvoud, populariteit, gemeenzaamheid, adel, meen ik ze allen vereenigd te zien in den bijbe18tijl, en deze
schijJlt er mij, gelijk ik boven reeds zeide, de samenvatting
en het onderpand van te zijn. Het komt mij voor dat de Bijbel de ware toongever van den prediker is, daar hem de H.
Schrift op zekere wijze den algemeenen toon zijner rede aanwijst; het is in den Bijbel dat zijne verbeelding gedoopt moet
z\in, bet is van nit dit middenpnnt dat hij moet uitgaan, om
krachtig met matiging, eenvolldig met verhevenheid, gemeeniaam met adel en deftigheid te zijn. In llCt bijzonder wil ik
opmerken dat het de Bijbel is, di.e aan de kanselrede die juiste
maat van populariteit geeft en handhaaft, welke wij, in den
tegenwoOl·digen staat der beschaving, onophoudelijk gevaar
loop en óf te missen óf te overschrijden.
Wat ik populariteit noemde, wil ik gaarne humaniteit noemen. Het is alles wat den menschen de gemeenschappelijkheid
van hun' oorsprong en van hun' toestand in het geheugen
roept. Het is de levende afdruk van 't geen een menseh tot
den evellmellsch van een ander, of tot zijns gelijken maakt.
Deze gelijkheid, deze gelijkvormigheid wordt te veel vergeten,
hetzij in de groote hoJl'elijkheid van zeden, hetzij in te intellectueele gewoonten. Zelf in den middenstand is het leven zóó
kunstmatig, de natuur zóódanig omgekeerd, dat men den
frisschen geur van het oorspronkelijk bestaan niet meer onderscheidt; èn wat den arme, den ellendige betreft, hij heeft

1) .in den beginne" (Genes. I. 1); - .in den beginne" (Joh.
I. 1); .ik zal u niet laten gaan tenzij dat gij mij zegent" Genes.

XXXII. 26); .den levenden vogel in het open veld laten vliegen"
(Lev. XIV. 7b ). - Vg. Psalm XVII. 14 en]5 met Filipp. 111.18-20.
Ver!.
Wij kuunen hier ook de inleiding aanhalen der preek van SAURIN, over den lof zang van SIMEON , en de peroratie der (lreek van
BOSSUET, die wij reeds vermeld hebben, Blz. 211 en 212.
VINiT.
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slechts een bedorven bestaan voor oogen, dat hem terugstuit
en hem bedroeft. Het verheugt mij, ik beken het, een goddelijk
gezag alle klassen der maatschappij zonder onderscheid te zien
opleiden tot eene wereld, waarin de natuur en het gemeene leven
voor iets gelden, waarin de koningen als herders spreken,
waarin de eersten der leeraren visschers of tentenmakers zijn,
waarin, terwijl de taal van den arme de taal van allen wordt,
de arme zich van godswege opgeheven, en de rijke zich heiliglijk vernederd gevoelt. De Bijbel komt overeen met het midden,
met het centrUJl1, van 't menschelijk leven, met zijn' meest
oprechten vorm; hij vereenigt dáárin, van de beide uiterste
zijden der maatschappij, hen die beneden dit gebied zijn, èn
hen die zich daaróoven wanen; hij doet den mensch zijn zuivere hoedaniglleid van mensch beseffen, en juist dáárdoor zijn
ware grootheid, verborgen door te harde noodzakelijkheên of
verkleinu dool' te wekelijke gewoonten.
Reeds hebben wij het uitgesproken: deze beschouwing der
menschheid is juist dáárdoor de meest verhevene, omdat zij c1e
meest algemeelte is. Niets toch kan een' eenvoudigen en natuurlijken vorm beter verdragen dan hetgeen waarlijk groot
is. Terwijl de Bijbel aan onze preken zijne verheven/wid leent,
leent hij haar te gelijk zijn' natuurlijken eenroud. Hij zal ons
mèt zich op eene hoogte plaatsen vanwaar wij alles kunnen
zeggen. Als wij hem mengen met onze eigene woorden, maken
wij onzen stijl gespierd, tegelijk moedig' en ootmoedig; hij
wordt al te samen en in juiste mate, 108 en !'a8t. De
Bijbel dient dan eens tot vrijgeleide, dan weder tot in8piratie
aan denkbeelden en aan trekken, waaraan wij ons zonder hem
misschien niet zouden gewaagd hebben; wat wij in onzen
eigen' naam niet durfden zeggen, dat zeggen wij van zijnentwege en in zijne woorden. Welk een ander beeld zou het
verwoestend beginsel dat het ongeloof met zich brengt, beter
uitdrukken dan dit: "Deze misdaad <:al zijn gelijk eene scheur
van boven tot beneden in een' hoogen muur, die uitwaads gebogen is, wiens instorting haa8tig, ieder oogenblik te wachten i8;
en die verbrijzeld wordt gelijk eelle aarden kruik, die zonder
ver8chooning in stukken wordt ge8tooten; t'an wier verbrijzeling
<:elJs geen scherf gevonden wordt, om vuur te nemen van den
haard, of water uit eene gracht te scheppen 1" (Jesaia XXX.

13, 14). Zietdaar een beeld dat men niet licht zou vinden,
en als men het gevonden had, nauwelijks zou dun'en gebruiken; máár dat, nu het van den Bijbel komt, gerust gebruikt
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en gaarne gehoord wordt. - Iemand die de ongenoegzaamheid der menschelijke wetenschappen ter beantwoording aller
vragen, en ter voldoening aan al de behoeften des menschen
wilde aantoonen, zou misschien niet op eigen gezag, maar
wel naar de Schrift, het volgend beeld durven gebruiken:
"Het bed zal te kort zijn om zich uittestrekken , en het dekkleed
te eng om zich er intewikkelen." (Jesaia XXVIII. 20).

De God dien het evangelie ons openbaart, schijnt tot ons te
komen met dit woord: Homo sum, hltmani nihil a me alienUJJ1,
puto 1). Maar hij mag zóó spreken; hem staat het schoon aan
de taal der menschen al de uitdrukkingen te ontleenen, geschikt
om de onuitsprekelijke nederbuigingen zijner liefde uittedrukken. Hij zelf zij het dus die in onze preken zegge: I! D/'8
Heeren geest gaf hun rust, gelijk een lastdier dat afgel'oerd
wordt in de vallei." (Jes. LXIII. 14). 11 Gij zult op de heup gedragen en op de knie(;n zeer vriendelijk gttroeteld (liefkozend
Maar hoemeer
gekoesterd) worden." (Jesaia LXVI. 12). -

wij de H. Schriften aanhalen, des te meer durven wij gelijk zij
spreken. Wij zullen eindigen met ook te zeggen: HmJ1,o swJt
. . . . .. Wij zullen het werkelijk worden. Niets is zóó menschelijk als het christendom; niemand is zóó zeer menscl. als
een christen. Door zich met de Schrift te insjJireeren, zal de
kanselwelsprekendheid zonder moeite die verhevenheid met gemeenzaamheid vereenigd, die gemeenzaamheirl vol van verhevenheid bereiken, welke altijd zijn moesten, maar niet altijd geweest zijn het onnavolgbaar zegel der prediking.
Men kan geen algemeene regels geven nopens de wijze om
de bijbelwoorden in de preek intevlechten. De éénige dien ik
zou willen geven , is volstrekt algemeen; hij is deze: Voed U
met den Bijbel, leef in den Bijbel, vereenig U met hem; laat
hij overvloedig zijn in uw geheugen en in uw hart; gestadige
lectuur, voor Uzelven gelezen, ontdekke U de kracht en geve
U het geheim van een aantal plaatsen, die anders voor U
in den staat van loci communes zouden blijven, en zonder dat
in uw geheugen geen wortel schieten zouden. Meng hunne
gedachtenis met uwe aandoeningen, met uwe gebeden, met
uwe ernstigste bemoeijingim ; worden zijne woorden allengs de
natuurlijke en onwillekeurige vorm uwer innigste gedachten;
voorts bepeins een onderwerp voor den kansel, schrijf, preek;uw woord zal komen, geheel doortrokken met de sappen, ge-

l)

TERENTIUS,

Heautont., Act. I. Scen I.
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heel geschakeerd met de kleuren van dat geïnspireerde woord;
het woord der profeten zal in het uwe gegoten zijn; het zal
er zich niet van onderscheiden; het zal er niet van buiten aan
toegevoegd schijnen; het zal geen schade doen aan de individualiteit uwer uitdrukking; - gij zult nooit tot slaafsche navolging vervallen: en het is metterdaad, zooals dit de aard der
evangeliebediening vordert, een men8elt dien mert8Cnen gehoord
zullen hebben.

DER D E HOOF D S TUK.

SIERADEN VAN

DEN STIJL

1).

§ 1. Q'ver de kracht en de schoonheid va?t den stiJl
in het algemeen.
Ofschoon de meeste eigenschappen die wij aanbevalen, als
zij tot zekere hoogte zich verheffen, van bloote eigenschappen
sieraden kunnen worden, - is het nogtans waar dat wij eerder
negatieve regels dan positieve voorschriften of hulpmiddelen gaven. Wij openden de slagboomen, wij omschreven het gebied
der welsprekendheid. Ik beken het, al deze eill:enschappen lossen zich op in het begrip van wáárheid; uit verschillende
oogpunten, was het altijd de wafirheid die wij aanbevalen.
Wat is er nog Doven de waarheid, alsof de waarheid niet alle8
ware? Er is nog, als men wil, het onitengewone, !I het overvloedige, een zeer 1100dzakelijk iets;" - de vcreeniging, de
verzoening van het ware en van het buitengewone is het optelossen vraagstuk. In de soort van opstellen die ons thans
bezig houdt, is de eigennaam van het buitengewone de welsprekendheid, een welsprekende stijl; máár dit woord leert
ons niets; wij wisten het van te voren. Waarin bestaat dit
buitengewone? Uit welke bestanddeelen is deze wel8prekendkeid
van den stijl samengesteld?
Met reden zal men antwoorden dat het kracht en schoonkeid is; en dit is vóórloopig reeds iets gezegd. Dáárin ligt
eenige leering. De waarheid is ongetwijfeld geen zuiver negatieve
zaak; de kracht en de schoonheid zijn misschien slechts de
1) VINET maakt onllerscheiJ tusschen de grondeigenschappen.
(qualités (ondamentales). en de hoofdeigenschappen (qualités superieures) van den stijl. Wij meenden echter dit verschil even
goed uiLledrukllCn. door eenvoudig tie vereischten, waarover in
het Ude Hoofdstuk gehandeld is, van de sieraden te onderscheiden.
Vert.
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waarheid in haar hoogsten omvang; althans men kan het woord
waarheid opvatten, en men vat het dikwijls op in een' beperkten zin; en in dezen zin onderscheidt zich de waarheid
van de schoonheid en van de kracht, en blijft daarnevens in
haar geheel. In één woord, de stijl zou niet wel8prf'lcend kunnen
zijn als hij niet waar is; maar hij kan waar zijn zonder tIJetsprekend te zijn.
Wij kunnen clus zeggen dat, terwijl wij in het vorig hoofdstuk de élémenten verzamelden waaruit de waarheid van den
stijl bestaat, wij de slagboomen ophieven waarbinnen wij de
welsprekendheid zich laten bewegen. Wij zeggen met opzet
!llaten," want er zijn geen regels, er is geen methode om
welsprekend te zijn; men kan niet geven aan hem die niet
heeft. Maar men kan, daarentegen, geven aan hem die heeft;
eene uiteenzetting van de hulpbronnen, van de hulpmiddelen
en van de wijzen van handelen der welsprekendheid kan ten
bate komen voor hem die het talent der welsprekendheid heeft.
Het kan hem niet onnut zijn achttegeven op de oorzaken der
nitwerkselen die het oratorisch genie teweegbrengt: deze studie
leidt tot de oefening der ongekende vermogens; en gelijk men
den nieuwgeboren' memch de zedeleer predikt, kan men de
kund prediken aan den man van talent, opdat hij al zijne
kracht gebruilrl', en ook opdat hij die kracht leere besturen.
De kracht en de schoonheid, wezentlijke attributen van de
godsdienstige en zedelijke waarheid, moeten zich bevinden in
den vorm waarmede men haar bekleedt. Trouwens de kracht
is, in de kunstgewrochten, alles wat in ons het levensbesef
verhoogt; de schoonheid is datgene wat, in deze ontwikkeling
van het leven, ons het gevoel geeft van de overeenstemming
en van de evenredigheid. Het gaat met de kracht en met de
schoonheid als met zóóvele andere tot een koppel gepaarde
dingen, die wederkeerig elkaêr ondersteunen terwijl zij tegenover elkaêr staan, en die elkaêr aanvullen terwijl zij schijnen
elkaêr tc beperken. Het is cr mede gelegen als met de gerechtigheid en den vrede, die, onderscheiden en dikwijls zelfs
schijnbaar tegenover elkander gesteld, !lelkaêr ontmoeten en
omhelzen." (Ps. LXXXV. 11.)
De kracht wordt niet uitsluitend voor zekere soorten van
stukken verlangd, en de schoonheid voor anderen. Maar er zijn
soorten waarbij men vooral op de kracht gezet is, anderen
waarin de zorg voor de schoonheid de overhand heeft. Ook zijn
er tijden die, zeer gevoelig voor één dezer verdiensten, de
28
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andere wemlg op prijs stellen; de meer bepaalde overhelling
naar de . kracht of naar de schoonheid onderscheidt ook zekere
volken en zekere tijdperken van anderen. Deze verscheidenheden
van smaak staan in verband met andere dieper liggende verscheidenheden. De laatste grond van het zedelijk bestaan openbaart zich in het verschil dezer richtingen.
Krac/tt en schoonheid noemende wat, in de welsprekendheid,
hooger staat dan de bloote 10aarheid van den stijl, - hebben
wij het plan niet opgegeven van 't geen ons overblijft te zeggen; wij vatten alleen onder twee hoofd denkbeelden samen
wat, in de welsprekendheid, het aanvulsel is der waarheid
van den stijl.
Men zou haast in verzoeking komen de poëzij en de welsprekendheid van elkander te onderscheiden naar den voorrang
of het uitslnitend aanwezen van het een of van het ander dezer
bestanddeelell, de kracht en de schoonheid. Men moet ze
echter niet dáárdoor onderscheiden; want noch de poëzij ontbeert kracht, noch de welsprekendheid sluit de schoonheid
buiten. Elders moet men het onderscheid dezer beide soorten
zoeken. Het bestaat d~árin dat de eene, de welsprekendheid,
feiten, en de andere ideéi~ tot voorwerpen heeft; ik bedoel de
welsprekendheid als welsprekendheid, en de poëzij als poëzij ,
want somtijds raken deze beide kunsten elkaer en mengen
zich min of meer. De welsprekendheid tracht in de werkelijke
wereld veranderingen te bewerken, de poëzij wil er slechts
teweegbrengen in de vool'8tellingen van den geest. De welsprekendheid ignoreert de ideën niet, de poëzij zondert de feiten
niet af; maar de eerstgenoemde gaat van de ideëll tot de
feiten, en de laatste gaat van de feiten tot de ideën; dat is
te zeggen dat de welsprekendheid ideën in feiten, en dat de
poëzij feiten in ideën overbrengt. Het kan niet anders of de
welsprekendheid neemt haar punt van uitgang in ideën (de
begrippen van rechtvaardigheid, van rechtschapenheid, van
welvoegelijkheid), maar zij bedient zich van dit uitgangspunt
als van een hefboom om feiten optehalen; gelijk ook de poëzij
llaar steunpunt nemen moet in de feiten, in de werkelijkheid,
in de ervaring, maar dit is om zich daarmede tot ideln of
tot een ideaal te verheffen. Merken wij alleen op dat het
woord "ideln" in beide gevallen niet hetzelfde beteekent ; in het
eerste zijn het de wetten, de wetten van de natuur, van de rede
en van het geweten; in het tweede. zijn de idt:ën slechts tJ/pen
van al hei hestaande , zuiverder of vollediger typen dan éénig
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werkelijk en konkreet bestaan, afzonderlijk of in massa genomen, het voorstellen kan. De welsprekendheid voert ons
dus tot de handeling (actio), en de poëzij tot de beschouwing
(contemplatio). De welsprekendheid is een strijd,· de poëzij is
een schouwspel of een visioen. De welsprekendheid spreekt
van 't geen is, de poëzij schept wat zijn moet. De welsprekendheid stroomt in dezelfde bedding als het leven, de poëzij
graaft zich eene bedding naast het leven. De welsprekendheid
mengt zich, om zoo te spreken, met den stroom van het
leven, dien zij vergroot en medevoert ; de poëzij stremt hem.
Ik spreek hier niet, - men versta mij wèl, - van: het
inwendig of beschouwend, maar van het uitwendig of practisch
leven. De beide stroomen zijn niet altijd gescheiden; zij kunnen nu en dan zich vereenigen en samenvloeijen ; de poëzij
kan welsprekend, de welsprekendheid kan dichterlijk worden;
maar de welsprekendheid en de poëzij zijn dáárom niet minder onderscheiden in hun beginsel, in hun doel, en bij gevolg in hunne middelen; en dit is zóó waar, dat de welsprekendheid , die eene handeling is, indien zij ophoudt te
handelen om zich aan beachouwing overtegeven, ophoudt welsprekendheid te zijn, en dat de poëzij , indien zij vergeet te
beschouwen om tot handelen overtegaan, ophoudt poëzij te zijn 1).
De regel van elk is zichzelven niet te verloochenen, getrouw te blijven aan het beginsel, het onophoudelijk te handhaven, en zich wederkeerig van elka&r te bedienen, zonder
zich door elka&r te laten oplossen. Hier hebben wij geene lessen
aan dicltters te geven: -- wij hebben slechts met de redenaars
te .doen. Wat zullen wij hun zeggen?
Bij U moet alles aan de handeling ondergeschikt zijn, alles, en tot in de minste bijzonderheden van den stijl, moet
bij U actie zijn, alles wat niet ageert is verloren; al uwe
woorden moeten gevleugeld en gewapend zijn. En als gij ons
nog niet begrijpt, als gij zegt dat ook in de poëzij alles streeft
naar een doel, alles gaat naar een grens, en dat, in dezen
zin. de poëzij ook eene actie is, zullen wij ten slotte U de
zaak begrijpelijk maken door er bijtevoegen: dat de poëzij
een inwendige, een beschouwende, een ideale ;handeling is,
terwijl de welsprekendheid een relle handeling is, van den
1) Zie dp. opnierkingen over hel verschil van .Ie poëzij en de
welsprekendheid. in de eerste /IIélanges de philosophie et de littéralure I'an ANCILLON. Tom. I. pag. 269.
~"
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mensch op den menseh, van den wil op den wil, en door den
wil op de wereld: het is deze actie die de redenaar zich
voorstelt; het is dit doel dat hem redenaar maakt, en dat hij
geen enkel oogenblik uit het oog moet verliezen.
Moet men dááruit besluiten dat de poëzij aan des redenaars
stijl vreemd moet blijven? Men moet er alleen uit afleiden dat
de poëzij zijn middel en niet zijn doel is; want overigens, hoe
zou hij haar kunnen missen? Hoe van de poëzij te scheiden
het talent of de kunst, die de voorwerpen zjjner rede aan hem
en aan zijn gehoor vertegenwoordigt, die aan de ideeën een
lichaam geeft, die de bepalingen in tafereelen overbrengt, die
uitvindt, die schept, die kleurt? Verbeelding en poëzij is ééne
en dezelfde zaak; en als, in de inrichting en de vereeniging
onzer vermogens, de rede en het gevoel de verbeelding niet missen
kunnen, hoe zal dan de welsprekendheid, die te gelijk rede
en verbeelding is, haar knnnen missen? Maar de rivier behoeft,
om de stralen der zon te weêrkaatsen, of om zicll te verwen
met de kleur harer oevers, haren loop niet te vertragen, en
de welsprekendheid behoeft niet opgeheven te worden of teniettegaan om de poëzij, waarvan zij doordrongen is en die te
gelijk mèt haar vloeit, te laten optreden. In 't kort, men
moet zoowel aan de schoonheid als aan de kracht, zoowel ann
de poëzij als aan het oratorisch élement, recht bten weêrvnl'en.
Men moet den stijl zich alles laten toeëigenen wat hem ten
gerieve is; alleenlijk één kenmerk moet overal heerschen, aan
alles nadruk bijzetten, den algemeen en toon uitmaken: dit
kenmerk is de actie, de actieve stijl.
Het is dit beginsel der actie, reeds door ons gesteld in het
hoofdstuk over de oratorische verdeeling, dat wij ons verplicht
gevoelen op nieuw te stellen bij gelegenheid der voortreffelijkheden of sieraden van den oratorisehen stijl. Wij behoefden
het U niet te herinneren zoolang er slechts spraak was van
eigenschappen die dit beginsel niet in gevaar brengen; noch
de zuiverheid en de juistheid, noch de dnidelijkheid en de
stiptheid, noch de natnurlijkheid en de gepastheid bedreigen,
zelfs in de verte, het beginsel der actie; geene heeft het llOodig
haar te onderdrukken of haar optehefIen: niet alzóó is het
gelegen met de hoogere eigenschappen of sieraden, hoe men
ze noemen wil j want, alhoewel zij niets te verliezen, maar
veeleer veel te winnen hebben met de inachtneming van het
beginsel der actie, loopen zij gevaar zich te isolee?'en en zich
een ollafhunkelijk bestaan aantemntigcn; de stijl bn huiten
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dit beginsel de kracht en de schoonheid zoeken; en wij zeI ven ,
als wij de bestanddeelen gaan aanwijzen waaruit de kracht en
de schoonheid van den stijl bestaat, zouden aan dezelfde dwaling medeplichtig zijn, als wij niet eerst zorg droegen zekere
algemeene beginselen te stellen, die den schrijver in dit gansche
deel van zijn werk besturen en beheerschen moeten.
Het eerste dezer beginselen is: dat niets in de welsprekendheid mag zij n gewijd aan het bloot verlangen om te beltagen,
dat zij alleen nuttige schoonheden toelaat, en dat bij haar niets
louter sieraad is. En deze uitdrukking Imuttiglteid" heeft hier
niets onbestemds; de nuttigheicl is, voor den redenaar, het
bewijzen, het overtuigen, het brengen tot een besluit. De welsprekendheid heeft, in dit opzicht, haar type in de natuur,
waar alles wat 8cltoon is nuttig is, of uit het nuttige voortkomt. De natuur heeft zóó wonderlijk het nuttige met het
schoone vereenigd, dat, naargelang der zijde vanwaar men
haar beziet, het beurtelings schijnt dat zij alleen het 8cltoone
op het oog had, ell dat zij slechts op het nuttige bedacht was.
De natuur haast zich naar het resultaat, maar te oordeelen
naar al de schoon heden die zij, in haren loop tot haar doel,
ontluiken doet, zal men ooit zeggen dat zij zich geen genot
gunde? Uit een ander oogpunt schijnt de natuur eene lier
met duizend trillende snaren, een onmetelijke ideënspiegel;
maar alles is actie, alles is leven, alles is productie in de
toon en dezer lier en in de beelden van dezen spiegel j de natuur is niet slechts een dickter (reeds als zóódanig zou zij in
hare werken een doel, een strenge éénheid doen kennen), de
natuur is een redenaar; zij handelt, zij brengt voort, zij besluit; alles wat zij doet is 8cltoon, maar alles wat zij doet is
nuttig, dat is te zeggen geschikt om buiten haar het gevoel
van geluk te verwekken.
Wij ontleenen deze vergelijking tnsschen de werken der
welsprekendheid en die der natunr aan CICERO: 1/ Wat wij in
de welsprekendheid verlangen, IlCeft de natunr in al hare
werken "onderlijk verwezenl\jkt; zij heeft er voor gezorgd dat
't geen het nuttigst was, ook de meeste waardigheid en zelfs
de meeste bevalligheid had. Alles in het gansch heelal beoogt
de onderhouding en 't algemeen welzijn, - zóó het gewelf
des hemels, de centrale stand der aarde, op hare plaats gehouden door een haar eigene kracht, de cirkelvormige loop
der zon, die, van de winter-sterrenbeelden, -waartoe zij eerst
naderde, allengs naar andere teekenen van den dierenriem
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komt. Die kombinatiën hebben zóó groot belang, dat, als zij
slechts een weinig veranderen, alles uiteenspat, en te gelijker tijd zóó groote schoonheid, dat men ziell niets heerlijker
voorstellen kan. Beschouw nu de samenstelling en de gestalte
der mensehen en zelfs der dieren. Wat zal ik zeggen van de
boomen, waarin, ván den wortel tot de takken, van 'de takken tot de bladeren, niets is wat niet behoort tot de natuur
en tot de bestemming van den boom, maal' waarvan ook
geen deel het oog niet dool' zijne schoonheid tot zich trekt?
Laten wij de natuur dáál', en zien wij de kunsten... Het is
eveneens gelegen met de welsprekendheid; al wat gij er nuttigs of zelfs noodzakelijks in vindt, gaat met genot en met
bevalligheid gepaard 1)."
CICERO geeft tot voorbeeld den nUrnlJrU8, berekend om hem
die spreekt v~rmoeijenis te sparen.
Bovendien is de welsprekendheid, gelijk alle kunsten, een
voortbrengsel, eene ontwikkeling der natuur. Zij moet hetzelfde
verschijnsel als de natuur aanbieden. Het is onmogelijk dat,
als zij in den geest der natuur wordt beoefend, zij het schoone
niet te gelijk met het nuttige voortbrengt; maal' evenals in het
zedelijke, het nuttige dool' het eerlijke, en niet het eerlijke
door het nuttige is voortgebracht, zóódat, gelijk men niet tot
het nuttige komen kan dan door het eerlijke, evenzóó in de
kunst het schoone, het wáre schoone, alleen uit het nuttige kan
voortkomen. Het nuttige bekleedt hiel' de eerste plaats; maal' op
dit gebied is het nuttige de overtuiging, de rechte bepaling van
den wil, en, naar de wetten del' zedekunde, loopt het nuttige
met het ware, het rechtvaardige en het goede inéén. Wij moeten dus onze sieraden uit den grond van het onderwerp zelf
putten; alleen dáár zijn de ware, bij gevolg, alleen de
waarlijk schoone sieraden; niets is volstrekt op zich zelf schoon,
maar alleen door de plaats die het bekleedt; het zou dus een
slechte rekening zijn sieraden buiten ons onderwerp, dat is te
zeggen buiten ons doel, te gaan zoeken. 0ns onderwerp stelt
ze te onzer beschikking; het is volstrekt niet noodig er ons
van te verwij'deren.
"Meestal, - zegt QUINCTILIAAN - (en ik zou zeggen altijd),
"behooren de beste uitdrukkingen tot de dingen zelven , en
ontdekken zich aan ons dool' hun eigen glans (optima rebus
coltaerent et cernunter 8UO, lumine) j echter zoeken wij ze op
1) CICERO, de Om[ore. Libr. lIl. Cap. XLV- ·XLVI.
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alsof zij ziell altijd verborgen en zich aan onze oogen wilden
onttrekken. Ons diets gemaakt hebbende dat zij nooit in de
nabijheid zijn der zaken waarover w~j te spreken hebben, leggen wij een langen weg af buiten het onderwerp, en, na ze
ontdekt te hebben, doen W\j hun geweld aan om ze mede te
slepen. De schoonheid der welsprekendheid wil meer mannel\ike
sieraden, en als zij gezond en krachtig is, heeft zij zóóveel
kapsel en knipsel niet 1lO0uig 1).
Aan dezen eersten regel verbinden wij een' tweede, ofliever
uit dien eersten regel trekken wij een' tweede, namelijk om
nooit liet geTteel a(m de bijzonderheden opteoffe1'l:n. Deze regel is
minder een nieuwe regel dan een andere vorm van den vorige.
Het schoone beneden het nuttige te stellen, dat is de bijzonderheid beneden het geheel te stellen, omdat het nuttige, in
een oratorische rede, zich niet van plaats tot plaats vernieuwt,
als zijnde één en hetzelfde van 't eene eind del' rede tot aan
't ander. Buiten deze voorwaarde is er nog plaats over voor
versierselen van d'ictie, maar niet voor waarachtige schoonheden
van stijl: drukken W\j ons betel' uit, buiten deze voorwaarde
is er werkelijk geen stijl. Is nuttelooze schoonheid geene schoonheid, omdat in elke soort het schoone van het nuttige onafscheidelijk is, -- schoonheid eener bijzonderheid (détaiT), die niet
in verband staat tot, of die niet onrlergeschikt is aan het geheel, is geene schoonheid, omdat het begrip van nuttigheid
en dat van geheel evenzeer onafscheidelijk zijn van de oratorische rede. De volzin, de zinsnede kunnen niet elk afzonderlijk en op zich zelve bewerkt worden, en de uiterste zorg
dááraan besteed is het gevolg eener ongelukkige vlijt, als zij
nadeel toebrengt aan de bestendigheid, aan de evenredigheid
en aan de werking van het geheel. Als de redenaar niet hestendig bezig is met zijn doel, als niet, om zoo te spreken,
zijn gansehe onderwerp hem ieder oogenblik voor den geest
staat, als elke overgang niet werkelijk een ol'erganfl, eene
schrede nader tot het eind is, zal z\jn geheele rede bestaan uit
verbandstukken , dat is te zeggen uit stukken die in geen verband tot elkander staan, en het détail zal niet minder lijden
dan het geheel, omdat het begrip van schoon ni.et gescheiden
kan worden van het begrip van gepastheid en van verband.
Men zou, uit dit oogpunt, de schrijvers in drie klassen kunnen verdeelen: sommigen schrijven de rede goed, anderen den
1)

QUINCTILJAAN.

Lihr. VIII, Prae(al,
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voZdn, anderen de zirtsJtede. ])e eersten zijn niet de talrijksten.

"Gij ziet," zegt QUINCTIJ,TAAN, "de meeste redenaars gehecht aan het détail, hetzij als het te doen is om te vinden,
of om te wegen en te meten wat zij vonden. Zelfs dan als zij zich
bij dit onderzoek altijd bij het uitstekende bepaalden, zou men
nogtans die ongelukkige bemoeijing moeten afkeuren, welke
den loop van het woord vertraagt, en al de warmte der gedachte
uitdooft bij het oponthoud der weifeling. Hij is een beklagens"
waardig en, om zoo te spreken, wel een arm redenaar, die
er niet toe besluiten kan een enkel woord te verliezen. Hij
zal er geen verliezen, die eerst de spraakkunst in hare beginRelen bestudeerde, die vervolgens, door menigvuldige en
goed gekozene leetuur , zieh rijkelijk van woorden voorzag, en
de kunst om ze wèl te plaatsen beoefende; die, eindelijk, door
herhaalde oefening zich in dit alles zóó sterk maakte, dat al
wat hij noodig heeft altijd onder zijn bereik is en hem voor
oogen staat. Men kan er staat op maken dat de denkbeelden
niet bij hem zullen opkomen zonder de woorden om ze uittedrukken 1)."
QUJNCTTLTAAN wees ons de klip aan: namelijk, de begeerte om niets te verliezen, een kwalijk geplaatste zuinigheid, die alles verliest door alles te willen winnen; rle zucht
om pJftct te maken, die altijd de schrijvers zonder genie of
de tijdperken van verval kenmerkte, maar dikwijls ook, en
in alle tijdperken, de echte talenten in den tijd hunner onervarenheid. Is het nooit een jong mensell gebeurd, dat hij eono
rede op zich nam ten einde gelegenheid to hebben eene schilderij
optehangen, of aan een gelukkige aandoening lueht te geven?
is het hem nooit gebeurd van een uitgebreid onderwerp de
lijst en den rand te maken van een woord? V crnederend
uiterste, maar dat men zich voorstellen moet, om al het
gevaar en al de kleingeestigheid een er dergelijke sehrijfwijze
te gevoelen; miser et pauper, zegt QUINCTJLTAAN. "Het is omdat men vreest," zegt BUFFon, "eenige op zich zelf staande,
vluchtige denkbeelden te verliezen, het is omdat men overal
uitstekende tn'kken wil plaatsen, dat er zóóvele werken uit
verwante stukken gemaakt, en zóó weinigen uit één stuk
gegoten zijn". Niets is meer in strijd met deu gloed van deu
stijl 2)."
1)

2)

QUINCTILIAAN. Lihr. VIII"
nUFFON, Discours SUl' lp-

Praefat.
style.
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Ik wil eelltet' de treffende trekken niet uitsluitcn: zij zijn
nuttig 1); má,\r voor oen man van talent komen zij van zelf
in de natnurlijke volgorde der denkbeelden eener welgeordr.nde
rede. Misschien zijn zij nooit zóó trp,fl'encl, zóó gelukkig als wanneer zij ongezocht zijn, en zekere logische noodzakelijkhei(l ze
meêbracbt. Van wie beeft men cr zóóve1en gekregen als van
schrijvers, die nooit het geheel aan één der bestanddeelen van
het stuk opofferden? !I Ik voor mij beschouw die lichtende
punten van den stijl als de oogen der welsprekendheid; maar
ik wil niet dat het geheele lichaam met oogen bedekt zij,
nodl dat de andere ledematen hun gebruik verliezen 2)."
De eigenschappen van een' welsprekenden stijl schijnen ons
toe tot deze twee algemeene teruggebracht te kunnen worden:
de kleur (de aanschouu'elijkkeid) , en de óeu:eging (de levendiglteid). De voorwerpen, van welke soort zij ook zijn, zóó te
vertoon en dat men het gemis van hun onmiddellijk gezicht
vergoedt, of er zelfs een nog meer levende aanschouwing
van geeft dan die wij van de voorwerpen zeI ven konden
erlangen, zietdaar het eerste bestanddeel der welsprekendheid
van den stijl. Ik heb het kleur genoemd, bij gebrek aan een
ander woord 3); maar dit talent heeft nog onderdeelen en
wordt door het woord kleur niet volledig uitgedrukt. De
eene schrijver heeft nleer van den schilder, de ander meel' van
den beeldhouwer: de stijl van den een is een warm gekleurde
schilderij, die van den andere een diep gesneden beeldwerk.
Beiden hebben de voorwerpen, die zij wilden doen kennen, door
het woord gelukkig overgebracht; maar de een heeft er zich
op toegelegd het begrip van het voorwerp zelf in het oog te
doen springen, de ander om het door zijne uitwerkselen of
omstandigheden aantewijzen. B. v.
"Die het meest den dooden gelijkt sterft het minst gaarne."
"De dood rooft schaamteloos alles weg."
"Het volk moet de gunsteling van een' koning zijn."

1) BOSSUET zeidc: Laat niet alles aan Hwe rrf~~cnalU('n na; llIall'
weel ook van Uzelven te erven," - .De dwaas" zegt FLÈCHIER:
.sloot zijn goddelooze lipp(m, en z\in ijdelc en god~laslcrlÏJke gedachten onder een gedwongen stilzwijgcn inhoullende, verg-enoegde
h\i zich in zijn hart te zei(gen: "Er is geen GUl!."
2) QUINCTlLIAAN, I·ih. VIII, Cap. V.
3) Daar ons woord .aanschouweIUkheid" VIN~T'S hedoelillg vollediger &chijnt wcdel'legevcn, nam ik de vrijheil\ hier ('I) !láár
.couleur" dool' '(lallschouwelijkheid" te verlillen:
Vel'l,
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"Die zich over den arme ontfermt leent den Heer 1)."
"De ware welsprekendheid steekt met het schoonspreken den
draak 2)."
"Zonder wangunst, zonder pronk, zonder praal, altijd
groot in de bezigheid en in de rust, verscheen hij te Chantilly
als aan het hoofd zijner troepen. Hetûj hij dit prachtig en
bckoorlijk lusthuis verfraaide, of dat hij te midden van een
vijandelijk land een lf,gerkamp versterkte en eene plaats verschanste; hetzij hij met een leger door de gevaren heêntoog,
of dat hij zijne vrienden vergezelde door die trotsche lanen,
ouder het geluid van zóóvele watervallen die dag noch nacht
zwegen, altijd was hij dezelfde man, en ovcral volgde hem
zijne glorie i»."
LA BRUY.ÈRE, een wonderlijk bekwaam graveerder van gedachten, heeft andere wendingen:
"De valsche grootheid is schuwen ongenaakbaar; hare
zwakke zijde kennende, verbergt zjj zich, of laat zich ten
minste niet in het aangezicht zien als inzóóverre dit noodig
is om indruk te maken 4<)."
"Een groote ziel is verheven boven de beleediging, het onrecht, de smart, de spotternij; en zij zou onkwetsbaar zjjn,
als haar het medelijden geen pijn deed 5)."
"Iedereen zegt van een' dwaas dat hij een dwaas is, maar
niemand durft hct hemzelven zeggen: hij sterft zonder het te
weten en zonder dat iemand er genot van heeft 6)."
De denkbeelden onderling te schikken, den gang van het
1) Spm!lc XIX. 17.

21 PASCAL. Pensee.~. Part. I. Art. X. § 34.
3) llossuET. Ûraison funèbre du prince DE CONDÉ.
4) L'A BRUYÈRE. Les Caractères. Chap. 11.
5) T, z. [11. Chap. Xl.
6) Ibid.
De slag. die hem (EGMOND) Iloor den sclH'f'pre~ter gegl~ven werd,
snep(1 hem niet beter ooor Ilen hals dan den o/llstamleren in hel
(Hoon)
harl."
.!Je wetenschap hernam haren loop door de impulsie des twijfels."
(GnoEN VAN PRI NSTERER,)
.Het was niet dpnkbaar dat het krachlillste en sehrander~le
volk yan Europa een koel toeschollwer zou bl\jl'en bij den groolen
arbeid door de Christenheid ondernomen, om het nachtspook van
zich afteschudden 't welk zóólaug haar verstand heneveld. hare
(MOTLEY,)
hand verlamd had,"
I Jlie schoone dageraad, die thans het vrije Europa heschijnt, is
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woord zóóuanig aftemeten , dat men dcn hoorder het besef geeft
van de handeling, van den voortgang, van de reeks der in
het drama onderscheidene. paasen, waarin men hem deelen
doet, hem niet lang in denzelfden toestand te laten en
hem ras in een' anderen overtebrengen, - in één woord, hem
een innig en bestendige bewustheid van zijn leven te g-even, zietdaar een tweede wet, om de waarheid te zeggen de algemeene en hoogste wet van de oratorische rede, maar die,
terwijl zij in den stijl wordt verwezenlijkt, bestudeerd moet
worden wáár zij verwezenlijkt wordt. Deze beide wetten, ofschoon onderscheiden, laten niet na somwijlen elkaêr aante~
vullen; de beelden kunnen de levendigheid bevorderen; de,
levendigheid kan, op hare beurt, eene schildering worden 1);
zelfs moet de redenaar de eene uitwerking- door middel van de
andere zoeken te krijgen; hoewel toch beide uitwerkingen
verschillend zijn en afzonderlijk beschouwd willen worden.
Onderzoeken wij dus eerst welke de voornaamste middelen
zijn om de gedachte te schilderen, om karakter en glans aan
de voorwerpen, kleur aan den stijl te geven.

§ Il. Over de aan8chouwel{jlcheid.
Elke rede, zoowel de boekentaal als die van den dagelijkschen omgang, wil het gemis der onmiddellijke ervaring verniel opgegaan uil de Seplemhermoorllcll, maar uil hel hloellhatl 011zer Spanje larlende sleden."
(KllIJPER,)
,CALVIJN ver~molL in den gloed \'an z\in geest de I<rachl van hel
germanisme, de vrijheid van den chrislelijken geesl en den adel
der classlclleil lol dal metaal van uilnemende wa,mle. waarop ook
Hollands volk zUn sledemaagd sloeg.
,KUlJPER,)
Zie SmlRANT'S Hoofdregelen betreffende stijl en 1:lIelsprekendheid.
(Leijden. 1849), -- M, DE VRlIIS. De heerschappij over de ta,al,
het beginsel der welsprekendheid. (Gron. 1850).
Verl.
]) B. v. .God is niet karig mei rle lessen der vergankel\jkheid.
Als gU des avonds de huisdeur sluil. hebt g\j den dood mede binnengesloten. Ongenoodigd zit hii naast U aan den maaltUrI. AI
was uwe snelheid als die des arends, hij zou U op de hielen
vol!(en."
(ADM. J). A. v. J), HOEVEN JR.)
Zie bij TJ>R HAAR (De geschiedenis der kerlchervorming in tafereelen, Haagsche Gen. V. D.) de schels van ALvA (11 Sl. Blz 214,
215). de heschqjvlO!( van den Bartholomeusnacht (11 SI. Blz, 289394), de leeliening dCI' JezuïteIl til SI. Blz. 437); en i,
Vl' 1'1.
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goeden door iets dat het vervangt en er den indruk van wedergeeft. Het woord moet iets meer zijn dan de f'orn/ltle der
dingcn. Dan eerst kent men iets, als men er het beeld van
heeft: somtijds brengt de beeldtcnis cen' gelijken indruk te
weeg als de werkelijkheid. Niets minder is er op den kansel
Iloodig; men moet de gedachte scltilderen. Ik verlang dat de
uitdi"llkking een beeld geve, dat is te zeggen, dat zij ons niet
alleen het bNJrip, maar in zekeren zin ook het gezicht, een
levende aansc1lOuwing geve van de zinnelijke of zedelijke dingen
waarover men tot ons spreekt j d!tf men ons de denkbeelden
bekleedt met een' vorm, die ze levend en nauwkeurig aan de
verbeelding voorstelt. Men kan daarbij de schildering zelve
beschouwcn, de natuur der denkbeelden waarop zij wordt
toegepast, haar onmiddellijk voorwerp Of hare wijze, en de
middelen die zij gebruikt. Laat ons een en ander nader beschouwen.
l. De sckitdering zelve. - Aan elk der voorwerpen, die in
het onderwerp der rede voorkomen, moet men zijn karakter en
zijne waarde geven. Wat beteekent het anders zijne gedachte
te scJtilrlereu, als het niet is - bij de duidelijkheid eene levendigheid te voegen die zij gewoonlijk niet heeft, eene kracht
clie haar onbekend is? Het is dus niet maèlr enkel te doen
Ollt te schilderen; dit is het middel en niet het do~l 1).
Dit
wijst het grenspunt aan, sluit de langwijligheden en de beuzelarij buiten 2). Doorgaans is het maar te doen om te 8ehilderen
en niet om tc besc1trijven, om alles t~ laten raden en niet om
alles nantezofjzen. - Alles is ondergeschikt aan het onderricht
en aan dé ontroering. - Ik hecht aan den glans der beelden in
de kanselrede nauwelijks meer waarde dan aan het goud op
1) Als het schilll.mm doel is vcrlaagt zich de prediker tot een
tooneelspcler. cn .Ie opgesmukte relle wordl dan licht sentimenteele wartaal. .Ii.· men met het kwiklnvak!llnl'n \':111 \·otsch~n in
een [loei vergelpek. -- Maar al~ men over -dc opwekking te Nain
zal prediken en aldus aanvan~t: .Wij zUn te Nain, - er wor.lt
een Ilik uitgedragen; - Is het van een grij~aanl? of is het vun
eeu kindeken? enz." - dan is het doel nic t 0111 te schilderen,
muar om diepCI'en indruk te [revPIl '·JIJ het feil.
Vcr!.
2) Als GEEL de geschiedenis zal aanideeden, en nr gevraagd worllt
of zij pok keurslijven. lange sleepen. Ilapsels en parels behoeft
om onder de menschen te Iw lil cn , - is het antwoord: "liever
een lenig korset; het kleed netjes afgeknipt; tie lokken golvend of
opgebollilen, èén enkele parel, met smaak geplaatst:·
Vcrl.

445
de klecdel'eu des priesters, of aau de praclJt bij bet alt.aar.
N ogtans moet men de dingen zichtbaar maken. De wat stoute
heelden ontbreken ons; de eenigszins gekleurde stijl wordt in
de kerk weinig gedoogd 1). Ik vorder van niemand zijner
natuur geweld aantedoen; waut ook hier is het: /lal wat men
niet doet in het geloof, dat is zonde." (Rom. XIV. 21$).
2. ]Je aard der VOol'te~tellen voorwerpen. Dan eens zijn het
stofi'elijke, dan weder onstotl'elijke dingen; dan eens personen,
dan weder toestanden of tafereelen; dan eens persoonlijke
feiten, dan weder eene reeks van feiten bij elkaêr.
3. l!et onmiddelZf:'k voorwerp of de l()ij~e der 'IJool'ótelling.
Dan eens is 't karakter, het begrip van het voorwerp, dan
weder zijn het zijn uitwendige verschijnselen die het beeld
doet uitkomen 2). De eerste dier handelwijzen gelijkt meer
op de beeldhouwkunst, de andere op de schilderkunst. In
hunne volkomenheid hebben zij beiden gelijke waarde. BOSSUE'J'
munt in beide soorten uit. Dikwijls karakteriseert men meL
een woord: "de bliksem scheurt de wolk, de nacht keert
weder;" máár men heeft gezien, dit is voldoende. Men
kan dan het denkbeeld nemen hetzij in deze of gene bijzondere
en kenmerkende omstandigheid, hetzij in gewijzigde ollderdeelen. Ongetwijfeld moet men de schildering het meest gebruiken, omdat zij meer onder ieders bereik is. De andere
manier evenwel, die dáárin bestaat om het voorwerp zelf voor
oogen te stellen, heeft, recht van pas gebruikt, groote kracht.
Aan LA BRUYÈRE is zij gewoon 3).
1) Gelijl< zonll!'r klenr de stijl flets i~. zoo wordt hij bont, als
Iie Ideuren Ic hard zUn. - rn de ICi'rk (- de Framchen zeggen ti'mpie -) is de vrelverwige rok \'an Ilichlr.rs en romanschrijvers voor
vel('n een aam.loot.
Vert.
2) Als vOllrbeclil diene wederom A. D. A. v. D. HOEvEN'.IR. die
naar aanleiding vall LulL XVIII. 8b • O\'er hi't geloof in CHRISTUS zegt: .lIet is er Illede als met een hlinde, die z~in leidsman
hU dc hand neemt, en hem stup \'oor slap \'olgt. opllal hij veilig
langs cie grachl ",andele. We,lerom is hel met hel geloof in CHRISTUS als meI pen Ilranlie. die cien geneesheer tot zich roept, en dc
hittere l1Iedic~inen drinkl. en hr.1 mes des wondheelersaan z~ill
lichaam toclaat. opdat h(j gf'nezp. En wederom is liet met het
geloof in CHRISTGS als me t ern kind. tot het weil< Iie opvoeder
zegt: Iloc dit! en hU dorl hel: ga Iierwa<trls! cn hij gaat: roer
Vert.
dil nict aan! en hU onlhlll1tlt er zich van."
3> Vg. de voorslelling \'an Ile laatsle oogenJ.lillken des \loetvaardIS"1J llJoonlcua:lr,: hij BEE1S. Slirhtelijke uren (No. 5, 1851);
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4. De middelen d,e men bezigt. - Zij zijn direct, als men
zich houdt bij het onderwerp zelf dat men wil doen kennen
en laten zien; indirect, als men tot vergelijkingen de toevlucht neemt.
A. De directe middelen bestaan in het uitspreken der kenmerken van de zaak. De meest uitvoerige vorm dezer manier
is de beschrijving, dat is te zeggen, de aanwijzing der omstandigheden die een denkbeeld voor de verbeelding merkbaar
kunnen maken, - of zóó zichtbaar, zóó tegenwoordig als bij
de afwezigheid van het voorwerp mogelijk is 1). Ik zeide de
aanwi;jzmg, niet de opsomming, want, als soms een volledig
opsommen nuttig kan zijn, zelfs in zekere gevallen de overvloed of althans de opeenstapeling 2), - meermalen is één
enkele goed gekozen trek voor ons oogmerk voldoende. Het
is niet op het getat der bijzonderheden, het is op hun keu.v
dat het aankomt; er zijn sommige vruchtbare trekken, die
voor een volledige en geregelde ontleding van een karakter
of van een toestand gelden. Men moet het punt opzoeken
waar de stralen inéénloopen en waar het licht vlam wordt 3).
Voor de groote schrij vers is weinig ruimte voldoende om
een geheel tafereel daarin optenemen. Zij weten de bestanddeelen van eene gedachte of van een beeld bij elkaêr te
voegen, de tusschenruimten wegtenemen, het daarnaast plaatsen
der deelen door hunne verbinding te vervangen. Zoo zegt
BOSSUET: 11 Dit woord van vertrouwen bracht zijn vrome ziel
naar het verblijf der rechtvaardigen over;" en elders: "Deze

.Onuitsprekelijke folLering, - tie genadeslag ...• - de "erbrijzeling tier been(leren, ... - nog ééne stuiptrellking, '" ziedaar hel
pararlijs."
Ver!.
1) Het genie der Ouden, waarvan het onze te veel verschilt:aangrell7ende omstandigheden gevoegd bij de hoofdzaak; - altijd
van hel geslacht tot de soort afdalen.
2) Zie tie meesterlijke heschrijving van den kanselier LEONINUS,
in dM Leycester van Mevr. BO~BOOM·TouSSAINT: .ny had niet noo!lig over mollige tapijten te gaan, opdat men gelooven zou aan tIe
vastheid van zijn voel.... HU had niet noodig het volk e~rbietl
a!'tevragen door de veelheid zijner knechten .... enz."
Vert.
3) »Pontum adspectabant flentes." (Virg. Aeneis, V. 616).

Son cour sier bondissan t, ~ui sent flotter la rêne,
Lance un regard oblique a son mattre expir ant,
Revienl, penche la léle, et Ie flaire en pleuranl.
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woorden zeggende sterft hij, en mèt de engelen vervolgt hij het
vroom gezang 1)."
In de meest beknopte bijbelscke verhalen ontbreekt nooit
het karakteristieke, alles samenvattende woord 2).
Zie zijne lijkredenen van de Paltz-Gravin en van LE TELLIEI\.
Een ander schreef: .Terwijl wij hier treuren, zijn reeds de
engelen daarboven hezig hunne harpen tc stemmen voor den aanstaanden zegen die ons weggelegd is."
Uit VAN OOSTERZEE'S Leven van JEzus stippen wij aan: .KiI als
zijn kus bleeC zIjn (JuDA") hart;" - .Krampachtig pogen des
lasters ;" - .JUDAS smakt het schandloon voor de voeten der Overpriesters;" - -bedelaars. sluipende onller de schare om stemlllen
te winnen;
.den ontblooten rug met snerpende goesels doorploeg'!!.; - 'zelfs de nationale trots verstomt voor de stelII van ,Irll
haat; -' .een sluijer van nevelen 0111 de kruisen geworpen;" terwijl het ehhend leven .lIIel den bloedstroom wegvhet uit rle
alleren ; enz."
Vert.
2) Zie de \'crklaring van het zegelied op ~'ARäo, door lIet'san
in het Trailé des éludes de ROLL/:I' , Liv. V. Chnp. 111. § IX;
.Mijne hand zal hen dooden;' voor: ·ik zal hen dooden." Zie ook Gencs. XLIII. 26-31.
VINET.
Ziehier eenir('e \'oorheel,len om VI!iE ,'s hewering' te ~lavrn:
.Wat heM gij U aan mijn ha/'t ontstolen." tien. XXXI. 26 .
•Onze broedt'rs hebben OIlS hart doen s In el teil." Deuler. l. :18 .
• IV//nt zij perste hem." Rif(1. XIV. 17.
1)

-Dat ik m~j met éé ne wrake voo/' mijne twee ongen !l'/,('/;e."
Rigl. XVI. 28 .
•ft/aar RUTH kleefde haar aan." Ruth I. 14b.
•Ik heb l1l\ine ziel u i tg ego ten:' 1 Sam. I. 15 .
•Lieze zal over mijn volk heerschrn." 1 Sam. IX. 17b.
•De l\nning DAVID ging achter de baar." 2 Sam. 111. 31.
.lIet volk kwam steelsgewij ze in de stad." 2 Sam. XIX. 3'.
,Ik weet niet uiltegaan noch integaan." 1 Kon. 111. 7•
•Fluiten (voor beschimpen)." 1 Kon. n:. 8. cn elders .
•Als AHIA het geruisch harer voeten hoorde." 1 ROIl. XIV. 6.
•En slachtte hen aldaar." 1 Kon. XVIII. 40b.
• 001. vlood BENHADAD - van kamer tot Iramer·" 1 Kon.XX.30 .
• ACHAB die zichzelven verkocht had." 111on. XXI. 25.
,Want hij driift als een onzinnige." 2 Kon. IX. 20.
,Laat ons elkanders aangezicht zwn·" 2 Kon. XIV 8.
• /Je Koning DAVID stond op zijne voeten." 1 Chrono XXVIII. 2.
,'s Heeren oogen doorloopen de gansche aarde:' 2 Chroll. XVI. 9.
•Hij hangt de aarde aan een niet." Joh XXVI. 7.
•/Je dageraad grijpt de aarde bij ham hoeken, en schudt de
godtleloozen -daaruit." Jou XXXVIII. 13.
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MASSILLON munt uit in de kunst om in hei geheel van den
stijl de beelden te laten invloeijen , ofschoon hij ook voor
stoute beelden niet terugdeinst, zooals dit: "Uwe daden blozen
over uwe titels j" maar zelfs deze verschijnen niet meer dan
behoorlijk is, omdat zij te voren ingeleid, gewettigd zijn 1).
---Het (krijgsros. belacht de vreeze.' .Ioh \XXIX. 25.
-Van gruwelen zwanger. baart luj teleurstelling." Ps. VII. 15.
•Hij regent bliksems op de goddeloozen:' Ps. \1 6
.lk zal van Uw beeld verzadigd wOI·den." Ils. XV11. 15 .
•De hemelen urtcllen Gods eer.' Ps. '\1\. 2
.AI mijne beenderen kan ik tellen." Ps XXII. 15.
•Gij richt de til {el toe voor m(jn aangr:Jicht. Ps. XX11J. 5.
-Diep zijn uwe p~jlen in mij gedaald.' Ps. \XXVIII. 3.
•(laar mijne tranen in mve ftessche." Ps. LVI. 9 .
•Die den geest der vorsten als druiven af.m~jdt." Ps LX-\VI. 13.
•Leer alzoo onze dagen te llen." Ps. >'C 12.
•De Sel'll{l'oerde mi) 11' mond aan met de lJl()e~iende /wir, .•I.'s. \ I. G.fiop en staart. - tak en bieze." Jes. 1\. 13.
•De Heer zal de trancn van aUe aangezichten afwissclte1l'"
.T.'s. \XV. 8.
• Want hel is gebod op gebod, gebod op gebod. regel op regel.
regel op regel. hier Wilt. dáár Ullltl" J.,s. XXVIII. 10
.11. hel, U in de bl'ide handp(llmen gegraveerd." .Jes. L\ IX. 16.
•God heeft mij omhangen mct den ml/ntel der gerechtigheid:'
Jrs. LH 10.
,. De slllg'regen is neérgdvt1llen, en ,Ie waterstroomen zijn geIwmen. en de winden hebben gewaaid. 1~IIZ.'· \Mallh. VU, 27).
"J [ZUS, de hand uitstrekkende. .heefl hem aangeraakt."

. Mauh. VlIJ. 3.

,.Zijn hOOfd werd gebracht in eenen schotel. en het dochtertj e
gegeven.
Matth. XIV. 11 .
•Toen kwamen zij toe. en sloegen de handen aan J IlZUS en
grepen Hem." Mallh. X~ VI. 50.
"Hij loochende het voor allen." Mali h. XXVI. 70.
"Hij antwoordde ~em niet op een éèni.q woord." Malti .. XX VII. 14.
,. Een goede, neel'gedrukte, en geschudde en overloopende
maat." [Luk. VI. 38) .
• En ZACCHEUS stond." (Luk. XIX. 81 .
• Stond op, - legde de kleederen af, nemende enz:' Joh.
XIII. 4. 5.
"Uitgenomen deze banden." Hand. XXVI 2911.
"Dien ik in m(1ne banden heb geteeht.·' Filem. vs. 10.
"Water/ooze wolken •... dwalende sten'en." Jud. vs. 12 en ]3.
"Die in !tet mtdden der kandelaren wandelt." Openh. lL 1.
1)

KALKAR,

Bijv. Gesch. ··Eeuweu lan.,:

lilt; lid

Verl.
RUlllcill,;chr Rljl;
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Overigens zijn het dikwijls niet de combinatiën en de gelukkige woorden die het best schilderen, - maar de eenvoudige en eigena)udige uitdrukking, die, zonder juist te
willen schilderen, zich alleen voorstelt het denkbeeld aan te
duiden. Zoo lezen wij in de Schrift: 1/ Er zij liekt, en het ,oa8
licht." (Genes. 1. 3); en elders: ,/RACHEL, kare kinderen beweenende, loeigert zich, te laten troo8ten dat zij niet JJZeer zijn."
(Matth. II. 18) 1), - Maal' dikwijls ook is er meer koloriet
noodig.
Een krachtig, maar gevaarlijk middel is het épitheton , waarin
menigmaal het beeld zich oplost 2). Het épitkdon is een woord
gevoegd bij den naam van het voorwerp of van de handeling,
om een kenmerkende eigenschap van rteze handeling of van
dit voorwerp aanteduiden. Elk épitketon is een bijvoegelijk
naamwoord of een bijwoord; niet elk adjectief is een épitheton.
Een adjectief of adverbium, zonder 't welk de beteekenis onvolledig of onzeker zou blijven, is geen épitheton. Maar een ijdel
épitheton is het, dat noch het voorwerp aanschouwelijker noch
eene gewaarwording levendiger maakt.
In alle talen maken de middelmatige schrijvers een schroomelijk misbruik van het épitlzeton; het is een gemakkelijke toevlucht voor de trage geesten, - de ongenoegzame aanvulling
eener onvolkomene overdenking, en de oorzaak der wekelijkheid van stijl die men bij de meeste schrijvers opmerkt. Het épith:ton is ijdel als het geen oordeel in zich sluit, als
het geen verkort tafereel is 3). Het moet niet de regel, máár

op hel sterfhed;" - »de poë1.ij verdronk in de golven die de
wereld overdekten." Zulke beelden zijn echter voor den kansel
ongeraden, cn dáarmctle niet goedtemaken dat de H. S. van
.zwemmen in tranen" (Ps. VI. 7), van "asch als brood eten",
(P~. CII. 10), van ,het geschal der heuvelen ," en van het
.handgeklap der boomen" (Ps. XCVI. II; 12; Jes. LV. 12) spreekt.
Vert.
1) Vg. Psalm XXXV. 141: "Als een die over eene ,noeder
treurt:' - Psalm I,XXH. 6: ·Als regen op het nagras:' Psalm cm, 16b: .Hare plaats kent haar niet meer." - Vg. DA,
Cosu, Voorlezingen 0, T .. I. 0, BI. 59. vvo
Vert.
2) Als hiiv. de rl'gering van tODEWIJK XIV een »schitterende
dwingelandiJ" wordt genoemd, - or de houten jukken tegen de
ijzeren worden overgesteld; - of het pad der oprechten de
koninklijke weg heet.
3) In J. J VAN OOSTERZEE'S preken spelen de épithela een voor~
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de uitzondering zijn. Telkens als het épitketon niet nuttig is, is
het schadelijk, en de nuttige épitketa zijn het vrij wa t minder dan
de schadelijke épitkela schadelijk zijn. Zie de navolging van
den XIXden psalm door J-B. ROUSSEAU : "Welk meer verheven lied", enz.
Wie gevoelt zich niet in den eersten regel vermoeid door
zulke épitheta welke hij niet verlangde, omdat zij reeds in het
substantivum begrepen waren I)? - Wij kunnen hier nogmaals het beginsel der activiteit in het geheugen roepen; men
moet den geest iets te doen laten, en hij wijt U volstrekt
geen dank voor 't geen hij zelf gevonden zou heb ben, of werkelijk gevonden heeft.
Men moet de gevallen onderscheiden waar het zelfstandig
naamwoord den geheelen stoet van bijkomende begrippen met
zich brengt, of ook waarbij elk bijkomend begrip ongepast
zou zijn, - en waar het substantivum zichzelven tot adjectivUJn
strekt; want is niet, in den grond der zaak, elk substantief
implicite een adjectief? .
Een ,zeel' sterke gemoedsbeweging pleegt dan eens de épitheta
te onderdrukken, dan weder ze te vermenigvuldigen. In klem-

name rol. B. v. Ezech. XXXVII. 1-14: rustige c1oodslaap; krachtige
roepstem; merkbal'e voorbereiding; bezielende levensadem; geheele
herschepping; schoone verwach tin:.r.
1 Kon. XVIII. 41- 46. De gebedsveI'hooring: stellig verzekerd;
geloovig verwacht; zigtbaar vertraugtl; langzaam voorbereid;
heerlijk geschonken; vrolijk genolen.
Hand. XVIII. 22b: ontwijfelbaar feil; bevreemdend verschijnsel; opgelost raadsel; onschatbare weldaall; ontslotene leerschool.
J(1D3. lIl. Ninive-Nederland (19 Junij 1853): de zeldzame
voorspoed; de klimmende schuld; de ernstige roepslem ; de diepe
boetvaardigheid; de genadifJe verschooning; de kortstondige hekeering.
Openb. XX. 11. 12. lIet laatste oordeel. (14 Mei 1854): glans.
rijke .verschijnin:.r; verbazende gelijblelling; verrassende openbaring; regtvaardige vergelding; beslissende scheiding.
Genes. XIX. 12--26. De weg de.y behouds. (21 Mei 1854):
genadig ontsloten; ligtzinnig bespot; dwalend gekozen; dringend
gewezen; veilig bewandeld: weêrspannig gemist.
Men toelse deze epitheta aan de dool' VINET gegevene opmerkingen.
Vert.
1) B. v. -doffe loodkleur," rlscheeve vorens;" -arme bedelaar;"
-donkere nacht;" ·sterke rots;" diepe zeil;" -grievende teleurstelling;" "pijnlijke benauwdheid;" enz.
Vert.
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mende, dringende bewijsvoering laat het woord, haastig om
te komen wáár het wezen wil, de kwalifikatii!rt weg die niet
volstrekt noodzakelijk zijn. Er kan een stijl bestaan geheel
uit substantiva.
Maar, als de adjectiva zich schuil houden en, om zóó te spreken,
terugtreden in den boezem der substantiva, wáár de gedachte
zich cortcerttt'eert, waar zij, om schielijker te ga~ n, zich de
lendenen opschort, - er zijn toch ook oogenblikkcll van uitstorting, waarop het épithetort weder voor den dag komt en zich
vermenigvuldigt; men heeft geen middelen genoeg om de voorwerpen te karaktel'i8eel'ert. In zulke gevallen is het adjectief
even noodzakelijk als het substantief; het maakt er een gedeelte van uit. Zelfs kan, in deze soort, de overvloed behagen:
11 Uw mi8daad i8 orttzaggeHjk, af8chuwelijk, verfoeiJelijk" 1).
De be8chrijvirtg vermenigvuldigt gaarne de épithet(t,' als deze
een beeld vormen, of als zij het voorwerp kenschetsen en in
verband of in tegenstelling stellen met den toestand 2). Maar
hoemeer men ze rijkelijk bezigt, te minder is het geoorloofd
dubbelzirtrtigen te gebruiken; zij moeten iets uitdrukken' 3).
Dit beteekent niet dat men bet buitengewone moet· zoeken;
bet eenvoudigst épitheton, dat iedereen voor den geest zou
komen, is dikwijls het beste 4); het is de waarheid van den stijl.
Máár over het algemeen moeten zij treffend zijn, een tafereel
voorstellen, of een oOl'deel bevatten 5). Er zijn épitheta die
1) DuCIs. Hamlet . Acl. V. Scène IV. - Zie ook de inleiding
(Ier derde Catilinarla van CICERO.
.
2) VIRGILIUS is in rlit opzicht bewonderenswaarrlig. Zie Georgic.
Lib. III. vs. 494-500. en 512-520; Aenëis. 11. 204- 211.
Vg. Genes. XXVI. 34: .. Hij schreeuwde gansch zeer meteen'
grooten en bitteren schreeuw." - 1 Sam. XVII. 26h: .van den
levenden God." - 2 Sam. XVII. 29: "hongerig, en moede, en
dor·stig." - 2 Sam. XIII. 15: ·haatte haar met een ZfJer grooten
haat." - Matth. XXVII. 28: ·purperen mantel." - Matth. XXI:
41; .kwade dood." - Luk. XVI. 19: .vrolijk en prachtig." enz.
Vert.
3) B. v. TER HAAR. Johannes en Theagenes, II:
"Wel rank \ an leest en rap van leden •
• Maar r\izig, krachtig, f'orsch gespierd I"~
IV: ZÓÓ jong, zóó schoon, zóó vroeg gestorven."
Vert.
4) Er is iets naïef's in de verouderde épitheta. De meest gemeencn worden weder puntig. Men zal weder beginnen te zeggen:
de frissche morj:(en, de groene welde; enz.
5) B. v. heldere bewustheid;. veege sponde; graauwe haren;
29'
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schilderen, anderen die karaktariseeren; de eersten zijn beelden,
de anderen zijn gedachten. Ziehier een voorbeeld van beider
gebruik:
.En brengen, met groot geschreeuw, hun levenden buit
.Op d'ijselijke vlakten hunner bloedige rotsen."
De verstrooide benden der vogelvrij verklaarden vervolgende.
Bezoedelde hij zijn gewijde handen met hel bloed zijner
onderdanen" 1).
De verbondene épitheta hebben dikwijls groote kracht:
.De bleeke en hloedige doot! was aan zijne z\ide."
"Niets komt er uit de hel
.Dan de eeuwige dorst naar een' onmogelijken dood."
"Nadat alle partijen lJ)aren geslagen, scheen llij alleen zick
nog ,ytaande te houden, en alleen nog het zegepralend fJeluk~
kind met zijn 80móere en onvel'schrokken blikken te dreigen 2)."
Men kan hetzelfde zeggen van' de épitheta in tegenstelling:
IIDe meer vernwgende dood nam haar onder die vorstelijke
/tanden va,n ons weg 3)."
"De tijd, dat bewegelijk beeld VCnt de onbewefJelijke eeutIJigheid 4).
- "Om den onherstelbarelt hoon der jarm te herstellen 5)."
Als men kan, zal men wèl doen nien we épitheta te ge-

bruiken, adjectiva die een weinig van hun gewonen zin afwijken 6), - wèl te verstaan echter, dat zulks plaats vinde
zonder der taal geweld aantedoen gelijk als in deze woordver-

witte wol j lange kleedelen. -

Zie de épitheta in de rede van
TERTULLUS, Hand. XXIV. 3; en hoe HusAÏ, 2 Sam. XVII. 7-13.
met opzet van ·,Uw vader" sprekende. zijne rede met beelden en
épilhela opsiert. - Het schijnt wel dat de oneerlijke welsprekendheid
meer hehoefte aan épitheta gevoelt dan een oprecht gemoed.
Verl.
1) VOLTAIRE, La Henriade. Chant. 11.
2} BOSSUET. Lijf.rede op MICR. LETELLIER.
3) BOSSUET. Lijkrede op HENRIETTE VAN ENGELAND.
4) J. B. ROUSSEAU • Odes, Livr. lIl. Ode H.
5) RAGlNE, .Jthalie. Acte IV, Scène V.
Wij hoorden een' redenaar zeggen: ,valsche beleefdheid. of.
Vert..
wilt gij liever. beleefde valschheid."
6) BILDERDIJK noemde de vreugde bros. en spreekt van een
wisselziek gelaat, van vlug gerepte voeten, van uitgevlamde lamp,
van smijdig gouel. van miskleuru. doorbalsemd; enz.
r erl.
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bindingen: * "lichtend discipel; een onherstelbaar mensclt; een
pijnlijke ziel 1)."
Maar ik zou den kansel te buitengewone épitheta niet durven aanraden; hij moet zich wachten verwondl'ring te wekken.
En, in 't algemeen, wees spaarzaam met épitlteta; prent het
U diep in, dat hun overvloed de zwakheid verraadt van een'
weinig degelijken stijl, waarin het adjectief bij het substantief
wordt gevoegd om het gewicht te geven. Zie eens hoe spaarzaam
er de meesters meê z\jn. (MASSILWN heeft er meer dan BosSUET ; maar hij is er ver af ze te verspillen, ofschoon hij ze
waar het pas geeft weet te vermenigvuldigen).
B. De indirecte middelen om te schilderen heffen het voorwerp omhoog, doen er de trekken van uitkomen, verhoogen
er de kleur van door de vergelijking met cen ander voorwerp.
Wij naderen hier tot den figu1lrlijken stijl.
De tegenstelling (alltithesis) is één der krachtigste, maar ook
één der gevaarlijkste middelen om de voorwerpen te doen uitkomen. Zij is eene tegenstelling van denkbeelden door de woorden uitgedrukt; zQodat er geen antithèse bestaat, als alleen de
dingen, of als alleen de woorden tegenover elkander staan.
Máár in het eerste geval is het slechts eene figuur minder;

in het tweede is het een kinderachtige figuur, een woordenspel, een logen del' uitdrukking. - PASCAl, zegt: "Zij die
met verkrachting der woorden tegenstellingen maken, zijn als
degenen die voor de symmetrie blinde vensters maken 2). De
smaak der antithè8e is vooral eigen aan tijdperken en aan
geesten wien het aan eenvoudigheid ontbrel;lkt; zij is één dier
specerijen bestemd om een verstompt verhemelte weder optewekken. De goede schrijvers gebruiken haar zelden. Zij is
vreemd aan DEMosTHENEs, zeldzaam bij BOSSUE'l ; wij vinden
haar terug bij FLÉCHIER, die niet schroomt in zijne lijkrede
op TURENNE te zeggen: "Had hij na zóóvele daden der onste1'felijklteid waardig, niets sterfelijks meer te doen?" De
geestigheid is een slecht aanvulsel der welsprekendheid; zij is
veel gemeener, en de redenaar moet voor hare strikken zich
wachten. De ver gezochte antithèse is altijd slecht: misschien kan
men haar alleen toelaten als zij onwillekeurig ontsnapt en uit
het hart voortvloeit. Is er tegenstelling tusschen de zaken zel-

H

1) Men zegge niet "dood eenvoudig ;" "waardige medegenooten;'
lieve kinderen;" enz.
Verl.
2) PASCAL, Pensécs, Part. l. Art. X. § 22.
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ven, dan moet men niet sehl'oomcn ll<lar in de llHio,.den aanteduiden I); máár de tegenstelling in de denkbeelden wint er
soms mede niet door de woorden aangeduid te worden 2).
Het christendom was der antitltè8e g\l1lstig, eu men kan
zeggen dat het er zelf vol van is. Om zekere tegenstellingen
te verzoenen, moest men ze eerst doen uitkomen. Ook zijn
de christelijke schrijvers van alle tijden er meer of min overvloedig in geweest. De nienwere talen zijn van ééne zijde
geheel christelijk, en men kan dit, tot op zekere hoogte, ook
van de zeden en van de gedachte zeggen. Hieruit verklaart
zich het verschil, dat men bespeuren kan tussehen de nieuwe
en oude schrijvers, wat betreft het gebruik der ani'ithè8e. Het
heidendom onderdrukte haar, omdat het, om zoo te zeggen,
een zekere éénneid aan het leven gaf, ongetwijfeld een ingebeelde éénheid, die bestond in de ontkenning of de om\ etendheid van één der termen dier groote contrasten die 't menschelijk leven ons aanbiedt. Het christendom, de tegenstrijdigheden
die het verzoenen wil doende uitkomen, heeft de antithèsen
van ons bestaan in het licht gestelrl. Het behoeft ons dus niet
t'e bevreemden dat velen del' grootste uitwerkselen van den
christelijken kansel uit dc antitltè8e voortkomen. Máár - nog
ééns - men moet zich te dezen aanzien houden aan 't geen
afhangt van den fl7'ond rIer dingen 3), zich wachten voor vcr1) Zie de hUbeJsche tegenstellingen: Gen. V.I· en 3: "IWilr de
gelijkenis Gods: - naar zijne geliJkcnis" -- Exod. xx. 5 Cll 6:
"aan het derde en vierde lid; - aan duizenden." - Ps. I. De
rechtvaardigen. - de godlleloozen. - Ps. XXIX. -9: De angst in
cle natuur, -- de lof in den tempel. - Ps. XXX. 6: Een oogenblik
in zUn' toorn, - een leven in zijne goedheid. -- Matth. XXV.
19-30· De goede en getrouwe, - de. booze en luije dien~t·
knecht. - 1 Kor. IX. 25; De verderfelijke en onvel'del'felijke
IIroon. - I Kor. X. 21: De drinkbeker des JIeeren , - en flil' der
duivelen. - Hehr. XII, 18-25: De oude en de nieuwe Redeeling; - Galat. V. 15; Het vleeseh en de ge~st; - I Prtr. n.
24 en 25: Vergankelijkheid en bestendigheid.
Vert.
2} Vg. de schoone uitdruHiug van PAlJWS: ROIll. XVI. 20: "De

God des vredes zal welhaast den Satan onder uwe voeten
verpletteren /"
3) Waarom mag men niet van de zonde zeggrn. dat zij ná

korte vreugde lang berouw geert? Waarom niet van den Heer.
dat hij zich zonder onrust tot de laatste feestreis toerustte?
Waarom niet van de weduwe, dat zij het minst gevende het
meest gaf? Waanllll niet van flen gezegenden Heel', dal hij den

455
nuftspelingen en voor een gemakkelijke en koude rhetoril'/c,

spotmantel droeg? Of dal, terw\jl de uren minder worden, veelal
de gevaren vermeerderen; - of dat nict de onwil uit de onm leht,
máár de onmacht· uit den onwil ontstaat?
DIOGNETUS zegt in zij n' Brief: ,,[Ie Christenen dragen alles mede
als burgers, en verdragen nlles als vreemdelingen. Elk vreemd
land is voor hen vaderland, en elk vaderland is hun vreemd."
GRlWORIUS (je GROOTE zeide: "Terwijl de wereld zelve nog
bloeide, was zij reeds in de harten der l11enschen verwelkt. En
ziet! nu is de werel!l zelve reeds verwelkt, en nog bloeit zij in
onze harten."
Op St. Stefanusdag pleegde men te pre(\il;cn: "Gisteren is JEzus
voor (Ie aarde, heden is STEFANUS voor nen hemel geboren."
Paus HORMlllDAS schreef (Epist. ad Justin. 79): ,CHRISTUS ....
jacens in praesepio, videbatur in coelo; - .... involutus pan·
nis, adorabatur a :\lagis; - ... inter animalia editus, ah angelis
nunciabatur; - virtus et infirmitas; - humilitas et rnajestas redimens et venditus, - in cruce positus, et coeli regna lar·
gitus; - patiens vulncrurn, ct sah'ator aegrorum; - unus
defunctorum, et vivificator obeuntium; - ad interna descendens.
et a patris gremio non recedens."
J, STEENMEIJER, in z~jne leerre,le over de keus der m#lating.
enz. (Matth. XXVII. 12-23j, heschouwt hel vooI'stel van PILATUS:
eerst van den goeden, èn daarna ,'an den kwaden kant; en zegt:
"Ons is dit de keus tusschen onschuld en zonde. lusschen (leugt!
en ondeugd, tusschen godzaligheid en goddeloosheid."
J. J. VAN OOSTERZEE, in zijne leerrede over de kruisiging
(Mark. XV. 22-25, 27 -28), wijst op de weêrgalooze vereeniging:
van zegepraal en laagheid in 's lleel'en vijanden; van vernedering en majesteit in den Heer zelven ; van willekeur en Gods·
bestuur ten opzigte der Voorzienigheid; van vonnis en vrijspraak
wat de werelcl betreft; en van aarde en hemel ten aanzien der
toekomst. - Over de zalving ten doode sprel!ende, stelt hU tegen
de liefde der vrouw, - de koelheid van JUDAS; tegen de uit·
storting van 't heilîgst gevoel - de berekening van den dief;
tegen de opoffering der eene - - de zelfzucht des anderen; tegen
de blanke oprechtheid van MARIA _. de sluwe geveinsdheid des
verraders; tegen de onbekrompenheid - de karigheid over. Als
hij spreekt over het verschil tusschen den Joodschen raad en de
discipelen van JEZUS, zegt hij: a. Hier kalmte, die van onschuld
getuigt; dààr spanning, die het hart verontrust; b. Hier oprecht.
heid. als der duiven; - dMr listigheid, als der slangen; c. Hier zekerheid wat er geleden moet worden; - dààr onzekerheid wat er te doen staat; - d. Hier moed tegen de ure des
gevaars; - dààr laffe vrees voor de schare.
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die de tijden van verval kenmerkt en van gebrek aan inspiratie
getuigt.

Tegen het lied der wraak (Genes. IV, 23. 24). f'n tegrn de
heiliging der wraak (Lcvit. XX IV, 19 ··22). kan de o\"erwinning
del' wraak (Matth. XVIII, 21-35\ overge~telll worMn. - Teg!'n
de spraal!verwarrmg hij Rabel's toren houw kan men het pinksterverhaaloverstellen. - De tegenstellingen in de). Vlle A!deehng van
den Heid. Katechismus (vr(jspraak tegenover vonnis; zegen tegenover vloek; dood tegl'nover leven) kunnell klVal\jk der aandacht
ontgaan. - Ook de spreekwoorden bevallelJ soms tegenstellingen
die de stof eener preek kunnen z\În; !I.v. De mensch wikt en

God -beschikt; lleel geschreeuw en weinig 'UJOl; stille wateren
hebben diepe gronden (L uk. [J, 19); rnz.
COQUEREL (Le Rétour dans ['Alliance). over de praktische gods.
vrucht van FÉNELON en OBERLIN gesproken hehhenlk vraagt: .Is
hU in de hel om zUne leer? Of is hii in den hellJel om zUne

werken ?"
B. TER HAAR (Gesch. der Herv. I. D. blz. 281 -296) heeft in
een afzonderlijke paragraaf het schf'rp contrast aangewezen, dat

ERAS\!US en LUTHER in de geschiedenis V6rmen. Dezelfde zegt
(2 D. Blz. 467): .Het protestantismus is aan {~en levend en stroomend water gelUk, dat, als de winti zich verheft, woelig en onstuimig zieh kan vertoonen; maar ooi, zijn rustelooze golfslag is
een teek en - niet van zwakheid, maar van werking en kracht.
Het katholicismus is gelijk aan een diep en stilstaallIl meer, wellis
oppervlakte veel minder door den wind wordt bewogen, maar dat
aanhoudend aan zijne zoomen blijft knabbelen, om zUnen kring Ie
verwijden cn Ie verbreeden."
De antithèsen zijn dikwijls te gelijk paranomasiën. Vg. WINIlR,
Grammat. 311e Ausg. S. 430..- Rom. V. 19: ongehoorzaamheid
van ééuen ..• gehoorzaamheid van éénen." 2 Kor. IV. 8: .twijfelmoedig, doch niet mismoedig." 2 Kor. v. 4: .niet ontldeed
maar overkleed."
In Psalm XXXVII. 12 en 13. staat het gekners der tanden van
de goddeloozen tegen het lachen des Heeren over; - in P~alm
XL. 3 de rots tegen den modderpoel of regenput; - ~n in Psallll
LIl. 7 en 10. de groene olijfboom tegen de afgebrokenen en ont-

wortelden.

Zie nog: Spreuken lIl. 33; XIV. I, 11; XXIV. 30; XXVII.
Psalm XXXVII 9-16-21-22; -- Matth. VII. 24 en 26;
Matth. XIX. 13 en 16: de kinderkens en de rijke jongeling; Hand. XXVIII. 24: qe/oof en ongeloof; -- 2 Kor. IV. 12; VI. 9
en 10: ·arm - njk makende; niets hebbende, alles bezittende;" - 1 Petr. 11. 17.• Vreest Gor!, eert den Koning." enz.
Vg. CICERO, pro Mi/one, Cap. XIX; - pro Roscio Amerino
Cap. V, slo 1: - in Verrem. Act. 11. Lik IV, Cap. 54.
Vert

5; -
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De metapkora, onder welken naam men al de vormen van
den figuurlijken stijl kan samenvatten, is één van de zekerste
middelen om aan de uitdrukking karakter en kleur te geven.
Zij is dáárin gelegen dat men op een voorwerp de hoedanigheden overbrengt, aan een ander soort van voorwerpen eigen.
De reden dezer verwisseling is, dat 's menschen geest meer door
een begrip getroffen wordt als het wordt toegepast op een
voorwerp waarbij hij het niet dacht aantetrefl'en. De lIletapkom heeft twee vormen, gegrond in de gemengde natuur van
den menseh. Deze vereenigt twee naturen in zich, die wederkeerig op elkaêr invloed uitoefenen, gestadig zich op elkaêr
beroepen; en de mensch zoekt ze altijd te vereenigen. Vandáár komt het dat wij een lichaam geven aan de bovenzinnelijke of zedelijke dingen, en een zedelijk bestaan aan de stoffelijke voorwerpen. Deze twee vormen van de metapkora of van
de overdrachtelijke 8preekwijze zijn even oud als de menseh;
maar de oorspronkelijke metaphora's hielden op figuren te zijn;
zij springen niet meer in het oog bij het gewoon spraakgebruik.
De eerste dezer beide vormen van de melapkora, -. die
dáárin gelegen is om een lichaam, een'- vorm, eene klenr te
geven aan de dingen die er geen hebben, - is de meest algemeene; de talen hebben noodzakelijkerwijs een materiali.çti8clt
bestanddeel. De andere, die het zinnelijke door het geestelijke
uitdrukt, is een meer verheven soort; zij' getuigt van onze
hoooe/'e natuur, gelijk de eerste van onze zinnehj!ce natuur.
De overdrachtelijke spreekwijzen van dezen aard bewijzen dat
de geest alles beheerscht; want zijn wij genoodzaakt aan de
dingen der zedelijke wereld namen te geven, aan de stoffelijke
wereld ontleend, wij zijn het niet om geestelijke namen aan
de stoffelijke dingen te geven. Deze intellectueele metaphora's
hebben groote schoonheid; zij komen veel voor in de Heilige
Schrift: b. v. "Omdat mijn zwaard dronken loerd in de hemelen,
zie, het zal nederdalen op Edom en op het volk dat Ik veróannen heb;" (Jes. XXXIV. 5) 1) maar men vindt ze in het

1) Zoo ook Jesaia XXXV. 1. .De wildernis zat bloeijen ats eene
roos. Vg. 2 Petr. III. 13: .wij verwachten nieuwe hemelen." Job
XXVIII. 22. Psalm LXVII. 17. OJll'nh. XXI. 2; enz. -

metaphora in hel algemeen. Vg.

BLAIR,

Over de

Redekunst, UiIg. \'an

I D. Blz. 325 v. V.; - en over de bUbeltaal in het hijzonder STIRM, Verdediging des Christendoms , floll. Ver!. 2t1e
Druk, I D. Blz. 70 en 71.
Ver!.

LULOFS,
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weefsel zelf van alle talen terug. De. pantheïstiscne aanleg, die
het vergif is van zóóvelé nieuwere schriften, droeg bij om ze
te doen herleven; maar zij zijn geenszins van dit stelsel afhankelijk, en in alle tijden treft men ze aan. Zie b. v. BosSUE'l': ,,0 hoezeer verschilde deze tocht van die, welke zij
deed op dezelfde zee, toen zij, den scepter van Groot-Brittannie in bezit gaande nemen, om zoo te spreken, de wateren
zich onder haar buigen en al hunne golven aan de beheerscheresse der zeeën zich onderwerpen zag 1)."
Hd is nuttig en noodig de metapnora te gebruiken: zij is
als een spiegel waarin men ziet wat achter ons is, en wat men
anders niet opmerken zou. Dikwijls geldt zij voor een geheele
slotrede. Bovendien geeft zij een denkbeeld te meer, een rijker
en vollediger gezient van het voorwerp. Zoo zeide b. v. LA
J)RUYÏèRE van de ware grootheid, dat zij: "nit goedheid zich
nederhuigt tot hare minderen, en zonder moeite terugkeert tot
haren natuurlijken staat 2)."
Men zou van den kansel een' minder onstofl'elijkell, minder
afgetrokken', meer beeldrijken stijl kunnen vorderen dan dien
hij gemeenlijk bezigt. Onze stijl is, gelijk BOSSlJET dit van
dien van CALVIJN zeide, een weinig 80mber. Wij hebben te
doen met het volk, want de godsdienst brengt alle hoorders
terug tot de hoedanigheid van men8cnen, brengt ze der natuur
nader, maakt zè allen te samen volk en kinderen. "Van den
oogenblik af," zegt MARMONTEL, "dat men zich aan de in1)

BOSSUET,

Lijkrede op de Koningin

HENRIETTE.

2) LA BRUYÈRE, Les Caraetères Chap. II.
De stijl van onzen BORGER is rijk aan metaphora·s. Hij spreekt
van oe snaren onze!' menschheid bij de onllerlinge htjcenkomslen
krachtig geroerd; "- van de tranen op.qeborreld uit een huiche·
lenden boezem; - van den wereldling. dlO ons voert naar het
gegons der vermaken, en ons dronken maakt uil den beker der
verstrooiji71.q; - van de starren van eeuw tot eeuw op de ba ne
der bestendigheid voortrollende .. -- van wangen waarop de ploeg
der smarte diepe voren heeft gegroefd .. - van de verzoe/iing
die spot met den langzamen, statigen tred der rede; -- van
het hart dat de zaak der afgestorvenen bepleit .. - van de kracht
des voorbeelds, die medesleept in den stroom der ongerechtigheid; enz.
Dr. A. KUYPER brengt beeldspraak in de opgave der redenen
waarom het modernisme, zijns inziens, een noodzakelijk verschijnsel is; wegens het bankroet der filosofie, de onmacht der
revolutie, de booge vlucht der natuurstudie, de doodslaap (!) der
Vert.
kerk.
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drukken der zinnen overgeeft, wordt men kind zooals iedereen;" ik wilde deze stelling wel omkeeren, en er met hem
bijvoegen: I/onze natuurlijke toestand is die des volks." Wij
moeten dan in een' zekeren zin I/spreken als het volk;" en
de volkstaal is de metapnora. Nogtans, doen wij ons talent
geen geweld aan; in litteratuur als in zedekunde is alles zonde
wat niet in het geloof is. Het overvloedig gebruik del' metapnora onderstelt zekere vruchtbaarheid van verbeelding die
niet allen eigen is. Máár wat hen betreft wier geestesrichting
naar deze zijde overhelt, wij moeten hen doen opmerken:
1. Dat de gewoonte om alles figuurlijk uittedrukken eene
traagheid van den geest kan worden, en ons de ware namen
der dingen kan doen vergeten.
2. Dat men er toe komen kan, - en dit is een groot
}{waad, - om zich met heelden uit de verlegenheid te redden,
en zich met de zwakheid del' denkbeelden tevrcden te stellen,
als het gemis van innerlijke gehalte slechts dool' de aangenaamheid of den glans van den vorm ontveinsd zij. Daaromtrent heeft VAUVENARGUES uitmuntend gezegd: I/Wanneer eene
gedaehte te zwak is om een eenvoudige uitdrukking te dragen,
is dit het sein om haar te verwerpen 1)."
3. Dat de prediker, door 't misbruik del' metapTtora, gevaar
zou loopen aan valsche denkbeelden ingang te verleen en. De
metapnora, die de onbezielde dingen bezielt en de afgetrokkene begrippen verpersoonlijkt, kan in dit opzicht gevaarlijk
zijn. Zij heeft somwijlen de zedekuridige en maatschappelijke
. wijsbegeerte op verkeerde wegen gebracht, of hare vorderingen
belemmerd: evenzoo , als men de maatschappij als een individueel wezen beschouw~.
4. Eindelijk, dat de overdaad del' beelden onvoegzaam is
op den kansel. Moet des predikers stijl niet droog zijn, hij
mag nog minder luchtig of ijdel zijn, en de kwistig gebruikte
beelden, al waren zij overigens, op zich zelven beschouwd,
volkomen gepast, - doen hem zijne waardigheid verliezen.
Om dezelfde reden moet men zich onthouden van te diepzinnige
melapnora's 2), en die op aanligheden uitloopen. De geestig1)

VAUYENAIlGUES.

Rdttexions et Jllaxi'l'lles.

2) Bijv. Dp, hoop houwt haar hontkleurige brug over de diepe
afgronden van het leven. .- De laster waart rondom rle lijl!bus
van een groot man en doorwroet zUne asch met een dolk. - Het
noodlot is de leer van het evenwicht op de zedtlijke wereld toe-
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heid is in strijd met de welsprekendheid in het algemeen,
maar bovenal met de kan,yelwelsprekendheid, waarvan de bijzondere gepastheden allen schijn van (rivoliteit uitsluiten.
VOLTAIRE zou wenschen dat de metapTtora altijd door de
hartstocht werd geleverd; welke regel te absoluut, máár nogtans voortl'eff~lijk is. Hij beteekent voor ons dat dc schoonheid
van den stijl en zijne kracht ééne en dezelfde zaak moeten
zijn, en dat, zooveel mogelijk, wat de verbeelding boeit ook
het nart treft'en moet. Een beeld waarin zich des schrijvers
gemoed doet gevoelen, is vrij wat schoon er dan elk ander
waarbij men alleen zijn verstand bemerkt 1).
BOSSUET is in dit opzicht bewonderenswaardig. Hij b. v.
zeide: !/ZOO gaan wij voort, altijd achter ons voerende de
lange, slepende keten onzer verwachtingen." De sieraden moeien innig verbonden zijn met de denkbeelden, en als heengegoten door het weefsel zelf van het geheele stuk.
De allegorie, bij de prediking zeer weinig gebezigd, ofschoon
zij het gezag der goddelijke welsprekendheid zelve voor zich
heeft, zou voor hem, die er het talent van had, een vorm zijn
om op nieuw intevoeren. Zij is oud, maar het zou mogelijk
zijn haar morlern te maken, en hoewel zij in den beginne
verwondering wekken kon, zou zij een goed onthaal erlangen,
want zij is bij uitstek populair. Evenwel, - heeft de metaphora gevaren die wij moesten aanwijzen, - de all'efJorie, die
voortgezette beeldspraak is, zou niet dan met gruote behoedzaamheid gebruikt kunnen worden; want zij kan licht een
amusement schijnen. De gelijkenissen des evangelie's, die men
met de allegorie vergelijken kan 2), hebben een uitnemend
gepast. - God weefde zijne openbaring in de letters van het
morgenrood. - Er vloog een Chflruh over de aarde, die overal een
veder liet vallen. - Een boom waarin een vogel nesteIL wordt
nooit door ongedierte verteerd; em
Verl.
1) VAN DER HOEVEN Jr. zegl in zijne preel{ over Malth. V. 8;
van de onreinen: "Zij worden gedwoni(en hem (God) te zoeken,
en, als zij hem gevonden hebhen , vlieden zij; en, als zij ontvloden zijn, willen zij wederkecrcn." -- In dezelfde preek spreekt
hij de oprrchte vromen aldus toe: "Uw deel zal niet van U worllen weggenomen; niet door de stormen des levens, want gij staat
hooger dan de onweêrswolken; niet door den zondvloed der on·
gerechtigheid, want UWe arke Mijft veilig op de wateren, zoolang
gij vasthoudt aan God; enz."
Vert.
2) Bij het onderzoek naar de vermoedelijke reden waarom bij
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er;zstig karakter, dat den geest niet toelaat van de godsdienstige
strekking zich te verwijderen en in het vermaak zich te verliezen. Men zou te huidigen dage ge ene allegorii'n durven te
bezigen als die des ouderdoms (Pred. XII. 2-9); bet is eigenlijk een raadsel 1); maar eene allegorie als die van deu u)ijngaard (Jesaia V.), zou in een bedendaagsche preek plaats kunnen vinden 2). Men moet overigens de hoorders tot wie men
het woord voert onderscheiden.
De vergelijking is een ontwikkelde metaphora, gelijk de me·
taphora een ingewikkelde vergelijking is. De vergelijking is
meer naief, en als sieraad ouder dan de beeldspraak. Men
vindt haar in overvloed bij HOMERUS, die er al de plooijen
van ontvouwt, terwijl zij bij de nieuweren een' meer snellen
en meer inééngedrongen' vorm heeft 3). Zij is een weinig traag
van aard, zij zvandelt in stede van te gaan of te loopen; zij
schijnt te onderstellen dat men zich op zijn gemak gevoelt,
dat men zich wat ophouden kan; zij is meer dichterlijk dan
oratorisch. Er is niet aan te denken haar van den kansel te
bannen, maar zij is voor hem niet bijzonder geschikt. De
groote predikers, BOSSUET uitgezonderd, maken er weinig gebruik van. Hij zelf bezigt haar liever in de lofrede en in de
lijkrede dan in de preek 4).
Men moet de sneUe vergelijkingen aanbevelen, terloops in
het midden des verhaais en der redeneering geworpen j b. v.
den 4en Evangelist de gelijkenissen niet voorkomen die bij de
synoptici gevonden \Voftlen, hen ik voor mij in mijne overtuiging
g~sterkt dat geheele tafereelcn bij den 4en Evangelist allegoriën
zIJn.
Vert.""
1) Vg. 1 Sam. XXV. 29; -- Job XXIX. 18; -- Zach. V.
9-11, enz.
VerL.
2) Bijna de ganseh!! preek van VAN DER HOEVEN JR. over de
wekstem ten leven (Efez. V. 14) is meesterlijk volgehouden beelds~raak. Bijv. .Sommigen... keerden zich om op de le~erstclle
der ongerechtigheid, als de deur op haar heng"d." - ,,"l Is nog
zóó vroeg om optestaan." - "Ik kan niet opst<lan." - "Ik zie
op tegen dc moeite van den dag ;., enz.
Vert.
3) Bijv. Verleidingen omringen den lroon. - als ·bijen de
honigraat. - De nUd IS tot hindernis, - als een zandkorrel in
het oog. - De indruk verdween even spoedig", - als de adem
op het spiegelglas. - Hij slont! onwrikbaar pal. - als de eik
in den storm.
Vert.
4) Zie de Panégyrique de ST. PAUL, en de Lijkrede op CONDI.
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HENDRIK, vol van den gloed,
Dien 't gevecht nog ontstak in z iin hart.
Gelijk den oceaan die met gehrom bellaarl 1).

- Par levibus vent is . volucrique simillima somno 2).
En BOSSUE'r: IIDe grootheid, verre van ûer goedhcid afbreuk
te doen, is slechts geschapen om haar te helpen zich meer
mede terleelen; gelijk een openbare fontein, uie men hooger
optrekt om haar verder te doen springen 3)." Of wederom:
"Bleef die ontzettende ruiterij van het Spaansche leger, waarvan de zware, geslotene gelederen onwrikbaar pal stonden,
gelijk aan . even zóóvele torens, maal' aan torens die
hunne bres zouden weten te herstellen 4)." - Wij willen
overigens ook in de preek de meel' nitgebreide vergelijkingen
niet onbepaald afkeuren 5).
1) VOLTAIRE, Henriade, Chant. VI.
2) VIRGILIUS, Aenëis. Llhr. 11. vs. 794.
3) BOSSUET, Lijkrede op CmwÉ.

4) Ibid.

.

5) De H. Schrift vergelijkt d~n Allerhoogste mrt eello rots
(Deut. XXXII. 18), of met een' herder rps. XXXIII. 1); den Heiland met een' geneesheer (Mallh. IX. 12). Hwl een' bruidegom
(Matth. IX. 13), met eene deur \,Joh. À. 7). met een' w(jnstok
(Joh. XV. 1). met een vóórlooper (Hehr. VI. 20), enz; - hel
onbewaakt hart met een opengebrokene stad zonder muur (Spr.
XXV. 28); den lichtzinnige met een kind slapende in den mast
(Spreuk. XXIII. 34); hel heilbegeerig gemoed Illet het hert naar
de waterstroomen schreeuwende (Ps. XLII. 2); de christelijke
met een lichaam (1
kerk met een gèbouw (1 Kor. lil. 9-1
Kor. XII. 13-27). met een' boom (Matth. XIV. 31, 32); het
christenleven met eenfJ loophaan (1 Kor. IX. 24-27); Go!ls woord
met eene lamp (Ps. CXIX. 105), met een hamer (Prei\. XII. 11); den goddelooze met een weèrspannig dier dat de versenen tegen
de prikkels slaat .. enz. enz. - Vg. PAREAU , llermeneutica sacra,

n,

Blz. 167 sqq. § XIX.
Ter beoordeeling mogen deze vergelijkingen dienen:
Ile hoogmoedige is als een hoog opgeschoten korenaar - zonder
graan. - De ijdele dwaas is als een wagen die veel geluitl maakt,
maar ledig is. - De vleijer is als een putemmer die Zich bukt
om gevulll te worden. - De bijbel is dIs epn ring waaruit niets
kan worden uitgenomen. - De vruchten der beproeving zijn
gelijk rozen ontloken uit een dorenkrans. - De knaging van het
geweten is als het vlammend lemmer eenes zwaards dat zich omkeert. - De argwaan is als eene kras op het edelgesteente, die
de spons schijnt weglewisschen, llIaar die terstond weder te
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Zij kunnen gemeenzaam zijn, zij moeten het zelfs zijn, in
dien zin dat zij aan bekende voorwerpen moeten ontleend zijn 1);
máár altijd behooren ze edel te zijn 2). - Deze van BOSSUET
is het niet: 11 De ziel heeft geen mindere vastigheid, de neiging is niet minder gevoelig in het gebrek dan in den overvloed. Het gaat er mede als met haren, die altijd dezelfde
voorschijn komt. - Een ledige .z;iel is als een holle berg die alle
gelui,len weêrkaatsl. - Een wijze die zich schil,t naar de omstamligheden , is als het water dat den vorm aanneemt der kom
waarin het gegoten" is. - De torenspitsen der kerken zijn als
vingerwijzingen Gods naar onze hooge bestemming - De formu·
lieren z\Jn, vergeleken bij de blinkende morgenslar, niet veelmeer
dun doffe lantaarncn; ol' een band om de stoute vleugelen te
hinden van het dwalend vernuft. - De Christns deelt hemelsche
gaven uit, gelijk Jehova zegepralelJll dc:n huit onder Israël verdeelde.
\Efez" IV. 8).
Vert.
1) DE~IOSTHENES zeide: .EvenHls de al"gieters in klei, maakt gij
veldoversten en krijgstrihunen, om hen te pronk te stellen, niet
voor den oorlog." - En elders: "Gelijk in een gehouw. in een
schip, de onderste deelen de stevigsten behooren te zgn , geven wij
desgelijks aan de staatkunde de gerechtigheid en de waarheid ten
gron,lslag." - "Zooldng een vaartuig, groot of klein, nog niet
verloren is, moeten matrozen, stuurman, passagiers, allen \jverig
bijspringen, om te verhinderen dat de lJoo~held of de onvoorzichtigheid het vaartuig verloren doe gaan; - maar, hebben het
éénmaal tie golven overstroomIj, dan wordt alle inspanning
vruchteloos. -- Eveneens, Atheners! zoolang ouze republiek nog
overeind staat, ge,chraagd dool' grootc krachten, talrIjke hulpbronnen. en hoogst ~chitterend aanzien Lij aUI!cre volken,wat zullen wij doen?" - De groote Grieksche redenaar kan, tell
opzichte der door hem gebezigde gelijkenissen, tot model dienen.
Zij zijn opmerkelijk wegens hunne snelheid en praklisch karakter.
VINET.

O\"er de vergelijkingen bij HOMERUS, VIRGILlUS, 'fASSO, MILTON,
enz., zie men LlLOFS', ,4anteekeningen op Bum Aanteek. BIt.
39 -61.
Vert.
2) "Hel is minder edel den gierigaard l1en' ezel met goud beladen te noemen; - den val eens cllristens met het hankroet van
een groot koopman te \'ergelijl\en; - de besmeUelijkheÏll der
dweeperij met de kintierpokken gelijk te stellen; - het geloor de
obligatie, en de goede werken de coupons Le noemen; - te zeggen dal de vreeze Gods niet slechts een bediende achter den
wagen, maar heer en koetsier te gelijk is; - Of de gelijkenis
van Ps. LX. 10, en van 2 Pdr. Il. 22 op den kanselovertenemen,

. Vert.
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smart teweegbrengen, hetzij men ze uit een kaal hoofd trekt,
hetzij uit een hoofd dat er goed van voorzien is 1)."
SAURIN is gelukkiger in lwt reeds aangehaalde Stuk: 11 Als
God ons een leven vol genietingen gegeven had, zouden wij
er ons weinig om bekommerd llebben ons een ander leven te
verwerven; het is natuurlijk een verblijf te beminnen wáár
men uitgezochte vermaken vindt; - al wat ons aan de aarde
hecht verflauwt de geestdrift die wij voor den hemel moesten
hebben; - de inwendige mensch wordt niet vernieuwd tenzij
de uitwendige valt, en ons geloof verheft zich op de puinhoopen van onzen voorspoed. Als de duif buiten de arke de winden ontketend, de wateren buiten de oevers, des hemels sluizen geopend, het ganseh heelal onder de golven bedolven
vindt, zoekt zij hare toevlucht in de arke. Maar als zij welige
beemden en lusthoven vindt, toeft zij aldáár. Ziedáár, mijne
ziel! Uw beeld 2)."
1) Zie (Ie naïel'c vergelijking- waarmede SEGNERI zijn eerste preek
hrgint over den Christiano instruito nella sua Zegge.
Vg. Ps. LVIII. 5, waar de hardnekkige Imt een "doove adder,"
en vs. 9, de ondergang der hoozr.n met een .,~meltende slak"
vergeleken WOfllt - Zie ooi, Psalm L XXI V 19; .de zi(~1 uwe r
lortelduif," Ps. LXXVIII. 65; enz.
Vert.
2) SAURIN, Sermon sur Ze jeûne, célébré à Z' ouverture de la
campagne de 1705.
KANT zegt (Kritik des reinen Vernunft. 3Ue A uiL S. 8 und
9): ,Die lelehte Taube, indem sie im freyen Fluge die Lufl lheilt,
deren Widerstand sie mhlt, könnte die Vorslellung rassen, das es
ihr im luftleeren Raum noch viel besser gelingen werde. Ebenso
verliesz PLATO die Sinnenwelt, weil sie dem Verstande so enge
Schranken setzt, und wagte sich jenseit derselben , auf den Flü·
gein der I,leën, in dl'n leeren Raum des reines Verstandes."
'fER HAAR 'zegt van Hertog ALVA: ,Het was de trouw van een'
bloedhond, ,Iie zijn' meester rle handen likt en zich op eiken
weêrlooze laat aanhitsen."
MONASTIER noemt de Waldenzen: "Een spruitje van den ouden
boom." en vergelijl!l hen met een door de mcnschen verstoolen
kind in de valleijen door God bewaard .
•Het schip drijft onder 't zingen van den schipper. die de zeilen
strijkt, in een veilige haven; de vogelenzwermen vinden de zachtere
lucht, die ze zoeken; - bok gij, mijne ziel, - wanneer gij zijt des
Heeren, - ook gij komt waar gij wezen wilt."
(KIKKEL.)
"Welk een kansel is het kerkhof! en welk een redenaar is de
dood!"
tBUNGENER).
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§ lIl. Levendigheid.
Dit is het. tweede kenmerk of het tweede bestanddeel van
een' welsprekenden stijl. De pnysieke beweging is de verp'Iaatsing van de eene plaats naar een andere; hetzelfde moet gebeuren bij- de inwend(qe beweging: de levendigheid (mouvement)
van den stijl bestaat dus dáárin dat men den hoorder van de
eene zedelijke plaats, van den eenen zedelijken toestand, naar
een andere overbrengt. Deze beweging is wel het leven niet,
maar het uitvloeisel en het blijk daarvan. Wij kunnen ons
zonder de beweging geen begrip van het leven maken, en uit
de langdurige onbewegelijkheid blijkt ons de dood. Deze twee
begrippen van beweging en van leven zijn in onzen geest zóó
natuurlijk vereenigd, dat wij het leven onderstellen of ons verbeelden overal wáár wij de beweging zien 1). Een vreedzaam
meir kan ons bekoren door de zuiverheid waarmede het zijne
oevers terugkaatst, maar wij willen het bewogen zien, en het
beeld zijner oevers in het water zien wiegelen. Eveneens met den
stijl: het is ons niet genoeg dat hij de voorwerpen zui ver
terugkaatst; hij moet beweging hebben; maal' el' is tusschen
deze beide spiegels dit verschil, dat wij in het tweede altijd
beweging verlangen zonder dat de voorwerpen er in trillen,
dat is te zeggen, dat de levendigheid van den stijl geenszins
aan de zuiverheid der voorstellingen schaadt.
Wat de redenaar beoogde als hij waarlijk redenaar is, dàt
is - niet alleen om ons zuivere voorstellingen te geven, en zelfs
wiel' helderheid schitterend is; ook niet slechts om zijn eigene
denkbeelden nauwkeurig met elkaêr te verbinden, in dier
voege dat er tusschen zijn uitgangspunt en zijne slotsom,
logisclt, geelIe storenis van gestadigheid zij; zelfs dit is hem
nog niet genoeg dat deze keten zóó gesloten zij, dat er voor
.Die niet gelooft is een bies. die gelooft is een rots; ,Iie niet
gelooft is een kind (?). rlie gelooft is een held; die niet gelooft is
een siaaC. die gelooft is een koning 1 Reizigers op de levenszee 1
neemt het geloof mel U meê! Dan kunt gij zeggen: alles wèl
aan boord. al is mijn schip ook door slormen gehavend. en ik
zal hehouden blijven. ook als mijn schip verhrijzeld wordt. Een goede reis. en wèl le huis I"
(LAURILLARD) •
•~l~n leven, lol hiertoe grof aardewerk. word t edel porselein."
(PIERSON).

Vert.
1) Zie MAImONTEL. Éléments de litterature. Tom, IV. pag.

441-444.

30

4gs
't betoog geen oogenblik verloren gaat, en dat de rede om
zoo te zeggen uit éénen adem is. De oratorische rede is eene
actie; deze actie, die uit het gemoed voortkomt, onderstelt
gemoedsbeweging (émotion); zij zou dus slechts een gedeelte
teruggeven van 't geen zij teruggeven moet, als zij slechts logisch, duidelijk, schitterend, en zelfs diep ware, en de hoorder van haar slechts een gedeelte ontving del' indrukken die
hij el' van ontvangen moet. Als de redenaar zich niet gansch
en al met zijn onderwerp vereenzelvigt, als de rede niet is
de werking van den mensch op den mensch, als zij niet,
gelijk wij gezegd hebben, een drama is met z\in knoop, zijne
ontwikkelingen en zijne ontknooping, dan mist zij dat mededeelend leven, en men kan zelfs zeggen die waarheid, zonder
welke de oratorische rede haar doel mist bij het meel'endeel
der hoorders, die er behoefte aan hebben te gevoelen dat de
waarheid zich als vereenzelvigde met hem die haal' uiteenzet
en haal' tracht te verspreiden.
De redenaar, door zijn onderwerp geroerd, ger'oerd dool'
zijn gehoor, zal noodzakelijkerwijs de ontroering die hij ondervindt, op zijn stijl doen overgaan; de ontroering toch is
eene beweging, dat is, nauwkeurig gesproken, de overgang
van een zedelijke plaats naar ecne andere; een oogenblikkelijke ontroering is eene verandering van plaats, een aanhoudende ontroering is eene opvolging van veranderingen die
wederkeerig elkander teweegbrengen. Men moet de beweging
van de bewegingen onderscheiden. Er zijn plot8elinge bewegingen die zeel' schoon zijn; de oratorische beweging behoeft evenwel
plotseling noch onstuimig te zijn. Verschillend bij de verschillende redenaars, is zij bij velen zacht en als vol merg. Te vergeefs zou men de gelederen in het veld brengen, de aanvallen, de slagen vermenigvuldigen, des hoorders ziel leent zich
alleen aan waarachtige beweging. Een andere aantenemen, zegt ergens CICERO, - dat is springen, niet loopen.
De levendigheid is de vorstelijke schoonheid van den stijl,
het kenmerk der groote schrijvers en del' groote tijdperken.
:Bij de modellen worden de beelden, met de levendigheid samengaande, door de beweging zelve verschaft. De kleur en
het leven kotnen te gelijk. Zóó wordt zelfs het bleek gelaat
van ATALANTE rood in de snelheid van haren loop. De beelden
zijn niet in strijd met de levendigheid; zij kunnen- el' zelfs
toe bijdragen, omdat zij hartstochtelijk kunnen zijn; maar op
zichzelven brengen zij haar evcnmin te weeg als een spiegcl.
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omdat zij slechts de spiegel der dingen zijn. De levendigheid
houdt gelijken tred met de ziel: de welsprekendheid kan alles
missen behalve wáárheid en levendigheid; de meest naakte,
de meest strenge, de minst gekleurde stijl, kan welsprekend
zijn. De schoonheden in ltet wit, of tussclten de regels, zijn de
eersten.
De ondervinding leert ons, dat men met zijn onderwerp zeer
ingenomen kon zijn, zonder dat de stijl levendigheid heeft;
de kracltt del' gedachten, het ernstige der taal zullen er, tot op
zekere hoogte, vergoeding voor kunnen geven. Even zeker is
het dat eene rede van een' deftigen, kalmen en, om zoo te
spreken, onbewegelijken stijl, in zekere omstandigheden, een'
vr\j diepen indruk kan maken. Maar, over 't algemeen, staat
de ontroering van den hoorder in onmiddellijke evenredigheid
tot die van den redenaar, indien het onderwerp der moeite
waardig is. En daar de cltri8telijke redenaar een onderwerp
heeft dat in een dubbel opzicht belangrijk is, zijn onderwerp
en zijne hoorders, heeft men meel' redenen om te verwachten
hem bewogen te zien.
De kanselwelsprekendheid schrijft zich nogtans engere
grenzen voor dan de andere soorten van welsprekendheid 1).
Nauwlijks kan zij ltevig, dat is te zeggen, lta1·t8toclttelijk zijn.
*De prediker is evenzeer leeraar als redenaar; de levendigheid
zijner rede zal dus rU8tiger zijn dan die van de politieke en
rechterlijke welsprekendheid. Ofschoon de liefde, die de bedienaar van Gods Woord de goddel\jke dingen moet toedragen,
zonder maat en perk is, zouden wij aan deze liefde niet den
naam van ltartstocltt durven geven. De eerbied verplielJt tot
groote bescheidenheid, en het ehristendom wil ons niet dan
door goede middelen voor het goede winnen. *
De levendigheid heeft zeer verschillende vormen, en waarvan
er velen moeilijk te vatten en onder woorden te brengen zijn.
Wij kunnen alleen de minst teederen aanwijzen. Men moet
eerst dezulken onderscheiden die in den be8cltrijvenden stijl
kunnen plaats vinden, en anderen die in het overschrijden
del' grens van dezen stijl bestaan.
De beschrijvende (expo8itieve) stijl is de stijl in rust. (Maal'
ik onderscheid hiel' de levendigheid van den stijl van de logisclte beweging waarover wij bij de behandeling der verdeeling
spraken). Het is waal', reeds in den beschrijvenden stijl kan

1) Men leze de 3,Ie Philippica van

DEMOSTHEl\ES.
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zich de levendigheid openbaren door dt snelheid in de opvolging der denkbeelden en door de vlugheid der wendingen.
Máár de levendigheid van den stijl komt bovenal voor den
dag als men buiten den beschrijvenden stijl gaat. De beschrijvende stijl heeft, bepaald gesproken, alleen het begrip op 't

oog, zonder de persoonlijkheid in aanmerking te nemen van
hem die het uitdrukt en van hen die het hooren. Men verlaat dien stijl door alles wat rekening houdt met deze bestanddeelen; zooals de recktstreekscne toespraak. Deze is geen
tijdelijke eigenschap, geen toevallige vorm; het is het normaal
doorgaand karakter van den echt oratorischen stijl, en dit
karakter alleen voert meel' of min al het overige met zich,
namelijk al de bewegingen waardoor de stijl bezield kan zijn.
De directe stijl, dien men misschien ook den oprechten stijl
zou kunnen noemen, is die welke nooit langs een' zijdelingschen weg of door omwegen tot zijn doel komt maar die
regelrecht op het df)nkbeeld afgaat, open, en door de uitdrukkingen die het meest onmiddellijk dijt denkbeeld in den geest
des hoorders opwekken. Er is hier echter geen spraak van een
zedelijke eigenschap. De openhartigheid en de opreehtheid kunnen leven in een' stijl, die het karakter niet heeft waarvan wij
zoo even een eerste denkbeeld gaven. Er is hier spraak van
't geen men in zaken noemt: IIrec ht op den man aan." El' is
een indi1'ecte of zijdelingsche aanloop, die in sommige opstellen
te pas komen en welgevallig z\jn kan. Er is geen meer irtdirecte stijl dan die van LA BRUYÈRE, en toch is er geen
betere wat de bedoeling betreft van den schrijver: IIIk onderstel dat de menschen eeuwig op de wereld z\jn, en ik denk
vervolgens dáárover na wat mij zou kunnen leeren dat zij van
hun verblijf hier beneden meer werk zouden maken, dan zij
er van maken in den bestaanden toestand der dingen 1)."
Wat zou men van de Provinciales zeggen in denzelfden smaak
geschreven? Nooit zal een andere stijl dan de directe gepast
zijn in een werk, dat in zijn' aard bestemd is om populair te zijn,
om een' oogenhlikkelijken indruk op de massa's te maken. Hoe
minder ruimte er is tussehen de gedachte en de uitdrukking,
hoe minder verandering de uitdrukking van des lezers zijde
heeft te ondergaan om 't onmiddellijk afdruksel van het denkbeeld te zijn, in één woord, hoe meer uwe taal het voertuig
en niet de op8chik der gedachte was, des te beter znlt gij, als
1)

LA BRUYÈR!"

Les Cametdres, Chap \1. De I homme.
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redenaar, geslaagd zijn. Elders kunt gij fijn, geheimzinnig, aardig,
dubbelzinnig zijn; eldet'8 zijn u de weglatingen, de verzwijgingen,
de toespelingen, de schaduwen, de losse trekktln, de voorgewende onverschilligheid en twijfelingen, de ontveinzing, de
beschouwing del' hoofdzaak als bijzaak, en omgekeerd, - ja
alles is u geoorloofd wat een' stijl gee8tig maakt; - elder8
is het genoeg te laten hooren wat gij zeggen wilt, - hier moel
gij het zeggen.
Het middel om in den directen st\il te blijven, dat is d6
vorm der toe8praak: zonder deze is eene rede geen rede, mam
een boek; het is het gebrui1{ van dezen vorm dat U altijd
noodwendig terugvoeren zal tot dien rechtstreeksehen stijl, di~
de waarl\ik krachtige, waarlijk oratorische stijl is. Ik beveel
dezen vorm in twee opzichten aan: vooreerst, omdat men bijna
zeker is, onophoudelijk hem behoudende, den rechtstreekscher
stijl te bereiken, zóó zeldzaam en zóó moeilijk; - verder,
omdat deze vorm in de .eigentlijk gezegde rede waar, de éénige
wáre, en omdat al wat valsch is zwak is. Máár hoe dien vorm zelven
voltehouden , als' men ten minste zijne rede 8ckt'W/t? want in
deze onderstelling hebben wij totdusverre geredeneerd, onderwezen.
De feiten, h0t voorbeeld der gl'oote meesters, bewijzen dat
dit mogelijk is. Men kan, terwijl men cene rede 8chrijft , haar
werkelijk uitspreken, haar rechtstreeks wenden - niet aan een
publiek, maar aan een gehoor; zich in de gedachte in den
toestand van den redenaar verplaatsen, - in 't kort, schrijven
als redenaar. Ieder die zóó wil schrijven, roept zijne gemeente
rondom zich op, en dit is eene gewoonte die men zich gemakkelijk eigen maakt.
Des redenaars stijl is dan nooit zuiver cxpositief. Maar de
prediker is tezelfdertijde leeraar ,. hij onderwijst, en de eenvoudige uiteenzetting kan dus eene plaats vinden in zijne preken. Wij zullen eerst de figuren of de bewegingen aanduiden,
die binnen de grenzen blijven van den expositieven stijl:
1. De eenvoudigste, de natuurlijkste, en echter ééne del'
krachtigsten en somtijds der stoutsten, is de herhaling. Men
moet er zich niet onvoorzichtig aan wagen; want juist ten
gevolge van 't élémentair karakter van dezen vorm, valt men
zeer laag als men niet volkomen slaagt. Het gaat el' mede als
met het referein in de poëz~i, dat gl'oote kracht heeft als het
goed werd aangebracht. Máár de herhaling moet in zeker opzicht uit het onderwerp voortvloeijen , zoodat zij zonder ge-
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zocht te zijn en als onwillekeurig komt. De herhaling is een
naïeve figuur. Zij onderstelt dat de redenaar diep bewogen en
door zijn onderwerp uitgeput is. BOSSUET is naïef, en onder
de groote meesters van den kansel heeft hij alleen deze eigenschap. De Bijbel is ook naïef en geeft ons merkwaardige voorbeeldeu van herhaling: b. v. Amos IV. 6-12: "Daarom is
het dat ik U ook reeds reinheid der tanden gaf in al uwe
steden, en broodsgebrek in al uwe plaatsen; en toch hebt gij
U niet bekeerd tot mij, - zegt de Heer. Ook den regen onthield ik U, als er nog drie maanden waren tot aan den oogst;
ik deed regenen over de eene stad en deed niet regenen over
de andere; het eene stuk land werd bevochtigd, en het andere stuk, waarop het niet regende, verdorde; en twee, zelfs
drie steden togen tot ééne stad om water te drinken, en zijn
niet gedrenkt; en toch hebt gij U niet bekeerd tot mij, zegt de
Heer. - Ik sloeg, U met brandkoren en met honigdauw; al
uwe hoven, wijngaarden, vijgenboomen en olijfboomen heeft de
rups opgegeten; en toch hebt gij u niet bekeerd tot Mij, zegt
de Heer. - Ik zond de pest onder U als in Egypte, Ik doodde
uwe jongelingen dOor het zwaard en liet uwe paarden gevankelijk wegvoeren, ik deed den stank uwer heirlegers tot in
uwe neuzen opgaan; en toch hebt gij U niet bekeerd tot Mij,
zegt de Heer. - Ik keerde er van U om gelijk ik Sodom en
Gomorrlta omkeerde, en gij waart als een uit het vuur gerukt
brandhout; eu toch heót giJ U niet hekeerd tot ]{ij, zegt de
Heer. Dáárom zal ik U evenzóó bejegenen, 0 Israël! en
omdat ik U alzoo doen wil, schik U, 0 Israël, om uwen
God te ontmoeten 1)."
2. De opklimming (gradatie of climax), die een belangrijke
vorm der levendigheid en een wezenlijke eigenschap van den
stijl is, verheft zich in sommige gevallen tot den rang van
1) Zie ook SENECA, Natural. Quaest. Lihr. VI. Cap. XXIIi. en
La vie de Bridaine, pag. 170.
Vg. Gen. XXII. vs. 6 op 't eind: -en zij beiden gingen te za men"
~Iet vs. 8 op't eind: .zoo gingen .z~i beiden te zamen." - 2.
Sam. I. 19. 25 en 27: )JAch! gevallen zijn de helden!" Ps. VlIJ. vs. 2 en 10; - Ps. XXIV. vs 7 en 9; -- Ps. XXIX.
3-5, 7 9; - Matlh. XXIU. 14 en 15; 23. 25. 27, enz. Job I. 15. 17. 19b. - Jesaia IX. 11-16-20; X. 4; - Jerem.
V. 9 en 29; XI. 21 en 23; - Ezech. VIJl. 6. 13, 15; XXX IV.17 •
20, 22; -- Mallh. VII, 16 en 20; - Mark. vno 8b en 13b•
Vert.
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figuur door het verband der deelen, door hun getal en door
de snelheid hunner opeenvolging. Bijv. aan het slot van de
14de Provinciale, de slotsom der Jezuïtenleer over den manslag, en in 't bijzonder de laatste woorden: "Herinner U dat
de eer8te misdaad der gevallene mensehen een moord was aan
den persoon van den eersten reehtvaardige gepleegd; dat
hun groot8te misdaad een moord was in den persoon van den
overste aller rechtvaardigen; en dat de moord de éénige misdaad
is, die den Staat, de Kerk, de natuur en de deugd te samen,
te gronde richt!" En in de Satyre Ménippée: "Gij kondet
nauwelijks uwen koning verdragen, zóó zachtmoedig, zóó toegevend, zóó gemeenzaam, dat hij zich als medeburger en
stadgenoot gedroeg . . . Wat zeg ik? nauwelijks verdragen?
Het is veel erger: gij hebt hem verdreven uit zijne stad, uit
zijn huis, uit zijn bed. Wàt verdrevl#t? gij hebt hem vervolgd.
Wàt vel''Colgd? gij hebt hem vermoord, den moordenaar onder
de heiligen opgenomen, en vreugdevuren gebrand over zijn'
dood 1)."
3. De opeen/lOoping (accumulatio) , die dikwijls met de opklimming gepaard gaat 2), kan ook een zeer sterken indruk
maken. De preek van MASSILLON over het lijden Valt J. C.
geeft er vele voorbeelden van. Wij halen er slechts één van aan.
"Ik bezweer U, zóó zegt h\i tot Hem, in den naam des levenden
Gods, dat gij ons zegt of gij zijt de CHRISTUS, de Zoon, van
God?" Máár als dit een oprecht verlangen is om de waarheid
te leeren kennen, wáártoe hemzelven dan ondervraagd over
de heiligheid zijner bediening? Vraagt het JOHANNES den
Dooper, dien gij voor een' profeet hieldt, en die beleed dat
in hem de CHRISTUS verschenen was; - vraagt het zijnen
werken die niemand vóór hem gedaan heeft, en die getuige1l Redevoering van den Heer D'AIJBRAY voor den derden Stand.
Vg. Genes. XXII. 2; - Joh. XXI. 15 Weid mijne lammeren; 16b Hoed mijne schapen; 17h Weid mijne schapen. - Rom. V
1-2; en CICERO, in Yerrem: "Facinus est vinCire civem Romanum, scelus verberare, prope parricidium necare, - quid dicam
in crncem tollere?"
2) Zie VIRGILlTJS, Aenëis, VII, 340: -Yelit, poscal, rapiat." TERENTlUS, Eunuchus, Act. lIl. Scen. I vs. 37: .facete, lepide,
lau te." - Vg. Genes. XXIV. 35; - Ps. XXV\. 2: .beproef. toets.
doorlouter ; - Psalm XXVIlI. 9; -geef heil en zegen, - en weid
en draag hen:" - Matth. XXl. 34: -geslagen, gedood, geslee.
nigd;" - 2 Petr. 1. 5-7; enz.
Vert.
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nis geven dat de Vader hem gezonden heeft; - vraagt het
aan de getuigen van zijn leven, en gij zult zien of ooit het
bedrog met zóóvele blijken van onschuld en van heiligheid gepaard ging i vraagt het aan de Schriften, gij die den sleutel der
kennisse hebt, en ziet of niet MOZES en de profeten van hem
getuigden; vraagt het den blinden dien hij het gezicht wedergaf, den dooden die hij opwekte, den melaatschen die hij
reinigde, het volk dat hij verzadigde, de schapen Israël's die
hij terechtbracht; en zij zullen U allen zeggen dat God
nooit aan menschen zulk eene macht gegeven heeft; - vraagt
het den hemel die zich zoo vaak boven zijn hoofd opende,
om U te verkondigen dat hij de veelgeliefde Zoon was; en
als die getuigenissen niet voldoende zijn, vraagt het aan de
hel zelve, en gij zult van de duivelen, die op zijn machtwoord uit de bezetenen uitgingen, vernemen dat hij de
Heilige Gods is. Máár het is hier geen ernstig onderzoek naar
de wáárheid, het is een strik dien men der onschuld spant;
èn gelijk het dikwijls, vooral aan de grootcu, gebeurt, die door
hunne driften vóóringenomen zijn, men vraagt raad, en men
wil niet terechtgewezen zijn i men neemt het voorkomen aan
als wilde men opheldering zoeken, en men zou het kwalijk
nemen ingelicht te worden."
4. De verzwijgilzg (reticenlia of aposiopesis) kan op den kansel
niet veel worden gebruikt: de prediker spreekt open, hij heeft
niets te verbergen. De redenaar nogtans kan om verschillende
redenen bij de ontwikkeling van een denkbeeld stilstaan, vooral
om geen ruwe of walgelijke tafereelen te levendig voor de verbeelding te plaatsen 1). Men begrijpt licht dat de gelegenheid
der verzwijging zich aan den redenaar der tribune of der balie
menigvuldiger voordoet dan aan den prediker. Men kan hem
echter niet ganseh en al eene beweging verbieden die zóó groote
uitwerking hebben kan. Máár de voorwaarde der verzwijging
is, dat de hoorder zeker wete wat gij niet uitspreekt. Ik
(VINET) heb zelf tegen dezen regel gezondigd in m~jne preek:
over ket begin8el van '8 mensclten gelijkkeid, in eene verzwijging
die hare uitwerking miste: 1/ Hoe ras sluipt, metterdaad, de
ongelijkheid binnen tusschen broeders naar bet vleeseh, die
ongelijk zijn bedeeld met aardsche goederen! Hoe vaak heeft
een broeder een' hoogen beschermer in een' meer machtigen
broeder gevonden, en deze een' slaafschen en laaghartigen
1)

Quos ego.
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oogendienaar in een min gelukkigen broeder? Hoe dikwijls
zelfs. . . .. Máár laat ons niet verder gaan; ontheiligen wij niet
moedwillig het denkbeeld der liefelijkste van alle verbindtenissen op aarde 1).'-'
5. De terechtwijzing (correctio) is een uitnemende figuur als
zij geen figuur is, als de redenaar bespeurt dat zijne gemoedsbeweging heIll onwillekeurig vervoerde, en hij zich ongekunsteld herstelt, om 't geen hij zeide te verbeteren, te beperken of
aantevullen. Zij kan zeer schoon Of zeer gemeen zijn. Het gedurig !/ Wat zeg ik?" zóó algemeen in de oratorische redenen,
is op verre na niet altijd gelukkig. Maar BOSSUET is wonderlijk schoon in dit Stuk van de lijkrede ,op HENRIETTE van

Engeland:
II Neen! naar 't geen wij zoo cven zeiden is de gezondheid
slechts een naam, het leven slechts een droom, de eer slechts
eene schaduw, zijn de bevalligheden en de uitspanningen slecMs
een gevaarvol genot: - alles is ijdel in ons, uitgezonderd de
oprechte belijdenis, die wij voor God van onze ijdelheên afleggen, en het beslist oordeel dat ons alles wat wij zijn minachten
doet. - Máár zeg ik de waarheid? De mensch, dien God naar
zijn beeld heeft geschapen, is hij slechts eene schaduw? Wat
JEZUS CHRISTUS uit den hemel op aarde kwam zoeken, wat h\j met
al zijn bloed geloofde te kunnen koopen, zonder zich te verlagen, is dat slechts een niets? Erkennen wij onze dwaling. Dit droevig gezicht der menschelijke ijdelheên maakte ongetwijfeld diepen indruk op ons; en de algemeene verwachting, plotseling
vcrijdeld door den dood dezer vorstin, deed' ons te, vèr gaan.
Men moet den mensch niet veroorlooven zich geheel te verachten, uit vrees dat hij, mèt de goddeloozen geloovende dat
ons leven slechts een spel is door het toeval beheerscht, naar believen zijner blinde neigingen, bandeloos cn tuchteloos wandele 2)."

1) VINET, Nouveaux discours sur quelques sujets réligieux,
Edit. 1841, pag. 284. - Zie een voorheeld van verzwijging bij
CICERO, pro Ligario . Cap, X.
Zie BORGER. Leerredenen. 4 Or. T. D Blz. 36: ' ... maar nren,
ik g-evoel het, m\jne Broeders, deze loon kost m\j morile." En de plaats uit REINHARD . (aanll"ehaalrl in de Aanteeken. van
LULOFS op BLAIR'S Lessen, 11 D. Blz. 235): •... doch wozu,
wuzu das schreckliche Bild solcher Ullgrheuer? Es enlweiht diese
heilige Stälte, u. s. w.
Vert.
2> Vergelijk de correctie van l?r,ÉcHIER, in de Lijkrede op
TURENNE: .Maar, wat zeg iJ,? men moet er hem niet over prijzen, enz."
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6. De weglating (praetermi88io) schijnt stilzwijgend eene zaak
te willen voorbijgaan, die te bekend of te zeer in 't oogloopend
is dan dat men er aan herinnerd bekoeft te worden, - en
zegt haar met des te meer nadruk als het den redenaar moeite
schijnt te kosten zich cr niet bij optehouden. CICEllO heeft er
zich dikwijls met goed gevolg van bediend 1). De weglating
dient om twee soorten van denkbeelden of van bewijzen te
rangscbikken, en - terwijl zij sommig'en schijnt ter zijde te
zetten, die zij toch zorg draagt in het geheugen te roepen,
om te doen gevoelen dat zij geenszins zonder waarde zijn,geeft zij vóóraf een grootsch denkbeeld van de kracht der anderen die volgen zullen. Máár het is noodig dat de zóó ingeleide denkbeelden aan de verwachting die men opwekte beantwoorden 2). Misschien zou een te menigvuldig gebruik dezer
handelwijze kwalijk overeentebrengen zijn met de oprechtheid
en de openhartigheid der kanselrede. MASSILLON schijnt kwistig
met haar omtegaall, want dikwijls stelt hij een geheele bewijsvoering onder den vorm van weglating voor.
7. De ironie, veel gebruikt door de oude redenaars 3), kan
niet van den kansel gebannen worden, want de Bijbel maakt
er veelvuldig gebruik van 4); maar zij moet er niet worden
toegelaten als met voorbehoud, wegens de gevaren die zij met
zich voert. Zij moet er altijd ern8tig blijven, en zij moet nooit

1) Pro Milone, Cap. XI. in Pisonem, Cap. XXXVII.
2) ZIe FLÉCHIIlR, Lijkrede op TURENNE: .Ik zou M. H. H., langs
de boorden van den Rhijn U evenveel zegeteekenen kunnen aanwijzen als aan de oevers der Schelde en der Sambre, enz."
3) Zie de 2de Philippica van DEMOSTHENES: .Gij. rustig gezeten,
gij vindt, hetzij in uwe beroemde mannen, hetzij in onze toespraken, wat beter dan PHlLJPPUS te redeneeren naar de beginselen
der rechtvaardigheid. ~Iaal' thans, Dll het er op aanlwmt zijne
plannen krachtig te weêrstaan, houdt een ongehoorde zorgeloosheid U terug. Vandaar komt het, volgens een noodzakelijk gevolg,
dat èn gijl. èn hij, beiden evenzeer slaagt in hetgeen het voorwerp
uwer studie uitmaakt; hij in het goed doen, gij in het goed
spreken." - CICEJIO drijft de ironie tot in den sarcasmus. Zie pro
Milone, Cap. VII. en in Catilinam 1 Cap. X.
VIN ET.
Treffend is de ironie door LrvlUs (Lib. XXIII. Cap. X) aan DECIUS
MAGlUS in den mond gelegd: .Habetis libertatem, Ca~npani, quam
petistis ... lte obviam Annibali, exornate urbem, etc."
Vert.
4) Zie, behalve het aangehaalde Blz. 246-248, Job. xxvm
18; en XL. 9. - Vg. Amos. IV. 4 en 5.
Vert.
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de liefde kwetsen. Men kan hier het begin aanhalen van de
toepassing del' eerste preek van SAURIN over het uit8tel der

bekeering :
!lOm wáárlijk bekeerd te zijn, is het niet voldoende eenige
daad van liefde tot God te doen, deze liefde moet de heerBchende gesteldheid van ons hart zijn. Er zijn gezichten-zieners
die zich ergeren als men op deze groote waarheden van den
godsdienst aandringt, en die bij het hooren dezer beginselen
niet ophouden te roepen: Christenen! weest op uwe hoede!
men ondermijnt de grondslagen van het geloof! el' is vergif in
die leer."
!I Mijne Broeders, als het een minder gewichtig en minder
ernstig onderwerp -gold, zou men zich niet kunnen weêrhouden
met dusdanige bezwaren den draak te steken. Waarlijk , weest
op uwe hoede, er i8 vergif; men wil U zóóver brengen dat
gij God met geheel uw hart liefhebt; men wil U bewegen dat
gij uw gansche leven hem wijdt, dat gij uwe bekeering niet
uitstelt, dat gij U door gestadige oefening in vroomheid en in
boete tot een godzaligen dood bereidt. - Blijkt het U dan
niet dat men tegen zoodanige leer veel omzichtigheid noodig
heeft, en dat de Kerk in een' treurigen staat zou zijn als al
Máár, gelijk wij
hare leden deze stellingen huldigden! reeds zeiden, dit onderwerp is te gewichtig en te ernstig om
zulke scherts te veroorlooven.
8. Men kan de ltJlperbole noemen, die zeer oud is en in
den Bijbel dikwijls gebruikt wordt. Maar men kan moeilijk
stellirJe regel8 opgeven voor haar gebruik; alL::s hangt hier af'
van den toestand en van de beweging in den geest der hoorders teweeggebracht.*
9. De paradox grenst aan de kypel'oole: hij geeft een'
treft'enden, vaak aangrijpenden , vorm aan de gedachte, en
prent haar diep in den geest. PAULUS neemt menigmaal tot
dit middel zijne toevlucht, om in zekere!l zin de aandacht te
dwingen en te bepalen. Maar men moet omzichtig te werk
gaan als men daarvan op den kansel gebruik maakt. De
prediker spreekt tot menschen, die hem niet altijd met een
half woord kunnen verstaan, en hij moet op zijne hoede zijn
den eenvoudigen geene dwalingen in plaats van waarheden te
geven.
10. Vermelden wij ten slotte het gezicht of redekunstige
onderstelling (kypotlte8is) , eene onderstelling waardoor men
zekere dingen voor oogen plaatst, alzóó aan de ziel een
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levendige ilr'1mlsie mededeelencle, Deze is één van de stoutste
figuren, BOURDALOUE gebruikt haal' somwijleri; maar zeer
zelden verhief zich zonder twijfel de kanselwelsprekendheid tot
de hoogte van dit stuk van MASSILLON in de preek over het

kleiJt getal der uitverkm'enen.'
1/ Ik bepaal mij
tot U, mijne Broeders! die hier zijt vergaderd; van de overige menschen spreek ik niet meel'; ik
beschouw U als waart gij alleen op de wereld; en ziehier de
gedachte die mij bezig houdt en die mij verschrikt, Ik onderstel dat dit uur uw laatste uur en het einde des heelals is;
dat zoo de hemelen zich gaan openen boven uwe hoofden,
dat JEZUS CHRISTUS in zijne heerlijkheid in het midden van
dit gebouw staat te verschijnen, en dat gij er niet anders
vei'gaderd zijt dan om hem afte wachten , en als bevende misdadigers, wicn men of genadige vrijspraak of een eeuwig
doodvonnis gaat afkondigen: want, te vergeefs vleit gij U,
gij moet stervcn zóóals gij heden zijt; al die begeerten naar
verandering die U ophouden, zullen U tot op uw sterfbed
blijven ophouden; dit is de ervaring aller eeuwen, Al het nieuwe
dat gij dan in U vinden zult, zal zijn dat misschien uwe
rekening nog een weinig grooter is dan die welke gij heden
hadt afteleggen ; en over hetgeen gij zoudt zijn, als men U
in dezen oogenblik kwam oordeelen, kunt gij bijna met
zekerheid bepalen wat U bij het einde des levens wedervaren zal.
liNt! dan, ik vraag U, en ik vraag het U van schrik getrofi'cn, in dit opzicht mijn lot van het uwe niet scheidende,
en mij verplaatsende in dezelfde gesteldheid waarin ik U
wensch te brengen; ik vraag U: als JEZUS CHRISTUS verscheen
in dit bedehuis, in het midden dezer vergadering, de plechtigste
van het heelal, om ons te oordeelen, om de ontzettende
scheiding tusschen de bokken en schapen te maken, gelooft
gij dat het meerendeel van allen, zooals wij hier zijn, ter
rechterhand zou geplaatst worden? gelooft gij dat voor het
minst de zaken gelijk zouden staan? gelooft gij dat er slechts
tien rechtvaardigen zich zouden bevinden, die de Heer weleer
in vijf geh~ele steden eens niet vinden kon? Ik vraag het U,
gij weet het niet. ik zelf weet het evenmin; gij alleen, 0
mijn God! weet wie U toebehooren, Maar kennen wij hen
niet die hem toebehooren, wij weten voor het minst dat de
zondaren hem niet toebehooren. Voorts, wie zijn de geloovigen
hier vergaderd? de titels en de waardigheden moeten voor
niets gerekend worden; gij zult er van beroofd worden voor
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JEWS CHRISTUS: wie zijn ze? vele zondaren die zich niei
bekeeren willen; nog meer die het wel zouden willen, maar
die hunne bekeering uitstellen; vele anderen die zich nooit
bekeerden als om op nieuw te vallen; eindelijk een gfoot getal
die gelooven geene bekeering noodig te hebben. Zondert deze
vier soorten van zondaren van deze gewijde vergadering af j
want op den grooten dag znllen zij er van afgescheiden worden: verschijnt nn, rechtvaardigen. Wáár zijt gij? overblijfsel
van isme?, ga ter rechterhand; tarwe van JEZUS CHRISTUS,
wees niet langer gemengd met dat kaf voor het vnur bestemd:
o God! wáár zijne uwe uitverkorenen? en wat blijft er voor
uw deel over?"

Wij komen thans tot de figuren die buiten de grenzen
van den zuiver beschrijvenden stijl gaan.
1. De vraag, - die menig"Vuldig pleegt gebruikt te worden,
en waarvan men somtijds misbruik maakt, - is een vorm
der bevestiging j het is de bevestiging door zekere uitdaging
versterkt, en zóózeer onderscheiden van de gewone vraag dat
men haar op een' geheel anderen toon uitspreekt. Men kan
llaar gebruiken bij de bewijsvoering, waaraan zij een meer
dringend karakter geeft j maar men moet hier over zichzelven
waken, want licht wordt deze vorm ééntoonig 1).
2. - De exclamatie, zeer eenvoudige figuur, valt licht in het
gemeene. Het is een gemakkelijke toevlucht der koude geesten.
BUFFON verwijt J. J. ROUSSEAU dat hij haar noodeloos vermenigvuldigt. Maar deze alledaagsche figuur wordt verheven
door het genie, en meer nog door ware ontroering. Zij is altijd
schoon als zij goed gebruikt wordt, dat is te zeggen, als zij

IJ Zie een beroemd voorbeelil van dezen vorm iu het hegin der
eerste Catilinaria vau CICERO: -Quo usque tandem . .. enz."
Vg. BLAIR. t. a. p. II D. BI. 41, en de aanteekening van
LULOFS, II D. Blz. 79-81, waar de redevoering van VAN DER
Punl over de schoonheden van het boek Job worllt aangehaald.
(Zie b.v. Job. XXXVIII).
De plaats uit CICERO, pro Ligario , door LULOFS aangehaald,
wordt tloor laatstgenoemde aldus vertaald: -Wat toch, 0 Tuhero,
verriglte dit uw, in den Pharsalischen slag ontbloot. zwaard? Op
wiens horst had zUne spits het gemunt? Welk doel hadden
uwe wapenen? Wat was uw voornemen? uwe oogen? vuist?
geestdrift? Wat verlangdet. wal wensc1üel gij 7"
Verl.
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naïef is en als zij uit het Ttart komt, zooals die welke de
herinnering eener pas geledene smart aan de ziel van BOSSUET
afperst: ,,0 rampzalige, 0 verschrikkelijke nacht, toen eensklaps, als een donderslag, die verrassende tijding zich hooren
deed: 's konings zuster ligt op haar sterven, 's konings zuster
is overleden 1)"
De exclamatie vertoont zich als versterkt in de apostropne
en de persoonsverbeelding (pro8opopeia), figuren van groote
stoutheid en van groote uitwerking. De apostl'opTte is eene
vraag tot een afwezend persoon gericht. Ziehier een schoon
voorbeeld daarvan bij MASSILLON: "Er moet een engel van
den hemel dalen om hem te vertroosten, om hem te versterken, om hem te helpen, gelijk SnWN van Cp'ene op den
berg GolgotTta, om dit onzichtbaar kruis te dragen . . . .
Engelen des hemels! eertijds was dit uw werk niet; gij
nadel'det alleen om hem te dienen en om hem te aanbidden;
heden is hij beneden U vernederd 2)."
De persoonsverbeelding grenst aan de apostropTte , waarvan zij
zich alleen dáárin onderscheidt, dat hare toespraken gericht zijn tot
onbezielde voorwerpen of tot gestorvenen. Het gebruik van zulke
sterke middelen moet gerechtvaardigd zijn door de ontroering
van den redenaar, en door den toestand waarin de rede de
hoorders verplaatste. Het wezenlijke is hiel' u;áár te zijn: wat
onwaar en gemaakt is, is koud en walgelijk. Het eigen weien
der welsprekendheid is met de hoorders mede te gevoelen, hunne
gewaarwordingen te deelen terwijl men ze meet, en te zeggen
wat zij dragen kuunen. - SAURIN gebruikt deze figuren vrij
1) llOS.'Ulll',

Lijkrede op

HENRIE1'l'&

van Engeland.

2) MASSILLON, Preek over hel lijden van onzen Heer. - Wij
roepen ook (Ie beroemde aposlrophe van SAlll11N lol LODEWIJK
XIV in het geheugen.
VJNET.
In zijne aanleelwningen op BLAIR'S Lessen, merkl LULOFS (ilO.
Aanteeken. lllz. 31) op, dal het begrip van apostrophe ook vaak
beperkt wordl lot hel aanspreken van pel'sonen tol welke het
woord niet doorgaande gerichl was, ofschoon zij anders ook in
de vergadering tegenwoordig waren; - maar lot wie hel woord
eensklaps gewend wOfllt.
BU herhalmg waarschuwt LULOFS om niet anders dan in vuur
Apostrophe's Ic bezigen. H\i haalt als voorbeelden aan BORGER
(Leerredenen, 4 Dr. I D. Blz. 262, 263!: .Geluig dit, heilige
Stephanus!" , .. enz.", - tie beschrijving van EVA in BILDERDlJK'S
Ondergang der eerste wereld; enz.
Verl.
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dikwijls, maar altijd gepast. "Wijkt, wijkt voor onze ellende,
jammertooneelen der vorige eeuwen, moeders wier droeve gedachtenis den nakomeling verbaast, omdat gij door de gruwelen
van den hongersnood gedwongen waart het vleesch uwer zonen
te eten, en uw leven te redden door het te ontnemen aan hen
die 't van U hadden ontvangen! Hoe schrikkelijk uw toestand
ware, gij ontnaamt hun slechts een kortstondig leven, en gij
bevrijddet met éénen slag èn hen èn U zelven van de folteringen des hongers. Hier volgt alles in denzelfden afgrond,
en door één' ongehoord en gruwel voedt zich de moeder, de
moeder, als men het zoo zeggen moet, met het wezen der ziel
van haren zoon, en de zoon verslindt op zijne beurt het wezen
del' ziel van zijne moeder 1)."
BOSSUET gebruikt dikwijls de persoonsverbeeldingen. B. v.:
Wáárom wil men dat de wonderen zóóveel kosten aan God!
Er is maar één wonder meer, dat ik heden del' wereld verkondig: 0 hemel, 0 aarde, verwondert U over dit nieuwe wonder! Dat is, dat onder zóóvele getuigenissen van de liefde Gods,
er zóóvele ongeloovigen en zoovele ongevoeligen zijn." En
elders: ,,0 dood! wij brengen U onzen dank voor het
licht dat gij over onze onwetendheid verspreidt. Gij alleen
leert ons onze waarde kennen. Als de mensch een te hoogen
dunk van zichzelven koestert, weet gij zijn' trots neêrtezetten ;
als de mensch zichzelven veracht, weet gij zijn' moed te verheffen, en, om al z~jne gedachten terugtebrengen tot dc rechte
maat, leert gij hem deze twee waarheden, die hem de oogen
openen om zichzelven recht te kennen; - dat hij nauwel,jks te
diep kan veracht worden, in zooverre hij in den tijd eindigt, en nauwelijks te hoog kan geacht worden, in zooverre hij !taal'
de eenwigheid gaat 2)."
1) Om uit onze litteratuur ééne persoonsverbeelding aantehalen,
Doem ik het slot van het doorwrochte Werk Philips van 1I'larnia:
enz. van W. BROES: .Met wat genoegen, 0 ALDEGONDE! ziet gij
van den hemel neder op de vruchten van uw werk aan WILLE~IS
hand! En wij, wij zien naàr U op meI warm gevoel van hoogachting en dankbaarheid. Ook wij zullen medewerken om ongeschonden tot de nakomelingen overtebrellgen de gezuiverde godsdienst, vrij van paussel\jke overhecrsching, en niet overschaduwd
iloor Roomsch-Bisschoppelijken luister I"
Vl1rt.

2) BOSSUET, Preek over den dood en de onstel'{elij/rheid der
~iel.
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Halen wij nog één voorbeeld aan 1), genomen uit MASSILLON:
komt in dien deerniswaardigen staat uit het rechthuis:
"Zie den menseh," zegt hij hun. Ecce homo. Heilige koningen uit
DAvm's bloed gesproten! door den H. geest gedrevene profeten
die hem aankondigdet op aarde! is Ret deze dien gij zóó VUl'ig
verlangdet te zien? Zie dan den menseh. Ecce homo. Zie dan
eindelijk den aan uwe vaders sedert zoovele eeuwen beloofden
verlosser. Ziedaar den grooten profeet dien Juda aan de wereld
moest geven, naar wien alle volken verlangden, de verwachting
van het gansche heelal, de waarheid uwer zinnebeelden, de
vervulling van uwen eeredienst, de hoop van al uwe vromen,
den troost der synagoge, den roem van Israël, het licht en
het heil van alle volken! Ecce homo. Zie den menseh! herkent
gij hem aan die teek enen der schande 2)?"
"JEWS

Zie de persoonsverbeelding van BORGER (Leerredenen, 4de Druk,
l. D. Blz. 266, 267); .Die slaap is U reeds te henrt gevallllll, vrome,
vroeg geslorvcne VI ienden! Ja, schoon onze slem tol uwe graven
niet kan doordringen, dIJ mont! sprcekt loch gaarnc tot IJ, omdat
het hart U nooit vergel'l. cnz:'
Vcrl.
1) Vg. VIRGILIUS, Georgic. Lihr. IV. vs. 465. v,v .
•'fe, rinIcis conjux, te solo in IIttore ~r,Cllm,
.'fe velllcnte llle. t(~ decrrlpnle canehal."
QUiNCTiL. lnsttt. Omt. Lihr. VI. Proöemium:
.'!'uosne ego (0 meae spes inanesl) labentes oculos, tuum
fugienlem spirItuJll vi!!l? etc."
CICEIIO, jJro Milone, Cap. XXXI: •Vos enilll jam, AJhani tumuli
atque luci vos, inquam, imploro atque Icstor , vosque Alhanorum
obrutae arae, elc:'
Vg. 2 Sam. I. 21. .Gij bergen van Gilboa ! euz."
2 Sa ,11. XVIII. 33 . •M~in zoon AnsALoM, mijn zoon, enz:'
Jesaia XIV. 12. -Hoe zijt gij uitgevallen. 0 MOI'genster,"
Psalm XXIV. 9. "Heft uwe hoofden op, gij poorten f"
Jel'clIl. IX. 21. "De dood is in onze vensters geklommen."
Jerem. XLVI. 9. -Trekt op, gij paarden!"
Jerem. XL VII. 6.• 0 wee, gij zwaard des Heeren!"
Luk. VIII. 24, .Hij bestrafte den wind en de golven."
Matth. XXIll. 37 ; Luk. XIX. 41. \'.V • • Jeruzalem! Jeruzalem l'
Verl.

2) MA~SILLON,

Vg.

MILfON,

Preken over het lijden onzes Heeren.
Paradise lost, Book Il. 1, 269:

.Must I lhus leave thee, Paradise I"~
. • • . 0 fJowers!
.Thal never will in olher climale grow, élc:'
TASSO, Gerus: 108, Cant. XIX:
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3. Het tooneellltatige (dramatismus) van den stijl, dat dáárin
bestaat om als werkelijk te schilderen wat men onder een'
anderen didactiscl1en of verhalenden vorm zou kvnnen voorstellen. De oratorische rede is reeds een draJna: ieder woord van
den prcdiker is eene vraag waarop de hoorder hij zichzelven
antwoordt, en zijn antwoord wordt een nieuwe vraag waarop
de redenaar weder antwoordt. Er bestaat dus een gemeenzaam
onderhoud in de gansclle oratorische handeling. Maar dit algemeen karakter. kan op sommige plaatsen sterker geteekend
worden, gelijk een hooge streek hier en dáár nog verhevenheden
kan hebben. Dit zijn dan als even zoovele meer of min levendige
accenten. Het dmmoûsche vindt telkens plaats, als in de rede
eene onderscheiding van personen voor den dag komt, wáár de
aard van het denkbeeld dit niet vordert, waar zich een ander rapport van personen voordoet als 't welk gansch natuurlijk tusschen
den redenaar en den hoorder bestaat. Deze figuur is aan de welsprekendheid niet uitsluitend eigen; het is ééne der schoonheden
.Pietosa bocca, che solevi in vila
.ConsoJar iJ mio duol di lue parole 1"
o zoete mondI ... enz. - VerL. TEN KATE, Blz. 234.
KLOPsToCK;
.Schwesler f:annä's, Windfelds SchJachll
,Jclf sah dich miL wehcndem, blutigcn Haar, u. s. W.
SCHILLER:
,Lebt wohl, ihr Berge, ihr geliebten Triften !"
.lhr lraulich stillen Thäler, Iebel woh\!" u. s. w.
HOOFT:
.De bezoedelde I;erken ... roepen wraak."
.En gij, 0 Braband, 0 Vlaanderen, 0 Ridderschap en
.Opregte hurgerij van Holland, Zeeland en Utrecht,
.Wat zijt gij aan bloedhonden te verscheuren gegol'en."
VONDEL (JOZEF

in Egypte):

.

•0 pluim, waerin het duif ken slack,
-0 rock, 0 vaderlijck geschenck, . . .
•0 wol, 0 vacht. die 't lam bedeekte."
VAN DEJl PALM: .Konden we U ontvluchten, 0 koning der verschrikking, enz."
BORGEJl; .Heilig evangelie! hoc heerlijk is hel lichl dat ook g\j
hier ia het donker clal des doods doet sch\jnen I" - .Hope der
heerl\jkheid! gij verruimt den engen weg naar de hemelstad."
LULOFS (Aant. op BLAIJl, II D. Aant. Blz. 15-39) deze voor·
beelden aan halend , sleekt den draak met den redenaar, die nu
eens smachtend z\jn oog ten hemel heft, dan weder verlegen het
in zijn papier slaat, om afwezige personen aantespreke!l.
Vert.
31
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van de poeZ1J, van de geschiedenis, van elke hartstochtelijke
rede. De daden doen den mens eh kennen; maar de woorden
doen de daden uitkomen: I/Spreek, dat ik U zie." - ·Wij
veroordeelen de redevoeringen niet, die de oude geschiedschrijvers
aan hunne personen in den mond leggen, om naar bniten te
openbaren wat er van binnen omgaat. De Bijbel laat den
verloren zoon spreken, ofschoon 7.ijne daden reeds door 7:Ïchzelven spreken. Overigens moet het dramatisIJZu8 niet alleen bij
groote stukken ingevoerd, maar tot in de kleinste b~jzonder
heden der rede ingelascht worden. I/Hebt gij" zegt BOSSUET
/leen belangrijk geheim, stort het onbevreesd over in dit edel
gemoecl: door het vertronwen wordt uwe zaak de 7.\jlle 1)."
Een zeer stoute vorm van het dramatisml(s is d:i:irin gelegen,
om het onderwijs, dat de redenaar geven wil, aan God 7.elven
in den mond te leggen 2). Men kan daarvan ge!H'nik maken,
máár hierbij behoort oneindig yeel eerbied, matiging en behoedzaamheid. De profeten laten dikwijls God spreken, en de
kanselredenaars hebben dit voorbeeld gevolgd. /I Wat U ," zegt
BOURDALOUE, I/verhindert <lr: wet te vervullen, wat U zelfs
wanhopen doet haar ooit te vervullen, dat zijn, zegt gij, (Ie
verkeerde neigingen van uw hart, dit vleeseh in de zonde
ontvangen, dat onophoudelijk in opstand is tegen den geest.
Máár verbeeldt U, mijne Broeders, zoo antwoordt CURYSOSTOMUS, dat Gorl in deze woorden U toespreekt: /llllVIcnschenkind! ik wil heden U dat hart ontnemen, en U een aneler
geven; gij hebt slechts de kracht van een' mensch, en ik wil
U die van een' God geven. Gij zijt het niet alleen die h:ll1(lclcn ,
strijden, wederstaan zult; Ik 7.elf zal in U strijden; Ik zelf
over -ij ie begeerlijkheên en over dat verdorven vleesch de overwinning behalen."" I/Als God zich zóó tot U wendde, als Hij
U dat aanbod deed, zoudt gij U nog durven beklagen? Maar
ziet, in hoevele plaatsen der Schrift heeft hij U niet werkelijk
deze beloften gedaan? Was het niet tot U, dat hij door den
profeet EZECHJ:t:L sprak: Ik zal dat steenen hart U ontnemen, en ik zal U een nieuw nart geven, een leerzaam had
en buigzaam naar mijne wet? . . . Wat vreest gij dan nog? dat God zijn woord niet zal houden? máár dan trekt gij zijne
trouw in twijfeL Dat het U, in weerwil van Gods woord, te
}) BOSSUET. Lijkrede op den Prins van Condé.
2) Zie roorbePl,Jen daarvan: P,<alill L, 7-15; PsaluJ L\ 7 10;

l'salm LXXV, 3. 5. 11; Psalm LXXXXI. 7--15; enz.

Vert.
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zwaar zal vallen zijne wet te onderhouden? máár dan trekt
gij zijne Inackt in twijfel 1)."
De personiftkatie van het gansche gehoor in den persoon
des predikers is ook een soort van dramatismu8 2). Men bespeurt haar in de volgende, reeds gedeeltelijk dool' ons aangehaalde, plaats van SAURIN: "Als de duif buiten de arke de
winden ontketend, de wateren buiLen de oevers, des hemels
sluizen geopend, het gGlnsch heelal onder de golven bedolven
vindt, zoekt zij eene toevlucht in de arke. Má~r vindt zij
welige beemden en grazige velden, dan toeft zij aldáár. Mijne
ziel! ziedaar uw beeld! Als U de wereld voorspoed, eer,
rijkdommen voorstelt, hoort gij de stem die U bctoovel't, en
laat gij U door hare bekoorlijkheden verrassen. Máár als gij
in de wereld niets vindt dan armoede, verdrietelijkheêll, ellende,
wendt gij de oogen ten hemel, om in zijn midden het
geluk te 7.oeken. In weerwil van al de ongelukken die ons
leven vergezellen, kost het ons nu nog oneindig veel als wij
er van moeten scheiden: wat zou 11 et zijn, als hier alles
naar on7.e wenschcn gelukte 3)!"
De meest volledige vorm van het dramatis1nU8 is de samm8J1raak (dialoog) 4). DEMOSTIlENES gebruikt haar dikwijls; maar
één der schoonste voorbeelden die men er van kan aanhalen, is dit stuk van SAURIN : "Maal' daar wij dezen gausehen tekst in betrekking tot U, mijne Broeders, beschouwen,
is het U thans geoorloofd vrijen loop aan uwe klachten te
laten, en, in het aangezicht des hemels en del' aarde, al het
kwade optenoemen dat God U aandeed. Mijn volk! 7üat heb ik
U gedaalt? - Ach! Heer! hoevele dingen hebt gij ons gedaan!
Wegen van Sion met rouwe bedekt, Jeruzalem'8 poorten verlaten, snikkende offeraars, ween ende maagden, ne~rgeworpene
heiligdommen, woestijnen met vluchtelingen bevolkt, leden van
JEZUS CHRISTUS zwervende over de oppervlakte der aarde, kinderen aan hunne vaders ontrukt, gevangenissen nlet betij ders
gevuld, galeijen met martelaren overstroomd, bloed onzer land1) BOUI\DALOUE,

christelijke wet.

Preek over de wijsheid en de zachtheid der

2) Vg. Ps. XLIV vs. 7 , waar ik het gansclw volk br.teekcnt.

Vcrt.

Preek op den bededag , bij de opening van den
veldlogl in 1706.
3) SA UI\l 1'! ,

4) Zie een treffend voorbeel!l daarvan in de wijze waarop
LIVIUS (Lik XXIII. Cap. XII) HU!ILCO mel HANNIBAL samensprekende
invoert; .Occidi exercitus ... Quid aliud rogares ... etc:· Vert.
31'
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genooten als water vergoten, lijken - eerwaardig, omdat gij
den godsdienst tot getuigen strektet, máár - gcworpen op
den openbaren weg, cn aan de dieren des velds cn aan de vogelen des hemels ten prooi gegeven, puinhoop en onzer kerkcn, stof,
asch, treurige overblijfselen der aan onzen God gewijde gebouwen, vuren, rad, galgen, folteringen waarvan men tot op
onzen tijd niet had gehoord, antwoordt en getuigt hier tegen
den Eeuwige 1)."
4. Eindelijk moet het gebed genoemd worden, als kunnellde
bijdragen tot de levendigheid der rede, ofschoon de prediker
gewis zich niet mag veroorloven het enkel als oratori8ch
middel te bezigen. Maar dit middel is op zich zelf zeer schoon,
als het te goeder ure gebruikt wOI'dt. In zekere ernstige beslissende oogenblikken der rede heeft eene verheffing des harten tot God groote kracht en brengt diepen indruk te weeg.
Alleen vergete men nooit den ern8t en de waa?'heid, die het
gebruik van zoodanige middelen moeten besturen.
Er blijft ons overig over sommige eigenschappen van den
oratorischen stijl te sp;l'eken, die evenzeer tot de aanschouwelijkheid als tot de levendigheid betrekking hebben. Wij noemen
eerst de ver8cheidenlteid.
•Wissel als gij schrijft geslàag uwe redenen af.
·Een te gelijkvormige en allijll éénvormige stijl
·Schittert te vergeefs in ollze oogen. wiegt ons noodwentlig
in slaap.
Weinig leest men rlie Schrijvers, gehoren om ons te vervelen,
Welke altijd op éénen toon psalmen schijnen te zingen" 2)
Ik wenschte de zaak niet uit dit oogpunt alleen te beschouwen: de verscheidenheid is te nauw verbonden met de wáárheid, met de eigenlijkheid, met de stiptheid; een stijl, van deze
drie eigenschappen voorzien, zal dáárdoor reeds verscheidenheid
hebben; daar geene zaak vollcomen aan een andere gelijk is,
hetzij met betrekking tot de woorden, hetzij met betrekking
tot de wendingen, noemt men de dingen reeds verschillend, als
men elk ding noemt zooals het is; de verscheidenheid ontstaat
uit den fI?'ond der dingen, als de dingen zelven verschillend zijn.
De vaste terugkeer derzelfde vormen en derzelfde spreekwijzen
staat gewoonlijk in verband met een ruwere of ten minste on1) S.\URIN. Preek op den bededag gehouden bij de opening van
den veldtocht van 1706. Tom. VIII. pag. 11~. Nouv. Ellil.
2) BOILEAU. L'Art poëtique. ehan!. I.
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niet geslepen en
volmaakte analyse der gedachte. Om scherpzinnig - maal' alleen wáá1' te zijn, moet men, inwendig
ten minste, veel onderscheiden, veel ontleed hebben. Het gebeurt aan al te veel schrijvers, dat zij hetzelfde doen wat men
doet in eene drukkerij, waar men woorden en zelfs geheele
zinsneden in compositie bewaart, omdat men voorziet ze later
bij gelegenheid te kunnen gebruiken. Er is eene menigte van
uitdrukkingen uit volzinnen overgenomen of van aanhalingen
in omloop, die ieder op de actueele gedachte toepast, ook als
ze df1ármede weinig overeenkomen. De zeer individueele schrijvers onderscheiden zich dáárill, dat zij bijna aan eIken regel
herkenbaar, en d()sniettemin, van de eene plaats tot de
andere, zeer van zichzelven onderscheiden zijn. Zóó BOSSUET.
Hij heeft geen t.1fpe van zinsnede, geen gedurigen terugkeer
van dezelfde wendingen, geen stokpaardje, geen zangerig slot.
De grondige ontleding der gedachte is dus de eerste, maar
niet de éértifje voorwaarde der verscheidenheid. Men moet niet
alleen het voorwerp zelf, maar ook het instrument, dat is
de taal, bestudeerd hebben. En bedenk dat de studie van het
instrument, of van de middelen die de taal aanbiedt, ten
voordeele der studie van het voorwerp uitloopt, omdat het
zoeken naar een teeken voor een denkbeeld, het zoeken van
het denkbeeld zelf is. Over 't algemeen bestudeert men de taal
te weinig; men kent haar slechts oppervlakkig; men doet geen
grondig onderzoek naar hare hulpbronnen, men oefent zich
niet haar te behandelen; men laat hen die aanleg, die levend
en innig besef del' taal hebben, zich van hun voordeel bedienen; maar men tracht niet zich el' alles van toeteëigenen wat
men met minder natuurlijk talent dool' 8tudie zich er van toeeigenen kan. De taal blijft arm aan woorden 1), en bepaalt
zich ten slotte tot een klein getal verbindingen in weinig geoefende handen; zjj geeft sleehts anderen terug al wat zij
teruggeven kan.
Eindelijk moet men, na dit alles, gestadig over ziehzelven waken; want ieder heeft zijn geliefkoosde uitdrukkingen en vormen
waarop hij licht telkens terugkomt. Dit is de fout van schrijvers
der tweede klasse. Bij de meesters ontmoet men dat niet.

1) Zie in de Statenvertaling de verouderde woorden: buithalzen •
Richt. IV. 30b; - stokebranden, Psalm LVII. 9; - schalkheid,
Psalm LXIV. 7; - kruidworm, Psalm LXXVIII. 46; - drieling, Ps.
LXXX. 6; - meUen, Mark. XI. 8; - ketelachtig ,2 'firn. IV. 3; enz.
Vert.
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De verscheidenheid del' uitdrukkingen, der wendingen en
del' bewegingen heeft een bijzonder belang in de didacti8che
werken en bovenal op den kansel.
Sierlijkheid. De verscheidenheid, waarover wij zoo even
spraken, is één der bestanddeelen, of ten minste één der vereischten van de sierlijkheid; máár wij meenden haar afzonderlijk te moeten beschouweli , als eelJ- verdienstelijke eigenschap
die min of meel' buiten de sierlijkheid kan bestaan, en die
het voorwerp van bijzondere overweging kan zijn.
De zin van het woord él~r;ant, in de taal der 17 eeuw,
schijnt opgehaald te zijn door het gebruik dat BOJLEAU er
van maakte in twee bekende plaatsen van de Art poë'tique:
•... cene élégante idylle 1)."
' ... tic élégante scherts van !\lAROT 2)."
Het is de vermijdillg van het gemeene en van het platte,
als de meest natunrlijke klip van boert en van scherts. Overal
elders, gelijk iu het herdersdicht, is het eene keus van vormen 3), die van de dubbelzinnigheid zich verwijderen zonder
tot de gezochtheid te vervallen, en zonder de minste gedwongenllCid te verraden. Zij is voor den stijl wat de distinctie is
voor de mauierClI.
Mtlûr dit alledaagsche en dit dubbelzinnige dat men vermijden wil, - dat is niet alleen wat eenige zedelijke of màatschappelijke overeenkomst kwetst, - het is ook alles wat de
teedcre zijden van den geest beleedigt, daar ook de geest zijne
gevoelige zijden heeft. De geest heeft een afkeer van 't geen,
als het duidelijk en nauwkeurig is, ruw van vorlll, lomp,
onhebbelijk, overladen of te naakt is. Hij verwerpt de herlmlingen, de eenvormigheid, de ingewikkelde of langwijlige
wendingen, de drukkende juistheid en de te zeer vormelijke
redeneering. Hij wil vrijheid, vlugheid in de bewegingen; hij
schept behagen in nette en gemakkelijke stiptheid; hij
houdt veel van de uitdrukkingen eener kiesche eigenlijkheid;
hij glinilacht bij vernuftige wendingen die hem slechts een
gelukkig treffen toeschijnen: een stijl, die hem deze verschillende genoegens verschaft, is een sierlijke stijl.
Dikwijls ontgaan ons de bestanddeelen der sierlijk heid, en
men zou zeggen dat zij geheel negatief Ware: máár cr is wat
1)
2)

Chant 11.
Chant I.

3)

Elegantia komt van eligere.
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p08itief' 8 in de middelen. De sierlijkheid onderstelt de geschiktheid om de betrekkingen del' denkbeelden te vermenigvuldigen, te vereenigen , samentetrekken; zij beschaaft niet
alleen, zij slijpt den dütmant. Zij gaat over de grootste en
noodzakelijkste betrekkingen heên, zij vat de bijkomende betrekkingen en tie minder opgemerkte zijden op; zij onderstelt dus
verbeelding, of ten minste ge(!8t; altijd is er geest in een' sierlijken
stijl, al ware er geen in tic gedachte; want de 8ierlijklteid is samengesteld uit dezelfde denk beelden, als waarmede men gee8t heeft 1).
Men zal er over kunnen oordeelen door eenige voorbeelden:
11 In
elk gem'e verwierven d,e eerste 800rten al onzen lof,
en lieten aan de tweede soorten niets over dan de minachting
uit hunne vergelijking voortgevloeid 2)."
/I Het werk verwierf in geheel Europa cene toejuiching, die de
kwaadwilligheid heleedigend maakte :voor LODEWIJK XIV 3)."
1/ De bisschop van Antiocltie haastte zich de verwachting van
een zóó schoon vernuft aan de christenkerk te verbinden 4)."

1) Noglans heeft
2) IIPt·FON.

MONTESQUIEU

veel geest zonller sierlijk te z\in.

3) VlLI,EMAIN.

4) Dezelfde,
.Een molen [der gedachten]. die zonder ophouden llraait. zalrlan
slech ts dellgllza~m meel malen al~ men er goede tarwe in strooit."
.!le christen beschou wt den druk als een handdruk des hemel'
schen Vaders,"
.De gelijkmoedige verkeert steeds in rustigen lust en lustige
rust."
(COORNHERT.)
.Er komt tusschen de owlersl',heillene natiën eelle vermaagsehap.
ping en vermenging val! voorthrellgcude krachten, welke. zich in
gelijkheid van beginsrlen, aanleg. st'Jl en toon openharende. a \lengs
Iladert tot de éénheid eener europesche, het nationale heheerschende
wereldkracht."
\ THORBECKE.l
.Hij (CHRISTUS) eischt geene onmenschelijl,e bovenmenscheliikheit!." - ,EI' is eene besluiteloosheid die tusschen lafenis en hedwelming in twijfel hangt."
(BEETS) •
•De specertjell. waarmede de eerzucht gespijzigd wordt. voeden
niel. maar prikkelen slechts tot nieuwe graagte." - .Onkunde,
dool' eene wonderspreuk in diepzinnigheid gemaskerd."
(Mevr. BOSBOOM TOUSSAINT.)
.Eene waarheid. die de Heer als een levensbrood heeft verordend, mag niet worden beschouwf[ als een heilig toonbrood dat
(VAN HENGEL.)
niemand mag aanroeren."
.Het schoone is eeuwig, en wij visschen met blijvend welgevallen deszelfs goudzand op uit den stroom der tijden." (TÈGNER.)
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Het is niet alleen in den op zichzelf staanden volzin, het
is ook in de opeenvolging der volzinnen, in het weefsel der
dictie, dat zich de sierlijkheid openbaart; zeer eenvoudige
volzinncn kunnen, door de wijze waarop zij elkaêr opvolgen
en onderling verbonden zijn, een sierlijk geheel uitmaken.
Gaarne halen wij hier MASSILLON aan:
"Het zegt weinig, mijne Broeders! dat het zedenbederf onzer
dagen bijna het éénig werk der grooten en der gezaghebbers
is; de toekomende eeuwen zullen u misschien nog een gedeelte
hunner losbandigheid en hunner uitspattingen dank wijten.
Die onheilige verzen, welke slechts voor U waren bestemd,
zullen nog harten bederven in de jaren die U opvolgen zullen;
die gevaarlijke schrijvers, welke gij met uwe bescherming vereert, zullen in de handen uwer nazaten overgaan, en uwe
misdaden zullen zich veFménigvuldigen mèt het gevaarlijk vergif dat zij met zich dragen, en dat zich van eeuw tot eeuw
meêdeelen zal; zelfs uwe lml'tstochten, in de geschiedrollen onsterfelijk geworden, zullen, na eene ergernis voor uwen tijd
geweest te zijn, het nog worden voor de volgende eeuwen: het
lezen uwer afdwalingen, voor de nakomelingschap bewaard,
zal nog navolgers vinden na uwen dood; men zal nog in het
verhaal uwer lotgevallen lessen gaan zoeken van ondeugd; en
uwe losbandigheden zullen niet mèt U sterven .... Zóó is de
bestemming der ondeugden en der hartstochten van de grooten

.De geloovige staat mel de voelen in het onweder, en met het
hoofd in de zonne~tralen:'
(CLAUDlUS.)
.Zonrlaar en christen, . - ziedaar de tegenspraak die eerst zw\igt
in het graf." - .Zonde en dood z\jn twr.elinghroeders. --- Ootmued
is een levenscursus waarbii het geloof paedagoog muet zUn."
(Pnuys VAN DER HOEVEN.)

Sierlijk is gezegd:
.Op het sterfbed is de zwakste grijsaard de leera ar van den
sterksten jongeling,"
Dezelfde zonnestraal hard t het staal, zengt het koren en smelt
het waseh."
.Zoolang de zon den staatsman beschijnt heeft hij geene starren noodig."
·Ik ga liever te voet dan op onreine halllien te worden gedragen."
·Het geloof is een kostbaar erlelgesteente iu de doornenkroon der
menschheid:'
.WU zijn de eerstelingen onzer spraak eiken morgen Gode verschnldigd."
Vert,
"Als de ketterij rust dan roest zij."
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en van de machtigen der aarde; zij leven niet alleen voor
hunne eeuw; zij leven ook voor de toekomende eeuwen, en
de duur hunner ergemis heeft geen andere grenzen dan die van
hun' naam 1)."
De sierlijkTteid is niet de sclwonTteid; maal' zij vervangt haal'
in den st~l, gelijk in de gestalte de houding, de gang en het toilet
eener vrouw uit de groote wereld. Het mekanismus der verzen
verhoogt de sierlijkheid, meel' kennelijk geworden door de dubbele
juistheid van den rhythmus en van de gédachte. Zóó bij RACINE.
De sierlijkheid is licht koud, omdat zij minder het werk is
der verbeelding, die schildert en die kleurt, dan des geestes, die
teekent en die graveert, - (zoude, zonder dat, de wiskunde
zich ooit hebben kunnen beroemen sierlijke bewijzen te hebben?) en omdat zij slechts tot op zekere hoogte met een
levendige ontroering des harten samen kan gaan. Want eene
te groote sierlijkheid zou, in zulke oogenblikken, niet de ver1) MASSILLON. Petit Carême, Preek ovel' de deugden en de ondeugden der Grooten.
"In het gehied der schoonheid en waarheid vcrdw{jnt de doollslrUd van Rome eu Carthago.
Onomkoophaar is ook de onwankelhare I'eglersloel der lelteren.

Deze bnrgerstaal is onveran-

derIijk. en, als eene dochIer des hemels. ontslaal z~i het I'erslallli
van alle vooroor,leclen. olltbindt de windsl'len (Ier gewoonte, en
verscheurt ,Ie handen van ll1enschclijk gezag. - De onderdrukte
vrijheid vlugt in haren lempel. die g-ècne I'l'rbonden !nag-tig ziin te
verrlelgen."
(Mr. A. SIEWERTS VAN REIISEAlA.)
"Beginselen zonder organisatie zUn een wegwijzer zonder wcp-,'"
(THORBECKE).
"Door overzorgvuldi,{e wCI,belrarhling wonlL aan het levend gebod Gods de harlader afg-esnellen. Door kunstgrepen zoekt mon
dan lle wetshepalingen te onUuiken. De machlige eeuwgeest harst
(FEI\GUSON).
heên door de bekrompene vormen."
•De Herlogin \'1111 Orléans. alleen op de Tuillerien, lusschen ecn
graf en eeu' troon, had van het geluk slechls de rouwvolle herinnering, Van het koningschap slechts het vooruitzicht. van de
moedervreugd alleen de zorgen."
(DELAMARTINE).
Bekend. is tie sierlijke heschrijving van NAPOLIWN'S val in VAN
DER PAL~I'S Herstelling, - Zie ook BORGlm. Leerredenen, 4de Dr.
IL Deel. Blz. 186 en 187, .Wat bleef er voor den Heer des w\jngaards over.". Eenvoudige plechtigheid, heilige oplegging der
handen! eerwaardiger zUL gij. in onze schatting, dan de ridderslag
van gepurperde Grooten;" - en VAN OOSTERZEE, Nieuwe Leerredenen, Blz. 184: .Kent gij de plek nog, waar gij het eerst bij
een ontslolen graf hebt geweend? Die tranen waren de eersteVert.
lingen slechts van breeder stroom., .• enz."
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vulling, maar het tegenovergestelde der schoonheid zijn. Ziet men
wel gaarne dat iemand, in de vervoering zijner smart, 7,Orgvuldig
op zijne hoede is dat zijne gebaarden :t,ijn toilet niet in wanorde
brengen, of dat zjjne tranen zijn blanketsel niet afwissehen?
Ook slechts tot op zekere hoogte is ûj met de waardigheid
verecnigbaar. De sierlijkheid is maatschappelijk, zij is wereldsch.
Zij is geboren uit de verw~jfdheden der samenleving, en al
hare bevalligheden ademen het vermaak en de taUooze kOJnplikatien eener beschaafde wereld.
Nogtans is er een graad van sierlijkheid waaraan men,
zelfs in de ernstige onderwerpen en in het gemoedelijke,
zijn' stijl moet gewennen; het is een kiesclze sierl\jkheid,
die te nauwernood zich laat bespeuren, en die men nauwelijks
kan onderscheiden van de natuurlijkheid, van de juistheid
en van de stiptheid; - deze eigenschappen alleen komen voor
den dag en spreken zich uit, en eerst na den -afloop erkent
men de sierlijkheid. Reeds heeft de prediker oefening noorlig
om sierlijk te "ijn 1), en een andere, veel g'l'ootere, inspanHing om het niet te 8ckiJnen; -- de sierlijkheid, die ûch vertoont, is onhandig en ongelukkig, maar de kiesche sierlijkheid
past aan den kansel.

1) Ofschoon VLRGLLIUS wms aan te lage voorwerpen z\jne verontleent, als hij h. v. Ijen vun oorlogsdrifl hlakenden
TUR/IUS . met kokend water, oT de razende A)lATA hij (Jen drijftol
vergelijkt (Aeneïs. VII. 378) - en ofschoon tie stoutheid der OOSters.;he beelden ons zonlleding tegenklinkt , als b. v. de Prol'eet
NABU)! de vorsten hU sprinkhltnen, en dil velliheercn bij kevers
vergeliikt; - of als elders (.leii,lLa VII. LO) Israëls geduchte vijan(l
het ,<cheermcs dcs Hecren heN; -- toch zal doorgaans he: gellL'ek
aan sierl~jkheid \'3n stijl grootentlecls lIit gehrek aan studie kunnen verklaard worden.
Wij prijzen dus llogmaals de heoefening der oude lda~sicken tien
prediker ten zeerste aau, en rarkn hem ook uit de nieuwe litteratuur
zich eene bloemlezing van schooll(~ plaatsen te verschaffen. - Reeds
MELANCHTHON schreef: Quos pictatis tenet sluttium • ii vel Chris.lo,
vel puhlicae neeessitati ecclesiae hoc praestent offic.i i ut recte loqui
discant," - reeds de eerste predikl'rs det· Hervorming waren
wegens hunne welsprekendheid beroemd (zie het Epigram bij
COQUEREL, Ubserv. Pratiq. p. 255), - en zou dun de predLker
der 19de eeuw door gehrek aan studie en versmadini( der kunst
de Christusprediking walgelijk maken? Dat verhoede God!
Vert.
~diikingen

VIERDE HOOFDSTUK.

STOFFELIJK DEEL DER REDE, OF DE KLANKEN.
Zoo wij niet geroepen zijn om het oor te streelen 1),
moeten wij voor het minst het sparen, en de raadgevingen
die wij in dit hoofdstuk geven zullen, dienen licht tot dit
laatste doel.
Men zou zeker kwalijk over de harmonie 2), evenmin als
over de andere eigenschappen van den stijl, kunnen spreken,
als zij van den prediker ecne te groote oplettendheid vorderde,
en die hem van meer wezenlijke zorgen kon afleidç)]l; doch de
kunst is niet, of moet ten minste niet blijven, een lastige en
beuzelachtige aróeid; zij moet een tweede natzmJ' worden. De
gewoonte mankt gemakkelijk wat in den beginne ingewikkeld is: de beweging der hand op het klavier des orgels wordt ten laatste een waar spel, en op zich r.elf is zij
misschien "'óó moeilijk niet als die van het oog op het
klavi~r van het alphahet. De kunst zou niet bestaan als zij
geene natnllJ' werd. BI' is geene inspiratie mogelijk als onder
betling dat alle vermogens er b~j samenloopen zonder elkaêr
ontleding iJl hunne werking te hinderen, en het is tot dit
evenwicht der vermogens dat men komen moet. Ongetwijfeld
moet elke kunst worden aailfJeleeJYl, en rlit is waar van de
kunst om te stellen gelijk van de overigen; máCtr heeft men
éénmaal de gewoonte aangenomen, en is de kunst natuur
1) Reeds DE~!OSTlIgNES (3,le Philippiea) ldaagrle tlal de Alh~ners,
door vleilaai vertroelel,l. niet meer naar de waarheid wilden hOOl·en.
ElD,'{lpT'J' 01!P"jlf{J11Afl' fy'

1,'OVIOV

iJ,

In i}! 't((;; iy.y.)"1Joiá(,.~ 'lQvq,~ï1' nlû

y.oÀ(l"x,fl!fof}(U 'lcávf,(!- ':rQà~ ~ÛÓl"lJv ('cy.ol'(J)(JtJl.

Verl.
2) Vg. over de WClllllllCllrlheid. rhythmus. numerus oratorius,
of harmol1le der zinnen. Bl,AIR. Lessen aller de Redekunst, Uilg.

I. n. Blz. 275. v. v. Aant. Blz. 173. v. v. - HÜFFEL.
BoH. Vert. 1. D. Blz. 523. - VAN HENGEL, Instit. Orat. Pag. 184-188.

van LULOFS.

Vert.
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geworden, dan zal het even moeilijk zijn slec1d te stellen
als het zonder dat moeilijk zijn zou goed te stellen.
De harmonie omvat drie dingen: de welluidendheid (euphonie),
het getal (numerus), en de klanknabootsing 1). Deze laatste
hehoort tot de

dichterlijke taal,

en zonder

haar aan den

kansel te willen verbieden 2), moet men voor het minst hem
verbieden haar te zoeken. Maar wij moeten iets zeggen over
Ile welluidendheid en het getal.
De u;et1uidendheid is de verbinding van aangename toon en
en de uitsluiting van wanklanken. Dit laatste pUllt, de zorg
om de kakopltOllie te mijden, is ongetwijfeld het wezenlijke.
I/Ontvlied den hinderlijken samenloop van slechte toonen." Ik
voeg cr niet bij: 1/ Het hest gevulde vers, de edelste gedachte
kan den geest niet behagen als 't 001' is gekwetst 3)."
Ik ben niet zóó fijn van gehoor, maar de kwetsing van het
gehoor maakt toeh op den geest een' onaangenamen indruk.
El' is ongetwijfeld eene harmonie van woorden die een
Hoort van lnuz1fk wordt, die den hoorder als bedwelmt,
cn men moet zieh wachten de ijdelheid optewekken of te voeden door de wekelijkheid en een soort van q!ikuris1ile van den
st\jl; máár men behoort evenmin tot het tegenovergesteld
uiterste te vervallen. De wanklanken geven minder stoornis in
de sterk geäccentueerde en trillende talen, waarin de prosodie
vergoeding geeft voor de welluidendheid; - máár het Pransc1t
heeft die voordeelen niet; het is dof, wordt door den neus
uitgesproken, het vloeit over van stomme e's, en moet meel'
clan andere talen zich wachten voor het 81lperbi8simu1Jt allriurrt
judiciuJn, waarvan CICERO spreekt. Men zou dus verkeerd
doen met volstrekt geene zorg aan de wellnidendlleid te besteden; want het zou zeker niet minder hinderlijk z!jn door
de slechte dan door de 8ckoone klanken de gedaehten afteleiden 4).

1)

Ilias, XXIII, 116: ajl(WW, ~áwn(t, ;nx/:wvyCt.
pro llfurena, Cap. IX: .operarum harum quotidianm'um"; Jesaia XXIV, 17; XXVIII, 10: tzau, letzau, kau, lekau; schrik,
snik, strik.
Vert.
2) Zie de aanteekening van LULOFS op BLAlR, Aant. I. D. IlIz. 179.
V.v., en de prijsverhandeling' van VAN ENGEI.EN, Werken der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde, IV. D. Blz. 194, enz.
Vcr!.
3) BOILEAU. L'Art poétique. Chaht J.
HOllERUS,

CICERO,

4)

~Ien

zorge geene stroeve woortlverkortingen te bezigen, en
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De n1tJnerus is ook van belang. De zinsnede, die ccne éenheid is voor den geest, moet er ook eene zijn voor het 001';
maar de éénheid is niet merkbaar dan door lJet menigvuldige;
àf men gevoelt de éénheid niet. Het gaat met den volzin als
met de verzen, waarvan de muzijkale éénheid alleen gevoeld
wordt door de scheiding of de caesuur. Er zijn, in het pro>'.a
zoowel als in de poezij , ruimten, intervallen, getallen of
maat. Meiár het onderscheid tusschen beiden is diiárin gelegen, dat in proza elk syllaben getal hetzij aan den ganschen
volzin, hetzij aan élk zijner deelen eigen is, - terwijl het
vers, ééns voor al en uitsluitend, zekere afmetingen kiest, die
het muzijkaal oogmerk meer kennelijk maken, en het konstateert die door middel van het rijm. De poëzij zingt; het
proza zingt juist niet, het spreekt; maar bet oor wil ook
genot hebben, dat gelegen is in wèl geplaatste tusschenruimten, in goed afgemetene afstanden en in gelukkige vallen, - nu eens hooge, dan weder lage, nu eens mannelijke,
dan weder vrouwelijke, - vallen die met het rijm in de verzen
overeenkomen 1).
Het is niet in de eerste plaats te doen om het oor te vermaken; het is boven alles te doen om den hoorder den pijnlijken indruk te besparen, dien men ondervindt als men een'
redenaar buiten adem ziet; want onwillekeurig vereenigt men
zich mJt hem, meet men het bereik zijner stem, en gevoelt
men wáár hij rust nooelig heeft. // Eene rede," zeide GAJCHIÈS,
"laat zich niet in één' adem uitspreken; de pauzen dienen
om nieuw en adem te scheppen, en maken aan de stem de
verscheidenheid gemakkelijk die den hoorder behaagt; zóó
bracht het noodzakelijke het aangename mèt zich. Reeds had
CICERO gezegd: "De noodzakelijkheid om op nieuw adem te
scheppen bracht de rustpunten en de tusschenruimten teweeg,
die wij tusschen de woorden en de verschillende leden van
den volzin plaatsen; dááruit vloeit altijd zóó groot eene bekoorlijkheid voort, dat wij een' redenaar niet konden verdragen wien de kracht zijner longen veroorloofde alles in
dezellüe woorden nict spoedig na elkaer te hcrhalen. - Men v()rmijtIe den Genitivus op s der woorden, die op schap ol" st UItgaan. - 1\1en make het laatste lid van den volzin niet Ic Jwrl.kIen hoope de medeklinkers niet te zeer opééu; -, enz.
Vert.
1) Zie de beschrijving van de Zwaan door BUFFON, in VINET'S
Chrestomathie Française, Tom. r pag. 172. 3ème Edit.
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éénen adem en zonder ophonden uittespreken ; en men heeft
bevonden dat hetgeen aan het oor behaagt te gelijkertijd
mogelijk, zelfs gemakkelijk voor de borst van den redenaar is 1)."
De minst geoefende hoorder gevoelt het als Ileze maat werd
overschreden, als de evenredigheid onthreekt; de hekwamen
gevoelen het schier op een' lettergreep.
De zorgen, te dezen aanzien besteed, maken het recht verstand der rede gemakkelijk en helpen haar in lIet gehengen
te houden; in een kerkgebouw ondersteunt rle ronding der
zinnen de stem, en is bevorderlijk aan het gehoor.
Men moet in het gebruik van dit middel geen kunstgreep
zien der waardigheid des kansels onw[\[\l'(lig. OnlSetwijfeld moet
men den numerus aan de gedac7de weten optcolferen; BOILEAU
zegt:
De numerU8 i8 een k n e c h t, en moet s1ec7ds g; e ho 0 rz am en; máár hij kan altijd gehoorzamen; de taal biedt zóóvele hulpbronnen aan, dat de opofTeriug dcr gc(laehtc nooit
noodig is; - èn als de goede diclttpr8 -onder het juk van Ilet
rijm zóóveel vrijheid en zóóveel jnistheid konde'n hebben,
hoeveel beter dan de 'i'edenaar onder het veel minder drnkkellll juk van den numerU8 ? De numerus moet schijnen zich
vanzelf te hebben aangehoden; een sc/,·tjn, die na ecnigen tijd
oefening in werkelijkheid verandert. Ut numern8 uon quaé8itlts,
sed ipse secutus e8se videatul", zegt CrcERo 2). Wij kmmen ons
overigens niet alles veroorloven wat de Gricksche redenaars
voor een kunstlievend volk, en wat zelfs die yau Rome zich
veroorloofden, of licyer wat zij IlÏch voorschreven 3).
1) CICERO. De OratoJ'C. Lihr. lIl. Chap. XL VI.
2) CICERO, Omtol'. Cap. XLV.
3) Ik neem de vrijheid hier eeU fra!'ment intelasschen uil mtjne
dictaten I'an den !loogleeraal' \lElmR~I"'N: .Men moel t rachlen de
begrippen door het gel wor aanscho'J\velijk te maken; - de laai
wonlt op die wijze het zinneiuit omkleed"el ollzer gedachten (Zie
KINKEll, Prosodie, Illz. 135). - Als de Onden misschien al te veel
gewicht gehecht hebben aan dit ge([eelle van den slijl, is het bij
de nieuweren zeker te veel verzuimd. - AI kan men de oratorisc\le voetmaat aan geen vaste regelen hin(len, zooals (Ie poëzij ,
de lengte en kortheid der letlergrepen , is dáárom geen overtollige
zaak in het proza. - en de harmonie of disharmonie waarin de
Idanken tot elkander staan. is dáárom toch meer dan denkbeeldig. - Evellals sommige verhindingen van leller~ tot één woord
we\luideJliler zijn <lau an,lercn, zoo is ook de eenp- vcrhinlling van
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De numerus moet niet verward worden met de inlassehing
in de rede van volzinnen die ve1'zen uitmaken en op dezelfde
wij7.e z\jn afgemeten. - PAUL LOUIS COURRIER heeft dikwijls
zulke volzinnen, en men heeft ze geroemd met loftnitingen
waarmede wij ons kwalijk kunnen vereenigen. Het is een soort
van wanklank; dit geeft aan het karakter van het proza iets
dubbelzinnigs en onbepaalds; men is dan tussehen het gezang
en het woord; en bovendien ligt er iets gemaakts en kinderachtigs in aan 7.ulke zorgen zich te binden.
De numerus is niet uitsluitend eigen aan den perioelischen
stijl; elke stijl waarin men schlijft, heeft numerus nooelig.
Nogtans is het in de wendingen van de oratorische periode
dat de nUIJU'l'U8 het meeste voordeel eloet; -- dáár is het te
doen om een' wèl afgeronden st~il (stylus numel'osus). Men
wachte zich, met het oog op den numerus, den stijl pel'iodisch
te maken, als deze vorm niet op zijne plaats zou zijn. De
periodische stijl we['(l niet door het oor alleen teweeggebracht,
en heeft niet dáárop in de eerste plaats betrekking. . Hij verzamelt gaarne rondom dezelfde gedachte, als om een' troon,
een zeker aantal gedachten, die, uit elkaêr ontluikende, als
een <lichte kruin boven het hoofddellkbeeld maken. Deze stijl
verwekt het denkbeeld van kalmte, van kracht en van waardigheid; ook is de periocl/: eigen aan den plecMigel1 en feestelijken stijl. Maar het is geen soort om te beoefenen, gelijk
een schilder, overeenkomstig den aard van zijn' aanleg, het
landschap of het portret beoefent; het is een vorm, dien de
stijl overeenkomstig de beweging der gedachte aannemen moet,
en men moet zich wachten zich in de lange vO'lzinnen te wikkelen; men kan er niet uitkomen.
Ik zeg hetzelfde van den afgebroken' stijl (style coupe').
Men moet zich VRn den eene noch van den andere eene gewoonte maken. De afgebroken stijl heeft stiptheicl en levendigheid; soms ademt h~ het gezag, en hij gaat goed op zijne
plaats. De perioclische stijl heeft pracht, grootheid. Hij is
woorden lol een volzin in dil opzicht I'el'kie,l~ik hoven de andere.
(Men vcr~elijke KINKElI. Prosodie. IIIz. 1]5 en 142). - On ze l~al
is zeer vathaar voor numerns oralorlUs. -- Voor 7.oover deze afhangt
van de schikking der woorden in eenen volzin. lelte men: 1. op
gepaste afwisseling van lange en korte woorden; 2. op gemakke.
lijke verdecling der enkele leden of rustpunten; en 3. op den
behoorlijkeu afloop vall <hl ganschell volzill:'
Vrrl.
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luide; maar hij kan de vlucht der gedachte belemmeren, en
hij is voor de gemoedsbewegingen weinig geschikt. Men moet
derhalve deze beide stijl vormen dooreen mengen, en ;:e bij
afwisseling gebruiken. Ook hier is wederom DOSSUE'l', boven
FLÉCHIER, een uitstekend model, wel waard bestudeerd te
worden: - bijkans op eIken regel herkenbaar, is hij toch
altijd van ziehzelven verschillend. Maar voor de gelnkkige
menging van den afgehroken' en periodischcn stijl is NIAsBILLON bovenal zeer volkomen 1).
1) Zie YAN DER PAL~I, over eenige kenmerkeIl en vel'l'isclilrn ti!'/'
eenvoudigheid van stijl (Verhanr/elmgen en losse Gesrlmlten,
(IV. U. Blz. 91. V.V.); en over de wclsprekendhrid van CICEI\O,
(Ihid. TI. D. Blz. 1 y.v.).
Vort.

