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onder de Zinfpreuk:

Vergleicht men die Amen (der Kulmr und Nam)

mi: eînander, fo zeigt fich ‚ dasf du Ziel, zu wel

chem der Mensch durch Kultur fireb‘, demjenîgen,

welches er durch Natur erreicht, unendlich vor‘

zuziehen ist. Der eìne erhälc alfa feinen Werth

durch abfolute Erreichung eîner endlichen, der m

dere erlang ìhn durch Annäherung zu einer uneud

lìchen Grôsfe.
\

SCHILLIR.

Aan welke Verhandeling door DIRECTEUREN en LEDEN

van TEYLERS STICHTING de GOUDEN

EERPE‘NNING is toegewezen.
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ZESDE AFDEELING.

DeDuit/cbers‘.

Sedert de alöude tyden der Barden, die beroemde

volks-zangers, welke zoo wel by den Goîbifcben als

Keltì/èben volksfiam de onfterf‘elyke daden der hel

den in hunne liederen moesten verëeuwigen, liede

ren, welke door KAREL DE GROOTEN byeengezameld,

naderhand in de duisterheid der middelëeuwen verlo

ren gingen, was Duitrchland geheel van zangers ont‘

bloot, tot dat de monniken in de Latyní‘che taal

eenige zoogenaamde gedichten vervaardigden, onder

welken die van smoswrrn, eene non in de tiende

eeuw, zich gunflriglyk onderf‘cheiden. Dan dit was

flechts eene geringe flikkering, die weldra voor bar

baarfche rymkronyken, in ellendig monnikenlatyn ge

fchreven, moesr verdwynen. Om de befchaving der

eigene volkstaal, en het opftellen van werken in ge

bondene of ongebondene rede in dezelve, dacht men

niet vóór de í‘chitterende Regering van Keizer FRE

DER1K ROODBAARD, een der luísterrykflze tydftippen

in de Duitfche Gefchiedenis. Het is bekend, dat

het Duitfche Ryk toenmaals voor het eerfte der

Wereld gehouden werd, en dat deszelfs Keizers , die

over Italie gezag voerden, met name onder zulk een

ekwaam‚ werkzaam en dapper Vorst, als FREDERIK

was ,
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was, voor de magtigflen aller Regenten konden door—

gaan. Zoodra dus één derzelve lust tot letteren be

toonde, moest zyn voorbeeld, en de eere, by hem

iets te gelden, firaks eene fchaar goede of kwade

Dichters aan zyn Hof byeen vergaderen. Voeg hier

by, dat de Keizer, om de kunst nog meer aante

wakkeren, wedi'pelen aanrigtte, waarin de Veruin

naars (uit de ’bestgekèurde Dichters bei‘taande) uit

de hand der aanzienelykite vrouwen lauwerkranfen

ontvingen; eene eer, welke ook aan de dapperite

Ridders in de fteekfpelen te beurt viel, en die voor

het hooglle en meest benydenswaardige geluk werd

‘ aangezien. ‚Dit alles vereenigd, deed een waarlyk

(voor die tydcn) voorrrefi‘elyk foort van Dichters

ontfiaan, bekend onder den naam van Minnezangers,

en ook alléén hunne liederen tot die hartstogt be

palende. Hunne werken zyn in Zuricb door den

beroemden BODMER uitgegeven, fchoon het beter

"ware ge'weest,'dat hy eene vertaling in het nieuwe.

te Hoogduitsch daarby gevoegd had; immers thans

zyn dezelve voor een’ ongeoefende in die oude

taal, zelfs met behulp van het daarachter geplaatfle

Woordenboekje , b‘yna onverllzaanbaan Dit echter

valt daaruit opzemaken, dat men geene verhevenheid

noch itoute denkbeelden in deze gezangen moet me

ken, welke juist naar den aard van dergelyke íluk.

jes, meer bevallig, fierlyk, zelfs kiesch, en volgens

den Heer BODMER, flreng naar de toenmalige taal

wetten gefchikt, dan hoogdravend of fiatig waren.

Qq a De.
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‘ Deze bloei der Dichtkunde, die volgens het boven

. verhandelde, juist met het begin der Pöezy in Frank

_r_yk onder de Troubadoarr gelyktydig was, duurde by

na eene eeuw, t0t dat Keizer FREDERIK II. klein

zoon van FREDER1R ROODBAARD, overleed, en met .

zyn dood geheel Duitrebland in de deerlykite ver

warring geraakte. ’ De beruchte' 'l‘usíchenregering

(Interfegnum) deed de opkomende bloem der Dicht

kunde verwelken; de onbandigíte Regeringloosheid

verving de klem, waarmede de doorluchtige Keizers

uit het huis van Zwaben (allen liefhebbers en he’

fchermers van Kunfien en Wetenl‘chappm) de reu“

gels van het bewind gevoerd hadden, en dat edele

huis Zelve werd in zyn’ laatiten , veelbelovenden

telg, den jongen KONRADYN, door den geweldenaar

ANJOU uitgeroeid. Kon de Dichter in zulke woelige

en o veilige tyden lust of aanmoediging t0t Zyne ge‘

zangen vinden ? ‚

‚ De berllelling van orde en rust in Duitrcâland

door den verma_arden nonor.r van HAĲSPURG in 1273

bragt zeer weinig tot herfiel‘ der Dichtkunst by. Nog

altoos, ’t is waar, werd het land door zekere zoo’

genoemde Mei/ler - Sdnger (Zingm‘eester5) doorgetrok

ken, die zich by de Ridders en Grooten zochten

intedringen, om hunne daden te bezingen; doch wier

rymen (naar het weinige, dat ons daarvan overig is,

te oordeelen) hoogstgebrekkig waren. Het in 1517

Uitg€komene 20ogenoemde Heldendicht Ritter Taur

íflm‘k‚ eene k0u‘de Allegorie, is nog in' een’ barbaar‘

fchen ‘
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fchen fiyl gefchreven, en heeft byna geheel geene

aanl‘praak op eenigen dichtroem. Van alle de dich‘

ten dier tyden is de vermaarde REINECKE rucns,

eene Zeer geestige hekeling, niet alleen dier tyden,

maar van de menfchelyke dwaasheden in het alge

meen, verre het beste. (*) In de zestiende eeuw

had de Hervorming wel op de Wetenl‘chappen, met

name de Oordeelkunde en Oudheidkennis , eenen

zeer grooten en guniligen invloed, doch fchynt wei

nig tot eenen beteren fmaak in de Dichtkunst te

hebben bygedragen. Immers de werken in dit vak

bleven even koud, onbei‘chaafd, en aan het dubbele

gebrek van een’ kruipende ityl en bedorven fmaak

onderhevig. HANS SACHSE, een Schoenmaker (daar‘

na ;‚SChOOIIĲCCSHÌI) te Neurenlìerg;g had ongemeen

veel naam in zyn tyd; doch men oordeele over zy—

ne verzen door de volgende, waarin hy zich zel‘

ven wil kenl‘chetfen:

ï ‘Ì Hans Sachl‘e wat een fchuh

"l“ Macher uud Poët dazu. ‚,‚_‚

Vermits hy een weinig meer geest bezat, dan zyne

tydgenooten, meende hy daardoor een volilagen ge

brek‘äan khndigheden te kunnen vergoeden.

Het was niet vóór de zeventiende eeuw, dat de

Duitfche_ zangberg eenige mannen zag optreden, wel

ke hunner vaderlandfche Pöezy betere dagen í‘chenen

te beloven„ Zekere.wacknaaun wasìtonder dezen

.tt:[“_.‘.'xs ' . ..os_ .‘25 U » “ de

(‘) In de Plat‘Duîti‘ehe Taal gefchreven en in 1566 gedrukt.
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de eefite. Zyne nog ruwe toonen getuigen n0gtans

van een edelen en mannelyken geest, die in betere ry

den misf‘chien eenen boogen trap van kunstvermo

gen zou bereikt hebben. WECKHERLIN is weinig be‘

kend, en eerst zeer onlangs door eene vernieuwde

uitgave zyner gedichten aan het letterkundig Publiek

aangeboden. (*)

Nog meer dan deze Dichter , verdient MARTIN

orrrz, van Boberfe/d in Si/eflé'n geboren, onze aan‘

dacht. Even als MALHERBE in Frankryk, wiens tyd

genoot hy was, verbeterde hy in Duiîrchland den

fmaak voor de Dichtkunde; en met hem begint een

tweede Tydperk. het welk ruim eene eeuw duurde,

en, í‘choon verre van den rykdom en luister der ach

tiende eeuw, echter geheel niet van ware en echte

dichters ontbloot is.

orrrz bereikte geen’ boogen ouderdom, hy werd

in 1597 geboren en overleed reeds in 1639. Ech‘

ter muntte hy, in dat korte tydvak, niet flechts door

een’ zeer aanzienlyken bundel gedichten, veelâil door

den echten kunstfmaak gebillykt, maar ook door de

uitgebreidfte geleerdheid uit, iets, hetwelk tot zyne

menigvuldige verzen ryke flofi‘e verfchafre. Dezen

zyn van zeer verfchillende inhoud. Brieven in

dichtmaat, Be/Z‘bryvende Gedichten, (de Berg Ve 21‘

7/2

(’) Zie de Hnlli/cbe Lr‘lferatur-Zeílrmg, November 1805, en een

. flaaltje uit ’s mans krygsliederen in dat zelfde Maandwtrk, ]uly van

dat jaar.
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vlas, Befchryving der Heerlykheid lVillgot in Sile/ìe‘n)

Daphne, een f00rt van Cantate , Mengela’icbten in

vier boeken, Gewyde Stofl‘en, die het geheele derde

Deel zyner werken beilaan, en vertalingen uit het

Grieki‘che, Latyn, Fransch, en van bet Lied ter eere

van Bacc/zur, uit het Nederduitsch van onzen HEIN

sms.

Men ziet, dat toen ter tyde onze Dichtkunde, welke

juist in haren hooglten bloei iiond, ook by Buitenlan

ders geächt en gezien was, by Buitenlanders, welke

haar thans, of niet kennen, of daarop met waarlyk

zeer onverdiende minachting nederzien.

By het ontil:aan en den voortgang der Duitfche

Pöezy, wordt men byna afkeerig van het denk- ’

beeld, het welk toch door zoo vele andere voor

beelden fchynt bevestigd te worden, als of ftaatkun

dige Omwentelingen , Regeringsvormen, en verände

ringen in den fiaat der Weteni‘chapped eenen zeer

aanmerkelyken invloed op de Dichtkunde oefenden.

Immers tot nu toe zagen wy daarvan geene fporen,

dan in de bei‘cherming der Zwabii'che. Keizers, ten

tyde der Minnezangers; terwyl de Hervorming, deze

zoo hoogstgewigtige gebeurtenis, hoegenaamd geen

voordeel aan de Dichtkunst deed, en daarëntegèn de

dertigjarige kryg, één der vreesi‘elyki‘re rampen , die

immer eenig Land teisterden, wel verre van de Zang‘

godinnen geheel van Dùitrcblandr bodem te verja

gen, haar‘integendeel door de uitmuntende voort‘

brengfelen van orrrz, te midden van het krygsru

Rr moer,
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moer, op nieuws in aanzien bragt. Wy zullen ook

in het vervolg zien, dat de luisterryke herleving der

Dichtkunst in de achttiende eeuw geheel onafhanke’

lyk was van fiaatkundige oorzaken„ Doch men be

denkc, dat dit zelfde, fchoon ‚in minderen graad,

ook het geval was by de Griekfche en Italiaanfche

Gemeenebesten; terwyl integendeel by de Romeinen

en Fran/àben de invloed van itaatkundige gebeurte

nisl‘en veel zigtbaarder en algemeener was. Men her;

ïnnere zich hier de aanmerkingen, die ik by gele—

genheid der Franfche Letterkunde onder LODEWYK

DÉN XIV. in het midden bragt, en voege hier by,

dat Duitse-bland, even als Griekenland en Balie, in

zeer‚vele; genoegzaam onafhànkelyke [laten gefmal

deeld,_ (ten, minílen federt het gezag der Keizeren

z—oo_ aanmerkelyk gedaald was) ook als gene landen

rriindgr‘‚deorceen’ algemeenen band ver'éenigd was,

Ê‘? dus 6911 invloed van oorlogen, veranderingen ,‚. of

omwentelingen, die zelden geheel algemeen 'waren,

in eene ‚geringere mate nen opzigte: van de Letter‘

kunde moest gevnelen..‚. Ook de Wetenf‘chappen, die

in het ééne gedeelte van Duitreblnnd bloeiden, ter

_.wyl in het andere nog ‚de donkerite nacht heersch‘

te, konden haren invloed zoo zeer niet omtrent de

Dichtkunde oefenen, als;in eenlland, waar eenheid

van beítuur tevens eenheid van werking bevorderde.

_Het aangemerkte omtrent het gemis ‚eener hoofditad

geldt‚n0g meer by, Duitrcb[and, dan byÏ Griekenland

of Ital_i_e. Geen Athene was dáár, geen 1ilàrenee ,

wel—
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welke hier althans gedeeltelyk tot vereenigingspim

te‚n ftrekten.

Keeren wy, na dezen noodzakelyken uitftap, terug

tot orrrz. Zyne Gedichten, fchoon door ontwerp,

uitvoering en denkbeelden voor het grootlte gedeel

te zeer verdienfielyk en althans on'éindig boven de

vroegere dichters (‘WBCKHERLIN uitgezonderd) ver

heven, rieken echter te veel naar ‘de lamp, of zon‘

digen door overmaat van geleerdheíd, en‘al te lang“

wylige voorfielling van gedachten, de gewone gebre

ken der vroegere Duit/‘chers. ’ “ " ‘

De roem van orrrz werd zoo algemeen, dat ieder

thans_lust.bekwanì, zich even zoo hoog door’Dicht

kunst te‘verheífen. Van =dààr een firoom van 62'

dichten, meestäl fiaauwe' en’ geestelooze, die ge

noegzaam getuigden, dat de tyd nog’niet gekomen

Wa5;‚‘. waarin ‘Dnitscbland onder de dichtlievende Na

tiën eene aanzienlyke plaats' 'zou innemen. nam—

MING, -HOEMANOSWALDAU , iLonnl‘ts’t‘auv, —— indedaad

men behoeft niet veel fmaak te bezitten, om hunne Ge

dichten beneden die. hunner tydgeno0ten in Neder

land, ‚Frankryk, of Engeland te vinden. De eerite

‚volgde oerrz, doch ongelukkig; de beide anderen

fchynen den toenmaligen valfchen fmaak der Italia

nen ‚nagebopm. -te hebben, waaraan zy vooräl niets

verbeterden. ’ Hunne werken’zyn doorzaaid met valsch

vernuft, aanteüi, ‚of wel met ’gezwollene, hoogdra‘

vende uitdrukkingen,‘ die, het verhevene najagende,

tot -het belagchelyke vervallen. ‘;‘ . “‘ ‘.

‘ ‘ Rr 2 ca
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c.mrrz volgde een beter fpoor. Gelyk de Dicht

kunst, in het begin der zeventiende eeuw fpoedig

ongemeen verbeterd, weldra in het midden dier eeuw

tot rymelary verviel, zoo fcheen zy, met het einde

der zesriende eeuw, de hooge vlugt, die haar mis

lukt was, in het lieíi'elyke vloeijen eener beek door

bloemryke velden te willen veränderen. CANITZ is

niets minder dan verheven; maar hy is zuiver, ’ aan

vallig en fierlyk. Zyne werken, fchoon niet meer

dan één matig boekdeel bellaande, zyn vyfderlei:

1) Geuyde Gezangen, waaronder vertalingen eeniger

Pfalmen, 2.) Mengeldiebîen, 3.) Hekeldicbten, 4.) Ele

gien , 5.) Boertende en verliefde jlu/ejer. In de He—

keldichten muntte zyn vernuft boveniil uit. Eene

derzelven, over de Dìcbìkanrì, fchildert met leven

dige en ware kleuren den verachterdeh toeltand der

Pöezy in de dagen van carm‘z. ‘Ook zyn Treurzang

op den dood zyner Echtgenoote’, die hy onder tien

naam van ‚Doris befchreit,is vol fchoonhederi." "11’.

‚ Veel minder natuurlyks heeft , myns erachtensi

GUNTHER, die in het begin der achttiende eeuw leef

de, en zich weder tot het ’grootfche verheffen wilde,

hetwelk hem echterzelden gelukte. Een zyner bes

te werken komt my voor het d/Î/èheid in eene ge

vaar/yk‘e ziekte te zyn , waarvan de aanhef fiout en

edel‚is‚ fch00n het daaröp volgende Tërtamenî, waar“

in de zonden zyner jeugd, zyne Kyanden,* enz. elk

hun deel bekomen, weinig aan dat begin ’beäntwoordt.

Zyn Gedicht by den Vrede met de Turken ‘ in 1 71-8,

dat
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dat op de daden van Keizer Augustus raan Polen ,

hoewel hier en dààr niet zonder krachtige en ver

hevene trekken , zyn doorgaans gezwollen , ityf door

moeijelyke kunst, en walgelyk door kruipende vlei

jery, aan twee Vori‘ten ’verl'pild‘, wier verdieniten

waarlyk niet boven het alledaagl‘che reikten. (*)

’Dus verre bel‘chouwden wy de Duitfche Dicht

kunstin het tweede, nog fle‘chts‘ middelmatige tyd

vak; zien wy haar thans in het derde in vollen luis

ter pryken. ‘ » —

Van waar toch die onverwachte, fpoedige geeSt‘

drift, welke de Duitfche Natie, na verloop van het

eerfte derde gedeelte der achttiende eeuw, fchè‘en te‘

bezielen met vuur en kracht tot de Dichtktttist,ten

‘wyl zy‘. tot dien tyd ’t0e beneden hare'Engelfche,ì

Franí‘che , 'en Nederlandfche’ Naburen gewisi‘elyk ruim

eene:eeuwïten achteren was? ‚‘1 1Aan itaarkundíge re

denenî”möeten"wy îhierìniet ‘aieriken. Geene veren-i

deriag greep‚toch hoegenaa'md in ‚het Duitfehe‘ ítaats>

geitel plaats; hetzelve bleef nog verdeeld“ onder ver-t

iì:heidene grooterè ofkleinere Voriten , en bragt daar—

door maar al te dikwerf het toone‘el des oorlogs op

Duitl‘chen bodem over. Behalven den ongewonen za‘

menloop van 'groote’îenî‘edele vernufren," welke "het'

toeval op ‚zekere tydftippen in’i‘ommigè Landen by‘î

eenbrengt‘, en wier voorbeeld eene menigte Navol

‘ ‚'I. .‚v' _ i i _ sets

_ (') _Keig_er xÎa_u. jn: V!) en ëoning’ aueus‘rus I. van Polen , Keurvorsr

van SdXCĲ." “ “" ’ ‘ ‘ ’" ""'

R r 3
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gers teelt „zie ikdus geene oorzaak van ditî zeld“

mm verfebyr;fel, dan ‚de verbetering en meer alge‘

meene. kennis der. ‚Wĳsbegeerte. De groote. mm‘

nurz‚ ‚_Duiîeòîblqnds roem‚.‚had door zyne fcherpzin

ruige denkbeelden eu‚îverhevene ftelfels, de overblyfá

fels der fchoolfche wysgeerte, die nog in ruime ma‘

te voorhanden waren ,_ weggevaagd, terwyl THOMA

srus- het algemene hygelflof‘ondermynde. „wor.r ‘,’ op-’

volger ‘Wn"LEIBMT‘Z.Ìn‚-de verdediging der barre We‘

reld, maakte het fielfel van zyn Voorganger niet al‘

léén algemeener, maar‘deed hetlicht van-knndighe

den en fmaak‚‚oole helderen=by ‚de Natie ’fchynen.

Het ‚werd nu ‚’ mode ‚ ‚een ‚Wolfiaan‘.te ‚worden , men

erst îdîmrthì K00h1‚ietsr van ’s‘ mms;denkbeeldrefl we

ten, en deì Wetenfchappen, te ’voren ‚in Daiîscbla’nd

het uitíluitend ‚eigendom eeniger pedanteg"rnaar door-’

kneedeì ‚Sebmlaìleerrlen , verfpreidden zich"meert en‚

meer, 0V91'. de geheele.‘‚fchare des ’‚volks. Vanzîdààl‘

moest} ook-del Dichdust by-meerdere perfonen, of‚

OMWD‘,\ of ‚ten minlten voedièl vinden; ’>. Men’voe

ge’îláeì'ĳ hy,: dat’de’- waarlyk zielverhefl‘ënde, en regt

voor de« Dichtlmnst berekende í‘t'ellingen van nem

NIÎ‘Z ‚.‚îvo.aral zyne îl’nte"Píïereld‚ niet 'konden nala‘

ten: den’ geest ’in” deabefchouwing ‘_des‚‘Heeiäls uitleen

nieuw treffend oogpunt behulpzaam te zyn.

ALBERT von HALLEK ‚was de eeríte der Letterhel

den,5 wier namen den roem van Duitseblúfld in de

thFË.?efie‚eeaw in het ‚vak der Dichtkunde 200 hoog

hebben aQelï ÎYZeÙ. "Úit’ eene“faniiliè van Bern.‚ in

“ ’Zwit
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Zwit/èrland‘flfk0mfig, verhief hîy zich door eigene

verdienften' t0t een’ zeer mmzienelyken trap‘ van ver

maardheid: De Geneeskunde, de kennis der Na

tuur, mec mme die des' menf‘chelyken ligchaams,

zyn ‚hem Uitmuntende werken en vele? belangryke

ontdekkingen verfchuldigd; en hy iwas ‚één der man

nen , welke der .nieuwelíngs opgerigte G0ttingfche

Hoogefchonle zoo.zeer not- luister firekt_e.

Reeds in 1752 (toen hy pas. zesten jaren oudwas)

vloeide. zyne ‘dicbtader in Margengedaahten ,- waarop

weldraĳmeer andere flukken volgden, als ; zucht naar

hetVaderland, aver de.__Eer, en de Alpen (1729.):

_de_ ‚440m, HALLER’S meésterfl:uk, zoo wyïzian oor—

fprong des kwaad:,uitzonderen. In alle de‘bovenge’

melde Werkies vindt men reeds eenen '! krachtigen’, '

wysgeerîgen zin, doch in de A'lpan vertoont Ì zich

bovendien ‚’ de ‘‚vrye‚, zforí‘che Zwitfier in ‘ den‘ vallen

Luísmr z‘yner. .‚vûderlándfcbe grootheídĳrl Welk ‘een

dichterka :bnâemmipfi Welker ‚befcl‘lryvingmll’ "wie

fchetl’ce immer ‚de ‘onlìrhulìd der zeden; de =he‘erlyke

Natuurtonneelen ‚ op die ’ gebeenten de: Aardìp’k:

vporkotnemìe, met zulk eene waarheid, of ttîdk den

}yk‚eĳ beminnaar; der {Weelde‚ het verflindend imom

ggq,gelìeeli af;‚ìdoor‘hem een arm, Lmaar hoogtge‚

lukkig”volkje Íeueûonenlí‘î ‘/ 1 ‘=î ‘ ‘

‚ _‚De Mbeidwan denken, den Pmtestantfchen Zwit

Ier eigen, bezielde HALLER’S pen in heflgedícht, over

By. eni‚0bgrionf,ugelyk mede in Îdè "z/ahcb/neid der

mgnfc_beĳhl Deugdw ,.. Leerdiehten, edn’«_rom ì Waar

dig.

\
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dig. Doch dele werden nog overtroffen door het

uitnemende Gedicht, over den oor/Prong der kwaadr.

De aanhef van hetzelve, een pragtigen Portieur naar

eenigen tempel der Oudheid gelyk, kon niet edeler

en tevens door de genomene wending, niet verras

fchender zyn. Hy koppelt de zigtbare met de ze

delyke wereld, en toont de wegen des Scheppers in

deze. Ook dit Gedicht zyn wy aan de fchool van

LEIBNITZ verfchuldigd.

Nog eenige kleinere, meest Gelegenheids-Gedich

ten, zyn wy aan HALLER’S Zangnimf verpligt; waar

onder die in de ziekte en by den dood zyner Ma

rìane , fchoon geenszins de ineengedrongene kracht

zyner overige liederen bezittende, nogtans door den

toon der ware diepe droefheid , welke daarin heerscht,

het hart ten fierkfien roeren. .‚

HALLER flierf in 1778 , het zelfde jaar als VOLTAI

RE, voor wien hy zoo zeer in fchitterende hoeda

nigheden moest wyken, als hy hem in hechte kun

dígheden en ware Wysbegeerte overtrof.

HAGEDORN, een Hamburger, bloeide omtrent ge

lyktydig met HALLER. Dezelfde wysgeerige toon ‚

die dezen meermalen eigen is, vinden wy by HAGE.

norm weder, doch niet de bondigheid en de fierkte

des Zwitfers. HAGEDORN flikkert veeläl door fchit

terende vonken van geest, die niet ten onpasfe aan

gebragt is, noch in valsch vernuft ontäart. Verhe

Venheid, ítoutheid, grootfche fchildèringen moet

men niet by hem zoeken; maar zy, welken het om

lie
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lieve, vemufrige en fmaakvolleì werkjes te doen is,

zullen by dezen Dichter. geene teleurflelling onder

vinden. Hy is echter fomwylen een weinig te lang,

haalt wat te verre uit, en wil zyne geleerdheíd te

veel aan den dag leggen, het geen in kleine [tuk

jes, gelyk hy vervaardigde, minder te pasfe komt.

Zyne voornaamite íterkte lag in Fabelen en Ver‘

tellingen, welke, hoe geestig en zinryk ook ‚ nogtans

voor die des uitmuntenden GELLERT’S wyken moe‘

ten.

CHRISTIAN riincnrnoorr GELLERT, wiens voorbeel

dig gedrag zoo wel aan zynen tweeden doopnaam be’

antwoordde, was Hoogleeraar’ aan de Hooge School

te Leipzig in Saxen, dat gedeelte van Duitsebland,

beroemd door de zuiverlie uitfprake en ‘den besten

fchryfï‘ryl der Hoogduirfche taal. GELLERT betoonde

het eerst, dat dit gewest, waaruit de Hervorming

haar’ oorfprong genomen had, ook. voor de befcha‘

ving van Taal- en Dichtkunde zyn aandeel rykelyln

vermogr optebrengen. Leipzìg, de markt van ge—

leerdheid , waar jaarlyks tweemaal de letterfchatten

van Duitscbland verwisfeld worden, fl:ond nu een

Athene te worden, waar GELLERT, RABENER, K’Lor‘

STOCK en anderen de moedertaal zouden oprigten.

De werken van onzen Hoogleeraar zyn menigvuldig ‘,.

in de Dichtkunde leide hy zich, gelyk HAGEDORN",

op Fabelen en Vertellingen, en daarënboven op Gees

telyke en Godsdienítige Gezangen, en korte Leer‘

dichten toe. ,In alle deze vakkenis GELLER'Ĳ uitne’

’ Ss mend.
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=mend geflaagd. Hy is dezoetvloeijendheid, natuur

lykheid en welluidendheid zelve, en, mynes erach‘

tens, heeft hy onder alle Duitfche Dichters de mees"

te overeenkomst met POPE. Zyne Fabelen eVenären‘by‘

na die van LA ronnrma. Zoo oordeelde omtrent hem

de Koning van Pruis/én in het bekende mondgefprek

met onzen Dichter ten tyde des zevenjarigen krygs;

en men weet, dat FREDERIK, zeer ingenomen met

de Franfche Letterkunde, van de Duitfche vry af

keerig was, en dus zyn gevoelen verre van partydig

ten voordeele van GELLERT is.

De waarde dezer Fabelen blykt daaruit reeds, dat

dezelve niet alléén in Duitrcblmm' met de gr00tí‘te’

toejuiching ontvangen, maar ook in de meeste’Eu‘

ropíft:he talen vertolkt zyn geworden. 0ndet de

Leerdichten van 0ELLERT zyn de Christen en Men—

fcbmvriend meesterftukken‚ die niet kunnen nalaten

zucht tot deugd inteboezemen, gelyk onder de Gees‘

telyke Gezangen,— (gewis verre weg de roerendfie,

en waarlyk íiichtelykfie, die immer werden opge

fleld )‘ de Liederen, W’ie gr0fi‘ in de: Állmacbtigen

Gate, -— Nacb einer Pî‘ù‘fung kurzer Tage, -- Ofi

klagt dein Hem, wie fibwer er fey, .— en eenige

anderen, by het lezen of opzingen het hart byna

onwillekeurig tot God en onze hoogere be[’cemming

verheffen. Gok hierin vertoont zich reeds niet al

leen eene veel gr00tere mate van dichtvermogen,

dan by de vroegeren, maar ook een geeSt van ge

louterder Godsverëering, ontdaan van de byhang—

(els ,
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fels, de ftelfel‘ en f‘ektengeest, die zeer vele der

oude Duitfche Kerkliederen bezwalkt.

‘ GELLERT heeft ook Blyfpelen gef‘chreven, onder

welken het Lot in de Lote’ry, en bel fyne‘Zur/e (die

Betrebwester) fchoon in ondicht gefchreven, de bes

te Franfche voorrbrengfelen “van dien aard op zyde

komen. In deze ítukken, zoo wel als in alle andere,

munt hy boven de meeste dichters van oudere en

latere dagen uit door de befiendige, blykbare wen.

ding, die hy daaraan ten voordeele van deugd en

goede zeden geeft.

RABENER, een byzonder vriend van GELLERT, heeft

niets in dichtmaat gefchreven. Doch zyne Saìiren

zyn zoo wel uitgevonden, zoo geestig, en vermyden

tevens zoo byzonder de klip, tegen welke de mees

te Hekeldichters zich Itoten, perfonele aanranding

namelyk,‘ dat ik niet voorby kan, hem eene plaats

naast zynen vriend in den rei der dichteren toereken

nen.

Twee Tooneeldichters, te vroeg voor de kunst

geflorven, trekken thans onze aandacht t0t zich; ik

bedoel SCHLEGEL en ÓR0NEGK. De eerfl:e muntte in

het Treur- en Blyfpel uit, getuige van het laatíle

zyn Blyfpel, de Zege der goede Vrouwen getiteld.

De laatlte oefende zich ook in die beide vakken,

en kwam daarin nog verder dan SCHLEGEL. zyn Codrur

(ook door onzen KASTELEIN overheerlyk vertaald)

is een meesterituk van gevoel, waarin vaderlands- en

kinderliefde met de trefl‘endile kleuren’ gefchilderd

‚ S s 2 wor
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wnrden. jammer is het, dat zyn Ûlínî en Sopbrûnía,

uit TASSO, niet afgewerkt is. Onder ’s mans Blyfpe

-len vertoont de Wantrouwige (der Argwobnìfibe)

flinige welgeteekende karakters. Deze Dichter, een

leerling en ‘vriend van GE‘LLERT, overleed te Bay

reuth in jeugdigen ouderdom ten jare 1754.

Wy hebben nog éénen Dichter en ééne Dichteres

onder de nieuweren te bei‘chouwen, alvorens tot de

geheele omfmelting van het werktuigelyke der Duit

.fche Dichtkunde overtegaan; ik meen crm. FR. Ĳz,

en Juffrouw KARSCHIN. De gezangen van uz, van

een erotífchen inhoud meestal, zyn zeer gefchikt voor

‘de (toffe, die zy behandelen. Eene vrolyke, luch

tige ongedwongenheid, een dartel, fpelend vernuft,

doch vry van vergezochte en moeijelyke wendingen,

Zie daar eenige der hoofdvereischten in vrolyke Min

nedichten, en deze zyn juist eigení‘ehappen, waarin

112 uitmuntte. Doch aan den anderen kant is by

hem een gebrek, waarmede de Duitfche Dichters an

ders zelden behebt zyn, ongebondenheid en dubbel

zinnigheid van uitdrukking namelyk, vry gemeen,

Hy heeft ook gewyde ftofi‘en behandeld, waarin ech-v

‘tCl', mynes bedunkens althans, zyne fierkte niet gele‘

gen ts.

Juffrouw KARSCHIN heeft in Duitrchland mede een

voorbeeld gegeven van de bezielende—kracht der bloo

te Natuur ter vorming of aanwakkering van een

Dichter. In .ééne der laagfie klasfen der maatí‘chap‘

PY geboren,‘ beurtelings de vrouw van een hand"1

' ’ ‘ werks‘
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‘werksman, en van een gemeen Soldaat, gevoelde zy

toen reeds in hare ziel de vonken Van het dicht‘

vu‘ur, "dat naderhand ’zoo liefe‘lyk in hare voortbreng—

felen gloorde. Haar eerfte letterärbeid befiond in

eenige Kerkgèzangen; naderhand door eenige lief

hebbers der Poëzy, met welke zy bekend geraakte,

aangemoedigd, waagde zy zich allengs hooger; men

waardeerde nu hare gaven, zy ’VQnd onderfteun‘ing

en ging te Berlyn den omgang niet kenners genie

ten en zich in boekoefeningen, ter v00rtzettíng van

hare geliefde kunst, verlusrigen.

Hare Gedichten zyn van Iverf‘chillende inhoud.

Men wil, dat ’zy'» in het opflellen derzelve “eene or!"

gewone ’eníhjm‘a ònhe’gly‘pelyke vaardigheid deed bly

ken."-' Û’ÌÏCI' het’algem‘eèn is deze Dichteres vo’l vuur,

levendigheid ’-en”dat onbeíludeerde gevoel, hetwelk

blöote oefening nimmer geven kan. Zy werd , gelyk

zob"vele‘Duiifche Dichters, bezield door de over‘

winningen des grooten ’FREDERÌKS, die Rus/én, Oor

;gĳrykers, Zweeden, Rykstroepm en Fran/Z‘bm te.

vens het hoofd bood, en wiens overwinningen|der

zyne volken, niet zonder rede, als de vhoog’fle

proef Van het vermogen der 'dapperheíd en des be—

1eìds over de m’enigce’ en het aantal van vyanden

werden aangezien. De - Overwinning ‘by Lzìfiìwitz,

door FREDERIK in 1756 behaald, was één van KAR3

scnm’s eerl’ce‘ Dicht’werken; en ook de volgende

laat zyÎlvee‘l omtrent“ dit onderwerp invloeijeny.’ Ha.‘

re Ode by bet’îon‘twaken ‘ín den-ï‘llla‘ììe/tbyh is Hĳ! wa.

e ‘ 55 3 re
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re fchoonheden; die aan de‚ Klok, te ‚Maagdeburg

verfmolren, is wel minder, dan die naderhand door

SCHILLER vervaardigd werd, maar niettemin _ vol uit

muntende trekken. ‘7 ‘ ‚

De Dichters, welke‘wy t0t nu toe befchouwden,

volgden alle den trant, in de Middeleeuwen _uitge

vonden, van het rym te bezigen. Dit werd voor

een onmisbaar vereischte by de ’ Dichtkunst gehou‘

den, even gelyk by de Fran/èhen. Het is waar, fe

dert HALLER was de Dichtkunst veel fiouter, krach

tiger en verhevener geworden; doch men bond zich’

nog aan de oude manier, waardoor de byzondere

kracht en andere eigenfchappen der Hoquuitfche

taal grootendeels ongebruikt, ja onbfikend bleven.î By-»

na in het midden der achtiende eeuw verrees einde“

lyk de man, die, HOMERUS en misfclaien vom;anu;

uitgezonderd, den, meesten invloed ‚als Dichter, op

zyne Natie gehad heeft, vooral ._in‚,îher veranderen

en herfcheppen van den fmaak zoo wel, als van de

uitdrukking der‚verzen, ik bedoele den Zanger der

Mes/inde ‚ den onfierfelyken KLOPSTOCK.

Geboren in het landl‘tadje ‚Quea’linburg, was hy als

jongeling reeds zóó doorgloeid van heilig dichtvuur,

dat zyne eerlle proeven de rypíte en besre voort

/brengfelen der toenmalige Hoofden van Duitrebland5

Zangberg op zyde, ja te boven flreefden. In den

late 1748 verfchenen van hem de. vyf eeríle zangen

van een Gedicht, het welk zoo. in‘yorm, fiyl, als

Înh°“d’ Behîĳel van de tot nu toe befiaande’verfchil

‚ , de,
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de, en een’ nieuwen weg aan Duimblaud: vernuften

opende.- ‘ Hy beproefde de navolging der Griekfch_e

zes‘v0etige— maar, by die Natie en de .Láty’nèn voor

Heldenverz‘en' gebruikt, en dat Wel ter bezinging van. de

grootlle daad, die immer gefchiedde, de verlosfing

van het menschdom door den Mesfìas. Welk eene

taak! Hoe moest de Dichter overtuigd zyn van zyne

krachten, dat hy zulk een bovenmenl‘chelyk o‘ndef‘

werp, in eene voetmaat, die zyner Natie geheel

Vreemd was, durfde behandelen! Dan flechts zelden

fchenkr de Hemel aan een volk Geniè'n, met zulke

overvliegende vermogens bedeeld. _

Groot! opzien, gelyk’ ir‘ièh denken kan, baarde

dit veríchynfel. Eerst was het vreemde daarvan het

hoofdonderwerp der geí'pre‘kkemín de geletterde krin‘

gen; dan weldra Verving algemeehe bewondering dien

eerllen indruk. FREDERIK V., Koning van Deenemar

‚kan, een beminnaar der Letteren, (die reeds den te

vroeg overleden SCHLEGE‘L zyne gunst had doen om

dervinden) en bovenal een zeer g0dsdîenfl:íg Vorst,

riep den jeugdigen, fiouten Dichter a_1an zyn hof,

en l‘relde hem door een bepaald onderhoud in Praat,

zich geheel aan zyn verheVen onderwerp toetewyden.

De vyftien volgende zangen der Mes/fade kwamen

dan ook achtervolgens in het licht. Toen nu de ge‘

heele tempel, dien KLOPSTOCK aan den Godsdienst

en de eer van zyne vadèrlandí‘che Dichtkunde‘ had

willen oprigten, voltooid was, mangel_de het niet aan

kunsrregters, die‚ daarvan ‘zorgvnldig de feilen op

merk‘
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merkten, en de íloute onderneming des ítichters

wraakren. Reeds vroeger had een bekend Hoog

leeraar te Leipzz'g, oorrscnen, een groot voorflan‘

der van al wat oud was, en dus ook natuurlyk van

het voorvaderlyke rym, fl:erk tegen KLOPSTOCK zoo

wel, als zyn voorbeeld, MILTON, uitgevaren; Dan

het meerderdeel der Natie liet dezen Hoogleeraar be‘

weeren, dat alléén de Franfche Dichters modellen ter

navolging voor de Duítfcben waren, en verflond in’

tusfchen met de grootíte begeerte ieder uitkomend

deel van den Mes[iar.

Het is boven myne krachten, de groote verdien‘

flen dezes werks naar waarde te fchetfen. Onze Na

tie, welke hetzelve thans geheel (*‘) door de vertaling

des kundigen MEERMANS kan beöordeelen, zou toch

myne poging, als overtollig, wraken. Bepalen wy

ons dan tot eenige aanmerkingen omtrent de voor

5leelen, die der Dichtkunst. in het algemeen. aan dit

werk te danken heeft.. _ -‘ ‚

1) Het eeríie dier voordelen beflaat in eene groo

tere vryheid, ten opzigte van de waarheden van den

Godsdienst in dichtmaat te behandelen.

Het is waar, MILTON had zich vroeger aan dat

zelfde onderwerp gewaagd; ook hy drong door in

het Heilige, maar nog in het Allerheiligi‘te niet. ‘ Den

Val des menfchen ,_ Eden ,‚ de Hel, de Gevechten in

-den

('j Dat is, ten opzlgre der uitgebreidheid; niet der i‘choonlreclell,v

welke sedeelwlrk onnavolsbm zyn, Zelfs voor een na:mm..
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’ den Hemel had hy bezongen , onderwerpen alle,

waarby meer de fchepfelen dan de Schepper zelf

werkten; ‘en waar hy zich aan dezen waagde, mis

lukte hem de al te vermetele poging. KLOPSTOCK

daarentegen, i‘choon zelf van de duizelende hoogte

der ítof, die hy vlamde te bereiken, overtuigd , (*)

liet daarom den moed niet zinken. Zoo waardig als

immer een mensch den Schepper bezingen kan, —

dit geloof ik, mogen wy vastitellen —- zoo waardig

heeft KLOPSTOCK Hem bezongen. Men vergelyke

flechts de korte’aanf‘praak van het Opperwezen, in

den Mes/las, (Zang I.

Gott ist die Liebe; der wat lch, vom Anfang meiner Gel'chöpfe,

enz. — met de langwylige gelbrekken, die MILTON

Gode in den mond legt, en waarvan POPE zeide:

And God the Father mm: 2 School-Divine.

en het onderfcheid zal ras kenbaar worden. Alle de

fchoonheden van het Christendom pryken inde Mer

fiade van KLOPSTOCK in een door Dichtkunde ver

hoogden glans. De karakters zyner Engelen, met

name van EL0A en GABRIEL, zyn minder menfche

lyk, maar verhevener, dan die van MILTON. Min—

der is hy in het onderí‘cheiden der menfchelyke ka

rakters geflaagd, hoewel die van PHILO, jUDAS rscA‘

mo1‘, THOMAS, PORCIA en cnaiis den grooten fchii‘

L‘ . ‚.‘ ‚ 3, . der

",
. A L,

‘ (') Zie de’n maar van den roden Zang‘. '

‘ T t
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der kenmerken. In die der gevallene Engelen flaat

'KL0PST0CK door Adramelecb, en vooral door den on‘

gelukkigen Abbadona ten miníte_n gelyk met MILTON,

fchoon hy in het karakter van Satan by dezen ach

teri‘taat. Hy is ook veel vrijer en ruimer in de al‘

gemeenheid van Gods weldaden omtrent het mensch

dom, waaromtrent de gevoelens van MILTON nog dik

werf de bekrompene denkbeelden zyner tyden ade

men.

2.) De navolging van de voetmaar der ouden deed

velen hunner fchoonheden gemakkelyker overnemen,

en vormde eene regt dichterlyke, boven het profa

waarlyk verhevene, taal. ‚_ _ ‚ _ ‚

'De waarheid hiervan kan hy best gevoelen), die

den Mes/ia: in het oorí‘pronkelyke gele2en heeft, ver‚

mits onze taal minder voor den Hexameter der en.

den berekend is. Hoewel naderhand deze nieuw uit

gevonden 'taal door eene menigte misgebòorten byna

belagchelyk geworden is, twyfel ik echter niet, of

hy, die haar in KLOPSTOCK, xmsr, STOLBERG,

voss en eenige andere befl:udeerd heeft, zal haar,

mits in behoorlyke palen gehouden, veel gefchíkter

vinden, dan het rym ter uitdrukking van í‘cboone ge

dachten, van verhevene althans buiten kyf‘. Daarom

zyn ook de vertalingen der ouden, federt de tyden

van KLOPSTOCK, in Duitrchland veel algemeener in

dichtmaat ondernomen , en de overzettingen van H0

unaus en vracruus door de 200 even genoemde voss

en srommnc mogen _van de waarde dier onberymde

‘ ” ’ dicht
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dichtwyze boven het rym getuigen. Ik wil dit ech—

ter op de Duitfche taal geenszins op eene andere,

toegepast hebben.

3.) KLOPSTOCK is bewonderenswaardig door de toe

pasíing der hedendaagfche kundigheden op zyn on—

derwerp. Terwyl de Zanger van het verlore;z Para

dys deze aarde nog als het middelpunt des Heeläls

aanmerkt, is zy by dien der Jllesfiade niet meer dan

een enkele, byna onmerkbare flip, doch eeuwig 0n

vergetelyk door de goedheid Gods, daarin geöpen

baard. Elke ílar is eene zon , die hare aarden

rondön'1 zich heeft, op eenige van welken onfchul

dige_ menfchen, (*) op alle fchepfelen wonen. Meer

voorbeelden van KLOPSTOCK’S edel gebruik der men‘

fchelyke kundigheden in zyn Gedicht ga ik kortheids

halve voorby. _ ‚ ‘

Het was niet alléén de Hexameter, dien KLOPSTOCK

van de ouden navolgde; in zyne Lierzangen komt

hy, door de verfcheidenheid zyner voetmaat, nonn

TIUS naby. In dezen vooral moet men den rykdom

en de buigzaamheid der Duitfche Tale bewonderen.

De Dichter weet haar gelyk wasch te kneeden. Met

de vlugt des adelaars verheft hy zich nu ‚ten hemel,

‚om Gods Zoon, den Oneindigen zelven, of de on

íterfelykheid te bezingen; ïzyn _vers rolt dan ílatig

endefrig; flechts ‚wanneer hy, zyne eeuwige voort

‘ . ‚ . ‚ _ du
Q . _i

(‘) Zie --“Il'.’ “ . .‘|.

‘ 2 \‘ “-“ .|. .\.
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during gevoelt, ftroomt hy wel eens wild, gelyk een

ítortvloed daar benen. Nu bezingt bv in vaderland- .

fche toonen de helden der vroegere eeuwen; wy

hooren het krygsrumoer van den Veldflag, die VA—

RUS fierheid kn0tte, of de liederen der Barden, ter

viering van de zege, of wel THUSNELDA’S edele lief

detoonen. Wil hy het: ysvermaak affchilderen, het

_vers fnelt vlug daarheen met den fpoed des fchaats

ryders. Treurig is hy, wanneer hem de dood zy

ner Lievelingen, met name zyner eerfte vrouw, ME.“

TA, voor den geest komt; het vers is dan langzaam

en fiatig, doch ras verkwikt hem weder de hoop

‘der oníterfelykheid. De et‘nllíge geest van KLOPSTOCK

‚heeft niet één Gedicht 'van boertende inhoud behan‘

deld. De Ode die beiden Mu/èn, waarin hy de

Duitfche en Engelfche Zanggodinnen, gereed tot een’

wedloop, onderling een zinnebeel‘díg‘ gefprek laat hou‘

den, komt my als byzonder fraai voor. '

De Geertelyke Liederen van KLOPSTOCK fchynen my

toe, beneden die van GELLERT te ftaan.- De Zan

ger der Mesfiade moest grootsch, of kon niet, dich

ten.

Eenige Geestelyke Treurf‘pelen van een’ zeer edel

eenvoudigen aard behooren nog tot de werken on

zes grooten Zangers. De ’Dood van Adam, in on

dicht, een voortrefl‘elyk link, doch hetwelk nimmer

ten tooneele kan gevoerd worden, Salomo en Da

vid, beiden in ]ambifche onberymde verzen, zyn

zoo vele Bybelfiûfi‘en‚ door KLOPSTOCK met de hem

Cl
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eigene oorfpronkelykheid, kracht en nieuwheid van

denkbeelden behandeld.

De /Iag van Herman is een werk van een’ geheel

byzonderen aard. De Dichter noemde hetzelve een

Bardiet, of Bardenzang, gelyk de Barden dan ook

de Hoofdperfonen van hetzelve uitmaken. De neder‘

laag van VARUS wordt daarin afgefchetst, en Herman

met zyn’ vader, en den afvalligen Segert vertoonen

daarin fchoone karakters. De Osfiani‘che flyl geluk

te den Duitfchen Dichter ‘byzonder wel, gelyk dan

over het algemeen de eer zyner Natie en de vroe

gere Heldendaden derzelve hem zeer ter harte gin

gen; getuige de vele Oden, door hem vervaardigd,

welke daarop betrekking hebben. 1

Deze doorluchtige Zanger, het edellle vernuft,

myns inziens, het welk immer den Duitfchen_Zang‘

berg verfierde, overleed in hoogen ouderdom te

Hamburg, alwaar hy zich reeds voor lang met der

woon had opgehouden, in den jare 1803, en werd

door velen zyner kunstgenooten met eene edele,

doch eenvoudige plegtigheid ter uitvaart verëerd.

Zyne eeríte vrouw, META, of eigenlyk MARGARE

THA KLOPSTOCK, heeft ook een’ bundel gezangen,

‘vol vuur en leven, vervaardigd.

De Naììchide van BODMER, een verdienilelyk Dich

ter te Zurícb, aan wien wy de bovengemelde vërza

meling van Minnezangen te danken hebben, is ook

eene der vroegst ondernomene proeven om den Hex

ameter in Duiîrebland intevoeren; doch dit werk,

Tt 3 me
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mede een Bybelsch onderwerp bevattende, flaat nog

zeer verre beneden den flÏes/ìnr.

Beter llaagde in de nieuwelings ingevoerde voet

maat de Zanger der Lente, VON KLEIST. Op het

fpoor van KLOPSTOCK fcbreef' hy í‘ommige Lierzan

gen in rymelooze maat, één klein krygshaftig Dicht

fiuk in drie korte zangen, Cis/ider en Paebe: ge

noemd, in Jámben, en de Lente, een befchryvend

Gedicht, in de zesvoetige maat. Sommigen zyner

Oden en Gedichten zyn ook in rymen, en één onvol

tooid Treurfpel, Seneea, in ondicht opgefleld. De

ze Dichter, í‘choon niet verí‘token van fioutheid en

verhevenheid, munt echter meest door eene verwon

derlyke kunst in het fchilderen van fchoone voor

werpen uit. Overal, waar, in zyne losl‘e Dichtítuk

ken, van het Land geí‘proken wordt, ‘weet hy ons

voor het aangename, gerusre buitenleven geheel in‘

tenemen, en ons met hem naar ontflag van het ftads

gewoel te doen verlangen. Doch in de Lente heeft

hy, als het ware, zich zelven overtrofi‘en, en fchoon

minder verheven en deftig dan 'I'HOMSON zynde ,

diens wyze van fchilderen echter, althans in gering‘ ”

fchynende voorwerpen, naar myn gevoelen verre

‚achter zich gelaten. In het verhevene munten zyne

Oden aan God, in het roerende het fl0t van zyn

Dichtftuk Cisfides‚en Pae/zes uit, waarin hy, na den

lof van FREDERIK (onder wiens vaandels hy als een

waardig Officier diende) vermeld te hebben, een'

wenSCh naar den feboonen dood voor het vaderland uit

’ boe
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boezemt. Zyne begeerte werd vervuld, in den

bloedigen flag by Kunnerrdorf in 1759, die der Pruis

íifche Heerfehappye byna den ondergang berokken‘

de, werd KLEIST doodelyk gewond, en í‘tierf, na

veel lydens, als Rusfisch krygsgevangene. De be

minnelyke hoedanigheden en deugden van dezen

Dichter der Velden deden dit ontydig verlies door

zyn geheele vaderland bejammeren.

In een ander foort van Gedichten, echter meesdil

ook de Griekfche ‚voetmaat volgende, deed zich ZA

CHARIA omtrent denzelfden tyd niet onvoordeelig

kennen. Zyne vier Getyden van ‚den Dag, Morgen,

Middag, Avond en Nacht, misfen de frisfche kleu

ren van den Zanger der Lente, doch komen in fier

ke, wysgeerige denkbeelden en gepaste uitweidingen

THOMSON naby. In het algemeen beminde ZACHARIA

de Engelfche Letterkunde, welke omtrent dezen tyd

in Duil.rebland fierk begon gekend en geacht te wor

den. Hy vertaalde zelfs MILTON'S Parad_-yr in Hem

meters, en zyne overzetting is welligt, zoo men die

van DELlLLE uitzondert, de gelukkigfie, die ooit van

dit heerlyk Dichtílzuk gemaakt is. Wy hebben van

ZACHARIA nog vier Boeken‘0den en Gedichten op

verfchillende onderwerpen, waarin die op het Schip,

het welk KLOPSTOCK naar Daenemdrken voerde, my

als eene zeer gelukkige navolging der bekende 0de

van HORATIUSZ Sic te diva poten: Cypri enz. op het

fchip van vmoruus, voorkomt. Hy ondernam ook

eenige Dichtilukken in\ den trant der gew_yde M_y

tho
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tlzologie, door MILTON en KLOPSTOCK uitgevonden,

met name de /Z‘Ìzepping der Helle. Doch zncnarua

bezat te weinig oori‘pronkelyk vuur, om zulke hoo

ge, boven den menf‘chelyken kring verhevene, on

derwerpen waardiglyk te bezingen. Eenige boerten

de Heldendíchten, met name der Renammz‘rt, der

Pbäeton ‚ dus Scbnupflucb, enz. bevatten nevens eeni

ge geestige en hekelende trekken fomtyds wat al te

lage en gemeene denkbeelden en uitdrukkingen. De‘

ze laatilze Gedichten zyn ten deele in berymde, ten

deele in zesvoetige verzen gefchreven.

De Duitfche Poëzy, die reeds een’ Homerur, een’

Hefiodur bezat, kon nog op geen’ Anakreon noch

Tbeokriìur roemen. Den eeriten verkreeg zy in GLEIM,

den tweeden in cassnnn. GLEIM, die in hetzelfde

jaar als KLOPSTOCK itierf, heeft dus langen tyd met

dezen en WIELAND het achtbaar klaverblad der groot

fi’e Duitfche Letterhelden uitgemaakt. Veelvuldig.

zyn de voorrbrengl‘elen van GLEIM’S welverf‘nedene

pen.

Eenige Liederen en Fabelen, van mindere waardy,

dan zyne latere werken, waren ’s mans eerftelingen.

Zyne Petrûrt‘bifibe Liederen, in navolging van den

‘ beroemden Minnaar van LAURA vervaardigd, getu'i.

gen van veel vernuft. Doch bovenal verdienen zy.

ne boertenn‘e Oden en Liederen onze aandacht. Hier

is de Duitfcher geheel Ánakrean, wiens voermaat hy

ook bezigt, een verfchynfel des te merkwaardiger,

daar de firoeve geleerdheid, waarop de Duití‘chers

zich
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zich t0_t aan het groote tydperk hunner Letterkunde

by uitfluiting hadden toegelegd, tot zelfs in hunne

R:hertfénde en verliefde gezangen een’ ftapel van Oud

heid‘ en Fabelkunde had opgehoopt, zoo dat de uit

heemfchen, met name de Franfc/zen en Engelfc/wn,

de Duit/èber: als onvatbaar voor het bevallige en echt

geestige befchouwden, en de bekende swrrr een’

Duit/èber en een Genie als eene zamenkoppeling van

twee tegenílrydigheden befchouwde. Des te meer

dus moest ‚het tot den roem der Duitl‘ehe Dichtkun

de bydragen, dat één hunner Landslieden zoo geheel

den toon des Griekfchen Dichters der Bevalligheden

wist te treden, en hem in denkbeelden en uitdruk

king 200 naby kwam, als de min buigzame en mu

zykale aard der Duitfche tale immer toeliet.

‘ Het was echter niet alléén Amzkreon, wien GLEIM

herleven deed, fchoon dit waarlyk voor zyn’ roem

genoegzaam gewee5t ware, maar ook Iyrtear. De

Pruisfifche Monarchie, destyds zoo vruchtbaar aan

edele vernuften, was ook het vaderland van onzen

Dichter, die zich te Ha!ber/Ìadt onthield. Ook hem

bezielden de ongewone zegepralen en de onbegry

pelyke wakkerheid zyns konings. In zyne Krygslie—

deren moedigt hy niet vreemden, gelyk de Zanger’

ten behoeve der Lacedemoníe‘rs, maar zyne eigene

Landslìeden aan, om als helden voor hunnen edelen

Vorst en hun geprangd vaderland te fneven of ‘ te

overwinnen. . De korte zakelyke ftyl dezer Liederen is

voor hun onderwerp regt gefchikt.

VV SA



(338.)

SALOMON crssnea, een Schilder te anicb„ heeft

wel van allen het meest het gezegde van HORATIUS

bewaarheid: Ul‘ pirtura Poèfir. Beurtelings handel

de hy het penfeel en de pen, om de fchoonhe

den der Natuur aftebeelderi, die zich in zyn ge

lukkig Vaderland zoo menigvuldig vertoonen. Aan

gevuurd door het lezen van ’rnnoxnr’rus, befloot

hy de2en Dichter , wiens eigenäardige fchoonhe—

den federt vmoruus nog door niemand gebruikt

waren, op den voet, doch oordeelkundig, te volgem

Zyne Idy/len waren het uitwerkfel van dit belluit.

Men erkende gaarne, dat het Herdersdicht federt de

Ouden nimmer op een’ 200 waren, natuurlyken, en

door eenvoudigheid wegflependc trant was behandeld

geworden. Doch terwylhy, met verachting der beu-;

zeläch1íge fieraden , door de Italianen en FONTENELLE

gebezigd, het Herdersdicht weder in zyn" ouden fchoo

nen vorm herltelde, wachtte zich onze Dichter wel,

de min zedelyke, overtollige of Zelfs lage trekken,

in THEORRITUS hier en daar voorkomende, te Ver

nieuwen. Gelyk hy de waarlyk eenvoudigite Her

dersdichter is, zoo is hy ook verre weg de. zede

lyki‘te. Liefde tot de deugd en het landleven boe‘

zemt hy op elke bladzyde’in.’ Wat het werktuige

lyke zyner Idyllen betreft, dezelve zyn in een proi‘a

gei‘chreven, dat eene hoorbare, in ronde Perioden

aflooPende‚ maar heeft, die echter zoo zeerhet ge

heim deS Dichters fchynt te zyn, dat ik niemand na

hem kenne‚ welke dezelve heeft geëvenaard: een

nieuw
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nieuw bewys voor de mogelykheid van een Di‘cht‘

1luk zonder eene„bepaalde voetmaat.

Genoegzaam dezelfde eigenfchappen, welke wy in

‚de Ĳyllen_ bewondeten‚‚‚doen zich voor in den Dood

‚Wil ‘AÌJÜÌ, -d‚en‚ Dapbnir en den eer(ìen Schipper, alle

kleine. Herders ‚- Heldendichten, indien ik ze zoo mag

noemen, waaronder ‚echter de beide laatiten meer

naar de eigenlyke Idylle zweemen, de Dood van‘/Ibel

daarë_ntegen den ‚hoogeren toon van. het Heldendicht

aanneemt, gelyk het de Schryver daarvoor ook in

zyne voorrede zoekt te doen doorgaan) Roerender en

zieltreífender gedicht, dan de Dood van Ábel, zal

men fchaats in eenige taal aantreffen. Wien verfcheurt

de’0ntydige; dood des Herders, omgebragt door een’

Broeder, wiens liefde zyn eenige wensch was, het

harte niet! ‚Ook ‚de karakters van ddam, Eva, Ka-‚

in, enz. zyn uitner_nend vol gehouden. De befchryé

‚ving gan de eenvoudige zeden" der eerite menfchen

moest den Hetder-sdichter ‚‘by uitltek wel gelukkén.

Hy îvolgde MILTÓ_N in‘ het wonderbare gedeelre‘ zyns

Dichtfl:uks met eenige veränderingen. .Trefl‘end is

onder anderen ’‚het gezîgt, waar Adam de Engelen

aan de vorming der bloemen, kruiden, enz. werk

;zaamwziet: hetzelve is eene verbeterde navolging van

‚TASSQ. (*_) vDe booze Engel Anameleeb is fletke“r

gefehilderd, dan men. van zulk een’ zacht en teder

Dichter ‘zou verwachten.

. _ Eu

(')‘ Zie den r8den Zang van het verlost Yam/alm, Stanza 92 -

I‘

_:‚‘ î‚-r
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Eunnder is een Herder - Treurl‘pel, waarin veel

zoetvloeijendheid en eene zedelyke ílrekking ge

vonden wordt.

De Gedichten van RAMLER behooren tot het Leer

dicht. Groot is de verfcheidenheid, de kracht en

de buigzaamh’eid dezes Schryvers, om zich met al

lerlei onderwerpen, het zy de Liefde,’ den Kryg

of Godsdienflige onderwerpen betreffende, gepastelyk

bezig te houden. Echter durf ik hem daarom nog

niet, gelyk fommigen doen, met’nona’rrus in ééne

klasi‘e Rellen. Zyne Cantate, der‚ Ted _‘)‘e/ù genaamd,

is een meestel‘íluk , hetwelk‘ alle de ’veri‘chillende

hartsrogten, welke deze groote gebeurtenis deed en

nog doet geboren worden ‚naar behooren af'í‘chil

dert. '_‘‚‚’l - ‚ . ‘ ’Ä

Omtrent, den tyd des Zevenjarigen' Oorlogs,- waar

in voor Duimbland zoo ‚ vele en groote Dichte’rs

verrezen, en eenige jaren naderhand, bloeide te Leìp

zig de achtingsvìaardig& WEISSE, van wiens uitmun

tend hart onder anderen zyne Kindèrfchrifren getuigen.

Als..Dichter werkte hy ( een’ kleine bundel Leer

zangen afgerekend) meest voor het Tooneel. In het

vak des Treurfpels zyn van hem de Zamenzweering

tegen Tbeben in rymelooze verzen , en Romeo en

fì‘ulin, in profa, wel de bekendí’ce flukken. Het laat

‚í‘te is eene navolging. van SHAKESPEAR, waarin meer

éénheid van tyd en handeling gebragr, en over het

algemeen meer geregeldheid in acht genomen is, dan

in den Engelfch’en Schryver. ‘

WEIS‘
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wmssr. is een‘zeer groot—vriend eener gepaste vry

heid, maar niet van regeringloosheid omtrent de Too‘

neelwetten.‘ De gevolgen van den flap, dien de

Duitf‘chers gedaan hadden, om zich van de flavemy

van het rym, en.tevens van de banden, waarin ams

TOTELES het Tooneelfpel gefloten had, te ontdoen;

deze gevolgen, eene _teugellooze verachting aller wet‘

ten en orde hoegen’aamd, begonnen zich reeds ge‘

voelig‘ te openbaren. Het gaat toch gemeenlyk zoo;

van kruipende dienstbaarheid tot ongetemde wette—

loosheid is de flap meestal kort. ‘Doch wmsse, hoe‘

zeer men hem niet in allen deele als een model des

Tn‘eurfpeldichtem'. kunne aanpryzen, heeft zich wel

€C_he‘ gepaste 'wyziging dier Tooneelwetten op on

ze_ tyden en zeden, in zyne Landtale ‚ veröor‘

loofd, doch.zonder in die barbaarfche verwarring te

yervallen, waardoor men meer de gebreken van sna

KESPEÁR’S ‚genie, dan zyne‘fchoonheden navolgde,

en: alle k‘unsrgev0’el voor eene valfche, zoogenaamde

Natuur verzaakte. In zyne Blyfpelen, die niet zon

der geest, hoewel fomtyds een weinig flaauw zyn,

heeft wmssr. zich zelfs flriktelyk aan de Tooneel‘

wetten gehouden.

CRAMER, een vriend van GELLERT,‘ heeft zich door

onderf‘cheidene Geestelyke Gezangen, met name door

eene vertaling der Pfalmen, als een goed en verdien

íìelyk Dichter doen kennen.

Iets meer moeten wy van GOTTHOLD EPHRAIM LE5- ‘

smo zeggen. Dit Genie, met uitmuntende begaafd

V v 3 he‘
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heden bedeeld ,. ‚en in het ‚vak der fchoone vormen

de kuníten zoo bekend, heeft ook‚als Dichter geen'.

geringen lof verdiend. Behalven Epigrammen (Punt‘

dichten) , waarin hy MARTIALIS fomryds evenaart, Lie»

deren, Oden, Fabelen en Vertellingen, en eenige

Fragmenren, ‚waaronder ook een ‚. ontwerp van een

Gedicht op den Godsdienst, (*) alle gewroehten zy

ner vroegere jaren, en in I 788 in één’en bundel by

ëen gedrukt, heeft hy vier Treur- en eenige Blyfpe

len vervaardigd De verandering, die in latere jaren in

LESSING’S denkwyze voorviel, fehynt ook op zyn

Dichtvermogen invloed gehad te hebben. Gelyk toch

zyne evengenoemde vroegere vootrbrengfelen ‚allebe-’

rymd zyn, zoo is daarentegenzyn Netban de ll'{yze

in rymlooze Jämben , en de’ sz'lotar, Sara Satflpfim

en Emilia Galam‘in ondicht g'efch:enen.rzDezedrie

laadte ilukken zyn navolgingen‘ van het Enge’lfche,

zoogenaamde .'Bu'rgerlylre, Treurtooneel. ‘Enzilia‘Ga"

loìti wordt onder deze flukken Vóór het bestege

houden, en verdient, mynsinziens,dien lof inde‘

daad; ’Welk een.fchat van menfchenkennis ’ ligt "in

de karakters van den ‚Prins , „Emilie, Marinelli en

Orfina verborgen. Hoe worden droefheid en fchrik

door; de zwartfte der.aanflagen, en den allerrampza

liglten toeflzand ‚van het ongelukkige huisgezin der

Glaotti’r verwekr! Minder waardy heeft de Sara

Samp‘

. .

( )d‚mt (Îd‘ch‘ werd in 1753 ontworpen. Naderhand zou de Dichter

over 1: on emerp denkelyk’nog ongelyk vrijergefchreven hebben.
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Samj>/bn, fchoon ‘op zich zelve een belangwekkend

ftuk; maar den Philom: vind ik L‘ESSING geheel on-'

waardig. De Natbzm de W_yze is een deftig, vry re

gelmatig, en zeer wysgeerig Treurfpel. ’

‘‚ Nog meer_dan LESSING, wien zyn zuivere fmaak

voor te verre afdwalingen bewaarde, droeg GÖTHE in

zyne ‚vroegere jaren tot de geheele omwenteling van

het‚îHoogduitfohe Tooneel by. Geboren met eene

gloeijende ‚geestdrift ,’ ‘ eene veelörnvattende ziel en‘

een verregaande trek tot onafhankelykheid, waarby

men nog het vuur der jeugd moet voegen, aanbad

hy de fchoone kunfien‚ maar verfoeide de Regels,

als. hare kluisters. Zeer dikwerf toont hy zulks in

zyne Werken, met name in den meer, een’ hoogst ‘

fchadelyken ‚Roman, waarin ’hy niet alléén de wet‘

ten der kunst, maar zelfs die der Maatfchappy in

een ongunílig daglicht fielt. Dit was echter geen

voorbedacht‚ opzet, maar b100te onbezonnenheid,

of„lievet‚fchuimende drifti‘van dat jeugdige, vurige

brein; immers na dien tyd is. uit zyne pen niets meer

ten nadeele der maatfchappelyke orde gevloeid, hoe=

zeer 00kizyn Wèrtber, die alle hartstogten ílreelde;

met de algemeene toejuiching bekroondwerd. Lan

ger duurde zyhe.veraehting.aller hadden in het valt

der fr‘aaije kunílen. .‚Goîz’ ‘von >Berlícbingen , deert

Treurí‘pel (?) van zymmaakfel, is—ldaarvan’een‘fpre‘

kend voorbeeld. In dit gewrocht wordt de Eenheid

van tyd, ‚daad. en»plaats nog veel meer, dan"in het

ongete_geldlìe itùk van SHAKE'SPEAR gefch0ndetr: Het

’ \ . T00
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Tooneel verandert met elke verandering van perfo

naadjen. Boeren komen ’er by honderden op het

Tooneel; men ziet ’er vechten, blaken, moorden,

op de gruwelykíie wyze.‘ Niemand verwondere zich

hieröver; GÖTHE verkoos den Boerenkryg in 1525

te fchilderen, en meende dit zoo natuurlyk, als im‘

mer mogelyk ‚ te moeten doen. De Duit/Z‘bers, weg

gefleept door ’s mans fterken ll:yl (die echter vaak

meer van de koortsächtige kramptrekking eens yl

hoofdigen, dan van de gezonde’ kracht eens welva

renden had) juichten hem niet alléén toe, maar volg—

den hem in menigte na. Van daar een gedrochtelyke

zwerm zoogenaamde Ridder/‚helen, waarin woeste ge

zwollenheid en wreede onzin den boventoon íloegen.

Doch het duurde niet lang, of GÖTHE, die met een

zeer gezond oordeel bedeeld was, gevoelde‚ dat hY

een verkeerd fpoor bewandelde; hy haastte zich tot

den terugtred, en. koos’ nu het Griekfche Tooneel

ten leiddraad zyner verdere pogingen. In deze nieu

we loopbaan vervaardigde hy eenige ítukken,‘ onder

welke ĳhigenia in Taaris gewisfelyk de eerflze plaats

verdient. Hetzelve is in rymelooze verzen gefchre

ven, en behelst een aantal fchoonheden vanden eer‘

flen rang, die den maker als een fraai vernuft doen

kennen, dat flechts door eene kortftondige dwaling

een zypad had ingeflagen , doch nu weder den reg‘

te“ weg gekozen had. Dit ftuk is eene navolging

Van EUR’1PIDES, doch met meer waarfchynelyke karak

ters geteekend‚ terwyl ook de ontknooping natuur_lyker is.

In
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In zyne latere jaren werd oörrn: naar Weimnr be‘

roepen, welks Vorst aan zyn Hof eene verzame

ling der grootlle mannen van Duitsehland fcheen te

willen bewerkilelligen, waartoe hy, behalven oörne,

nog naannn, WIELAND en scnru.na. by zich ont—

bood. Hier heeft oörnn voor eenige jaren een Dicht—

fl:uk van een' geheel byzonderen aard in het licht

gegeven. Een Heldendicht kan men het bezwaarlyk

noemen, fchoon het al den zwier en de pracht van

uitdrukking daarvan zoekt natebootfen. Het onder“

we‘rp is een der zonderlingl‘te voor een Dichtlluk: de

aankomst namelyk van vluchtende Emigranten by een

Dorp in Dnit:ebland, —— een liefdesgevalle:je tusfchen

een Meisje derzelve en een Herbergiers Zoon , kortöm

een gewoone Roman. Het i‘chynt byna, als of cö

’rnr‘: eene weddingfchap had aangegaan, om ook het

gemeenfte onderwerp door het vermogen der Dicht

kunst totlhet peil van een fiaai gedicht te verhef

fen, en de minstgeächte zaken door welgekozene uit‘

drukkingen en fchoone verzen te verëdelen. I’Iy

heeft wezenlyk alle zyne krachten te werk geiteld,

om door de keurigite woordvoegingen, en de vloei—

jendíte dichtregels, met llatigheid en deftigheid ge

paard, een 200 dagelyksch geval byna het gelaat van

een Heldendicht te geven. Het huis des Herbergiers

wordt niet anders bel’chreven, dan als het Paleis van

Alcinoù'r by nomarws , en de vlugtende Karavane

gelykt in de verzen‘van ÓÖTHE wel naar de reizende

volkplanting van Aenear by ’vmoruus.' Ik laat aan

Xx ken
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ners tg_bgöor‚de_gleg,_qfi niet de waardigheid van het

Heldenvers‘_‚dgpr— zulke _ eriyiale ‚onderwerpen te veel

yprdt—‘blqotgeílzeld‘, en of.de_ aard-van hetzelve der

gelykêîìmìnwedele „belïchryvingen gedooge. ‚cörr’m

heeft nqg in latere ‘tyden aaneen ‚werk ter aanmoe

digina‘. van ‚dan; Griekfchen fmaak‚ en,der ‚ Oudheid-‚

15úìïcle; âeä.ï'beid ’; bĳ. welk de Prapyleen ten titel

ll0_€lëdê‘îzîn i..î -.':s; ‘ . . ’ .1‘ Toen, ‚de ‚zucht naar onafhankelykhcíd van—’de‚Re‘

gels der’Letterkunde, door de navolging der uitmun

tende, Griekfche_ Modellen, en oörnn’s voorgang,

reeds„een. weinis‘ lassen. getemperd te worden, blòeì-—

de_ngde‚ beide, edele _ B;roeders ‚crmrsrr_aan en mei

nam"moan Graven; V3‘!‘:ST9LBERG- ’ Wars .van

den ’vermaanden ; h‚Qogriio_e_d‚j die alléén fioft op de

armzalige grootheid —_dèv. sebevr=eì wilden"zy ‚ ‘iajeus‘

diaea yver, e’het..-feeorî Fles BÊ°°FË‘ mannen, ‚van hetì

midden dsrî aéht‘ienìde E..Ê‘3W;. —Ilïer‚. f‚leshts : volaen. ‚I

maar vlamslenîzslïè ldÊZFÎË‘ÎÊ îbSË—eiksa‘ :. ‚Zeldzaam-is

de j‘gelykfoortigheiek van_genie‚slezeîg beide uitmunten‘

de Broederen. ,Leesrîmen hunne,keuriga, hoogvlie

swde Qiehtwsrlseaì"‚zeaìwu mar—byna aan CHRIS

T_IAAR meer ‚bggìlljghpid gen, meerdere, gefi;hiktheid{

YQQÎJhCË‘.-75thËË’ ‚î(aslslg È1Y‘°9.k„ eenige Oden van

AN_AKREQN pppgs;gglpkĳg vgmgltl heeft) - aan FRE—

B‚m,K- r._r.ggor‚p‘ m;eghfiolultheidlî en î verhevenheid- toe

‚_ma't' eqhfieni ‚11dÌQLVOQÏ h€t QV‚C‘E.

‘35? ’Ql‘ge‘Yk ‘min<lst‚ Gedishten .-hesfr nagelaten —‚ ‘ dan

‚zyn lìr9eslrr‚‚anit„gep; w_ql ‚verhqveĳî;;k0ĳ zyn, leert

‚ ’ I. — , ons
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ons zyn Dichtfiuk aan BURGER over de Regtwer

krac/zîing:

_ Dit mic’h weihen, ich ‘am ltygifche rme,‘ enz.

Anders ‘zyn Balladen , î vertalingen uit ÊVIR‘GILIUS‘,

THEOKRITUS en ANAKREON het meeste, het welk hy

heeft uitgegeven. FREDle LEOPOLD heeft ons op

meer voortbrengfelen_ van zynen .geeSt vergast. Be” ‘

halven de Gedichten,.te gelyk’met die zyns Broeders

in één matig boekdèe‘ltje ‚uitgegeven, heeft hy ‘Treur‘

fpelen met Reijen, in den Griekfchen trant, en eene

vertaling van HOMERUS, in de voetmaat van het oor

fpronkelyke, het licht doen ‚zien.

In zyne Gedichten, welke meest alle Lieriangen

zyn, í‘treeft hy 1;L0Psrocx van naby op zyde. Een

aanbidder zy‘nde, van al wat groot en edel was , ver

kiest hy_ i‘chaars andere, dan trotfche voorwerpen

‚voor zyne lier. Weggefleept door dichterlyke geest

drift, wordt hy. in. de hoogite vlugt der 0de wel

eens‘een-weinig onverfiaanbaar‚ eemgebrck, hetwelk

hy met den Zanger van den Mesfias gemeen heeft,

doch CVen als deze, door talryke fchoonheden, en

verhevene plaatfen , weder Vergoed. 1 Zyn Vryheid:

Zang _uìr‚‚ de 29/2; Eeuw doet hem als iemand van

zeer volksgezinde begrippen in het ítaatknndige

kennen; ‘ _ ï

‚ ;_srpr._ne‚ttq’s drie Treurfpelen zyn, Tb’efeus, ‘Omner

en ‚Belfi:ganï „De edele eenvoudiglieid’ der Grieken

wordt in dezelve wel bewind, _en ‘zy bewyzen de

‘ Xx 2 _ ge
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gefchiktheid der Duitfe/zerr voor de navolging van

het Griekfche Tooneel. De vertaling van uomnnus,

door onzen Graaf bezorgd, is fraai, doch wordt be

neden die van’ voss geiteld. STOLBERG voerde de

gewoonte in, van de Goden der Oudheid, hare Hel

den, en over het algemeen alle eigen namen van

Grieken zóó te fchryven, gelyk de Grieken, en niet

200 als de Latynen die noemden, b. v. Zeur, He‘rë,

Aphrodité, Dénzeter, Odus/ëus, voor j‘upiter, juno ,

Venus, Cerer en Ulys/er. Misfchien vervoerde hem

zyne afgodil'che verëering voor de Griekfche Letter

kunde tot deze nieuwigheid, welke federt door de

voomaamite Dichters zyner Natie, voss, scrnr.u:n,

enz. is nagevolgd.

Onder de uitftekende vemuften, Welke de meer

en meer veld winnende Griekfche Letterkunde door

goede vertalingen aan hunne landslieden bekend maak

ten, bekleedt voss ééne der eeríte plaatfen. Zyne

Vertaling van nomenus komt gewis nader by het oor‘

fpronkelyke, dan die van POPE, de meest geà'chtc

onder de nieuweren. De reden hiervan moet meer

in de gefchiktheid der Hoogduitfche í‘prake voor de

zaamgekoppelde woorden, buigingen en wendingen

van nomnnus, en in de overëenkomst dier taal met

de zyne, dan in de uitftekendheid van hare verta‘

iets, als Dichters befihouwd, boven POPE worden aan

gemerkt. Men [laat veriteld over den rykdom van

W00rden en uitdrukkingen, die de zoo lang verwaar‘

1005de’ Of als eene nederige dienstmaagd van verre

de
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de Franfchen navolgende, Duitfche taal, in hare ware

eigenfchappen gekend zynde, bezit. Hare meerdere

gelykvormigheid met de Griekfche taal, dan fommi‘

ge Dochters Van den Latynfchen taaltlam, of deze

Ilam zelve, is niets minder dan harfenfchimmig, en

ook op onze taal, eene zuster der Duití‘che, toe

pasl‘elyk; gelyk BILDERDYK in zyne Verhandeling over

Os/ian uitdrukkelyk getuigt. (*) De rykdommen der

Griekfche Dichtkunde, dus voor de Duitfchers meer

dan voor eenige andere Natie toegankelyk zynde,

moesten, 200 het fcheen, hare Dichters ook het

meest van de onvergelykelyke fchoonheden der Ou

den hebben. Dit is echter wel gedeeltelyk, maar

niet altyd het geval geweest, daar vooral federt eeni

‘ge jaren een zeer aanmerkelyk verval in de Dicht—

kunde befpeurd wordt. De gelukkige geestgeíleld‘

heid der Grieken, die zoowel het hoogstverhevene,

als het tederst bevallige, wist te behandelen, en de

ongetwyfeld meer muzykale eigenfchap hater taal

zal dus de voortbrengfelen dier Natie altyd boven

die der Duit/èhers verheffen, welke daarënboven I‘e‘

dert eenigen tyd, na het.verlies hunner groote Dich.

ters, een verderfelyken wanfmaak volgen. voss heeft,

behalven zyne vertaling van HOMERUS, ook eene van.

vmoruus vervaardigd, waarin hy, naar het oordeel

van

(‘) De Duitfche Hexammr fchym intusfchen, welligt wegens onze zachte

re taal, in dezelve niet te willen gelukken. Van dáàr ook mindere Dicht‘

overzeuingen der Grieken. ..

X x 3
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van kenners, minder geflaagd is; trouwens de ilyl van

den Mantuaanfchen Zwaan ilelt alle overzetters te leur.

Onder de verdienitelyke mannen, die de fchoon

heden van andere Dichters aan hunne_ Landgenooten

mededeelden, moeten wy ook mams niet vergeten,

een kundig Jei‘uit te W'eenen, en vriend van KL0P

srocr<, vertaler van de Dichtítukken van Orfian in

Duiti‘che [1examettrs. De waarde van dit werk is

te grooter, als men de drieste onkunde, of pedante

vooröordeelen der Geestelyken van het zuidelyk

Duitre'bland vin het oog houdt, op_welken nenrs eene

roemryke uitzondering maakt.

Thans komen wy tot eenen der uitmuntendile

Dichteren, welke Duitse/Wand immer heeft voortge—

bragt, en wiens gewrochten , fchoon flechts vier

kleine Boekdeeltjes beflaande, tot de beste van des

zelfs. Letterkunde behooren. Ik bedoele BüR

GER, dien geliefkoosden Dichter der Duitfche fchoo

nen. (*) De verfcheidenheid, die in zyne Ge

dichten heerscht, — de nu eens fmeltend hartstogtely

ke, dan hoogstverhevene, nu weder geheel naive

toon , welke hem beurtelings eigen is , —- de gemakke—

lykheid en losfe zwier zyner verzen, die van eene

onbegrypelyke vlugheid getuigen; zie daar zoo vele

e1

(') Vergelyk Einige Nacbriebten van den vornehm/len Leben/ìm/ìänden G.

A. nhnceas nebst einem Beitmge zur Charakterí:lik deszelben , von Pro/ès/òr

x.: c. ALTHOF in Cöîtiugen; welke ons den zeldzamer: en tevens in vele op—

Z‘8m‘ 100 merkwaardigen man doen kennen en geplaatst Zyn voor het 4de

(takje van B‘ùnnnns Sämmth'cbe 5ehrifren heraus-gegeben van K. nnmnnrn.

(Ïöltingon 1796 en mee volgende jaren.
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eigenfchappen , welke hem , naar myn oordeel, tot één

der beste_ nieuwere Dichters van alle landen Verhef- ’

fen. Onder zyne verliefde gezangen zyn die aan

Ma/{y de roerendíle. Doch in niets munt hy zoo

zeer uit, dan in de Romance. Den waren aard der

zelve, — navolging der natuurlyke volkstaal zonder tot

laagheid te vervallen , en voorítelling (onder dit

kleed) eener belangryke en treffende gebeurtenis —

heeft hy volkomen gevoeld en ingevolgd.

‚ Onder zyne veelvuldige fl:ukjes van dien aard is

Leonore wel het voortreffelykíle; Leonore , in de

meeste Europifche talen overgezet, en het welk zulk

eene mengeling van de tederl‘te en fchrikverwekkend

fie gevoelens in den Lezer opwekt. In die ’Ro’nan‘

eer en de meeste‘ andere zyner i’tukjes heeft hy het

rym eene zwier en kracht. weten te geven, Welke

men by‚_geen’ anderen Duitfcher aantreft, terwyl hy

de-‘rymlooze Lier niet min gelukkig wist te handelen.

In _boer:tende kleinigheden is bv “niet minder een

voorbeeld van gezouteu‘fcherts. Ook BÜ.RGER had

het ontwerp eener overzetting van H0MERusgemaakt‚

in welke hy‚ met STOLBERG, zyn’ vertrouwden Vriend ,

wilde wedyveren; (*) zelfs ondernam’ hy dit: dade

— ’ ’ — - ‘: ‚ lyk,

(') Zie den Brief aan srot.aaac in diens Gedichten, als mede in de zoo

evengenoemde uitgave van nünorzxs gedichten B. 1, p. 336, In,dezgn dichĳ

-0 '
’ l [I l

terlyken brief en elders in nürrorms werken ziet men, dat hy vry wat ge

voel van eigen waarde had.

‘ ‘ ‘ ’ Meínem drm

Bt l’bò‘bus geldne: .S‘ebmrt eìn Helmen/Piel,

durft hy daarin, en met regt‚ zeggen.
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lyk, eerSt in Jamben en naderhand in Hexameters,

doch bragt geen dezer beide overzettingen ten einde

of in het licht. Vooral leide hy zich daarby op ge

trouwheid van vertaling toe, en zou ook daarin bo

ven zynen zoo evengenoemden mededinger geflaagd ‘

zyn, gelyk men mag opmaken uit eenige fragmenten

dezer zyner vertalingen, na zynen dood uitgegeven. (*)

Lang voor dat de vier of vyf laatstgenoemde Dich

ters aanfpraak op roem maakten, blonk die van wra

LAND, thans de Aartsvader der Duitfche Dichteren,

reeds in vollen luister. Kort na KLOPSTOCK begon

deze gtoote geest zich op de Poëzy toeteleggen.

Het fcheen eersr, als wilde hy de ernftige, zelfs

Godsdienftige onderwerpen behandelen; immers de

Oflerbana’e van Abraham en Cyrus, benevens het

Treurfpel fìobanna Gray, eerl’celingen zyner penne,

dragen blyken van eenen godsdieníiigen geest, en zyn

tevens vol uitmuntende fchoonheden, met name het

Treurfpel, het welk in rymen gefchreven is. Na‘

derhand echter leide zich WIELAND eeniglyk op het

dartele, bevallige en fchertí‘ende toe, in welken trant

hy buiten twyfel de eerfte Dichter van Duitscblend

is en tegen de Franfeben gerustelyk mag monfieren.

Het getal der werken van WIELAND flaat gelyk met

die van VOLTAIRE; het is dus onmogelyk, dezelve

hier optetellen. Gelyk hy in ondiehr eene onnavolg

ba

de 200 even gemelde uitgave zyner gedich‚

k eenige proeven van, door hem vervaardig

tn suaar:sraan vindt.

(‘) N‘m'1yll in 3ter Band van

tin, i€lWyl men in de 4de 0°

de, vertalingen van oss1m
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bare zoetvloeĳendheid van flyl bezit, zoo zyn ook

zyne talryke gedichten door eene verwonderlyke l.l€ftu‘

ligheid, het fynfte vernuft en den geestigfien i‘cherts

gekenmerkt. Riddergedichten waren, nog kort gele

den, zyn geliefkoosd onderwerp. De avontuurlyk‘

fie gevallen van den ouden tyd wist hy, door zyn’

alles bezielende ftyl, te verjongen en belangryk te

maken. Onder dit getal behooren Idrir, D. Sylvia

de Rofaloa , en voornamelyk Oberon. Dit laatile

Dichtltuk is geheel in den fmaak en genoegzaam in

de voetmaat van ARIOSTO gefchreven, met het 0n

derfcheid allóén, dat hetzelve zes voeten, in plaatfe

der acht van den Italiaanfchen Dichter, voor elke

Stanza bezigt. Anders komen byna dezelfde denk

beelden en dezelfde gevallen voor , als in het Italiaan

fche Ridderdicht gebruikelyk is; Toovergodinnen,

Reuzen, liefdesgevallen inzonderheid, ontbreken ’er

niet. De grootí’ce Toovery is ook hier weder die

van den fiyl, welke ons in zulke ongelooflyke din

gen belang doet Rellen, die ons in een’ LA CALPRE‘

NéDE, scuném’ en anderen walgen.

Niet minder aanvallig, fchoon van een' anderen

aard, is Mu/ìzrz'on, of de Pbilofopbie der BeoaÌ/z'gbe‘

den (die Pbi!o/òpbie der Grazz'én), een werkje,

dat men wezenlyk, als door de Bevalligheden ingege

ven , zou befchouwen. Van WIELAND’S verdere

Dichtwerken ‚ en zyne menigvuldige gefehrifren in

Profa, verbiedt myn befiek my te gewagen. (*)

Twee

(') Wrr.unm zal, en in profa, en in ’clichtmaat, íleeds de geliefkoosde

Y V ‘ Schry‘



(354)

Twee Wurtembergerr , verfchillend door geaard

heid, zeden en lotgevallen, trekken thans onze

aandacht; de één, in zyn vaderland ongelukkig, ge

kerkerd , en door. zyne rampen tot eene erní’tige

denkwyze gebragt; de ander , buiten zyn vaderland

tot eer en roem verheven, en als de luister des

Duiti‘chenv Tooneels vereerd; beiden in een bloeijen

de leeftyd overleden. Een ieder, in de Duitfche Let

terkunde niet onervaren , zal befefi'en, dat ik hier scnu

BART en scrnu.nn op het oog heb. scnunanr, de

ze zwervende beminnaar der Muziek, wydde reeds

vroeg een gedeelte zyner ledige uren‘aan de Dicht

kunst toe. Het is zeker, (dit zal ieder gaarne toe‘

fiemmen) dat in de drie Deelen zyner Gedichten

vele goede en uitmuntende fiukken gevonden wor

den, doch het tweede Deel (dat eigenlyk het

eerite behoorde te zyn , daar hy het in zyne jeugd

en vryheid fchreef) heeft wel zeer veel jeugdig

vuur, en uitmuntende, vooral iterke, gedichten, of

na'íve trekken, doch mist die zachtheid, die' wegfle

pende zoetvloeijendheid van uitdrukking, welke wy

in een’ .BÌÌRGER en WIELAND bewonderen. Het eer

’ ‘ ite

Schryver der andere ‚fexe zyn, welke hy 200 door en door kende. en in

verfcheidene zyner werken zoo uitnemend fchetlte, hoewel hy meest altyd

Zorg droeg, haar van de goede zyde te bei‘chouwen, of toch de waarheid

door vleijerijen te verbloemen. Menfchenkennìs is over het algemeen in

eenefzeer hooge mate aan WIELAND’S fchrit‘ten eigen, en onder geene der

î;ï“;2:mfïàîvïstâìzêndt men, het geen de Ouden Attieitmus of Urbani

zeldzamen graad. Trouwens, wie onder de uien

:;îîî was ook 19‘) bekend en doorvoed met de fruije letteren der Oud
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[te Deel daarentegen, meest geestelyke Dichtitukken

behelzende, en het derde, de zoogenaamde Gedich

îen uit dan kerker, buiten zyn weten uitgegeven,

beide in eene treurige gevangenis opgefield, waar hy,

van fchryfgereedí‘chap verdoken , dezelve vaak op

de muren zyns kerkers moest krabben, getuigen van

eene merkelyke bekoeling van dien dichtgeest, wel

ke anders zoo hevig blaakte.

FREDRIK SCHILLER, een jongeling uit het zelfde

Duitfche gewest als scnunaru‘, werd te Smngard

op het krygsfchool geplaatst, om aldaar de ilrenge

Wetenfchappen te beöefenen. Doch zyn geest, on

geduldig om die kluisters (zoo als hy het befchouw

de) te dragen, ílreefde naar vryheid, en hy bezocht

eenmaal den naburigen Schouwburg te 1líanbeízn,

waar een, door hem vervaardigd , burgerlyk Treurfpel,

-gììe_ Räuber of de Raovers genaamd, werd ten too

_neeleîgevoerd. De Jongeling genoot hier al het be

dwelmende zoet der algemeene toejuiching. Eene on

_vriendelyke bejegening, die hem na zyne terugkomst,

‚ter oorzake ‚van zyn uitblyven, wedervoer, bepaalde

zyne keuze; hy verliet dit verblyf, om zich geheel

aan zyne geliefde Dichtkunst, vooral aan het Too

neel, toetewyden. Hierin nam hy SHAKESPEAR tot

model, en volgde hembeter, althans nader van na

by, dan ooit eenig Dichter voor hem gedaan had.

(De Raoyers, zyn eerite Ruk, is vol uitdrukkingen,

die íterker zyn dan eenig Dichter, die immer bezig

de; doch de gruwelykheid, ‚de m0nflzerächtige zede

Yy 2 . ‘100s—
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loosheid en woestheid van dit fluk maken het tot

een verheven wangedrocht. Schoon minder van af

gryslykheden te zaam geweven, zondigt het Eedge

noot/‘e/mp van Pïesko nogtans even zeer door gebrek

aan fmaak. SCHILLER fchynt hier, even als in de

Rooverr, niet alleen SHAKESPEAR, maar ook de vroe

gere itukken van cörm-: te hebben willen navolgen;

doch, even als deze, verbeterde hy in latere jaren

Zyn l‘maak, en Kabaal len Liefde was de laatile tol,

dien hy den wanfmaak betaalde.

Schoon hy, zyn geheele leven dóór, een bewon

deraar en navolger van SHAKESPEAR bleef, werd bv

het in zyne latere itukken toch alléén van diens

fchoonheden, terwyl hy deszelfs wani‘caltige akelig

held voor een groot deel vaarwel zeide. Don Karlos,

Infant van Spanje, SCHILLERS eerite [tuk na Kabaal

en Liefde, houd ik voor Zyn beste Treurfpel. Hy

gebruikte den niet onìíardigen vond, hetzelve eerst

ftuksgewys in zyn Maandwerk Tbalia te doen plaat

fen, ten einde, gelyk APELLES van zyn Schilderliuk,

de beöordeelingen van kenners daaröver intewinnen.

Even als de Grièkfche Schilder, maakte hy van in

gekomene aanmerkingen een vlytig gebruik, en Kar

lor kwam nu befchaafd en verbeterd geheel in het

licht. Voor de vertooning moet dit {tuk om des

zelfs verbazende uitgebreidheid, — bellaande het een

dik boekdeel in 8vo —- niet te best gefchikt zyn;

doch het voldoet zoo veel te meer in het lezen.

’S Mans verbazende menfchenkennis fcraalt daarin

veel
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veelvuldig door. De karakters in dit link zyn uit‘

muntend wel volgehouden; de argdenkende ‚ yver—

zuchtige Filip: (l‘choon deze ‘DIJÌYJBÌ uit het Zújden

hier een weinig verzacht zy) , de verliefde, naar’vry

heid en werkzaamheid dorfl:ende Karel, de doortrap-‘

te Hovelingen Alva en Domin’go, en eindelyk de on-’

vergelykelyke Pofa, de Held en voorfpraak van, het

men5chdom,mn in het byzonder onzer ‚edele voor!

vaderen: .-“îzie daar eene gáanderyi’van.fchilderftukï

ken, die den Maker allen zeer tot eere í’rrekken.

De behoorlyke ontwikkeling de2er karakters ‘ veröor

zaakt de ‘ongewonee grootte van dit voortrefl‘elyke

Treurí‘pel. scnrrran, die tot hiertoe zyne ítukken

in ‘profa vervaardigd had, ging hier het ‚eerst van

zyne vorige gewoonte af, en bezigde den rymloò2ei‘r

Jämbus , zynde ook de voetmaat der Griek!èhe Treur"v

fpelen. -’_. . _ r:‚. ‘

Dezelfde gewoonte ïvolgde -hy ’ in Zyne'overigé

Treutfpelen. Onder dezen verfcheen Wallen/lez'n na

Karlos. Dit eerstgemelde link is een ‘Históriei‘pel,

op de wyze van SHAKESPEAR, en in drie afde'elingen

gefplitst,‘ die elk op zich zelve kunnenvertoond

Worden, Wallen/leinr Leger, Pieealan‘rini ‚‘ en Wallen

fleinr _Doo‘d. Dit laatfle der drie fiukken fehynt my

toe. het belangrykite te zyn. Op deze drie ge“

wro_chten‚ waarvan het eerile en laatfte nogmet veel

toejuiching in Duitrebland vertoond ‘ worden, "volgde

Maria ’Sîuarî en de Maagd van Orleanr,’ twee ’ be

kende gevallen uit de Engelfche en Franfchè Gefchie‘

Yy 3 _ de
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denis ten onderwerp hebbende. Beiden munten uit

door voortreffelyke verzen ‚en edele karakters; in

Maria ‚Smart heeft de Dichter, ‘fehoon zich niet

ítriktelyk aan de tooneelwetten van ’ILR'ISTOTELES bin‘

dende, de eenheid van tyd en handeling'tamelyk wel

bewaard; in de Jllangd van Orlenns daarentegen zon’

digt hy. daartegen meermalen. Hoe het zy, ‚ook dit

laatlte l’cuk, waarin hy“îverzen vaan onderí‘clieidene

foort bezigr, behoort in de negen der- Duit/èber:

tot zyne meesterwerken. Het is waar, die natie is

een weinig toegevend omtrent 'den uiterlyken vorm,

en .‚ Zelfs omtrent de drie eenheden, die yzere wet

des Eranfchen -Treurfpels. . — ‚. ’ ‘ .“‚

;De Bauid ‘vnn‘ Mer/ìna,t één van SCHILLERS laatíie

fiukken, is, op de wyze der Ouden, en van eenige

hedendaagfchen',‘ onder welke onze vroegere Puikdich

ters behooren, met reijen voorzien. sommen-"heeft

het gebruik_hierVan, in eene Inleiding vóór‚zyn (tuk

geplaatSt, ‘opzettelyk verdedigd. Niettegenltaan‘de - deze

verflaaijing, is de B'rm‘d van Merfinn geen van scrnr.

LER’S beste ‘linkken, ._en derft vele fchoonheden ‚

die "in. zyn’ Katlos, Waílenfleie; en—.’ Maria Smart

ZQO‘ZÛEI‘. uitblinken. u.”Zyne nagelaten_e vertaling van

nacmrls; 'Pbedm‘ ken‘ik niet; doch wat. heeft "men

niet te verwachten van een meesterftuk van den

kiesclaten , zuiverfien en aandoenlykíten Franfchen

D‘°_hm‚ ’‚overgebragt door. het ‘it‘outíie, .rykl’ce en

í‘Chltterendílze Vanuit, het welkde Duíî/ìrher: in‘het

vak des Treurfpels bezitten! _ - ‚ , ‚ _

Niet

\
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Niet minder verdienilen bezit onze scnru.na als

Lierzanger; ja zelfs zullen deze zyne voortbrengíè

len’ eene meer algemeene goedkeuring vinden, ver

mits de vlugt van het genie hier minder door beper

kende wetten wordt terug gehouden, dan in het

Treurfpel. Zyne meeste Lierzangen zyn in rymen,

en wel in zulke, niet flechts vloeijende, maar zeer

welluidende rymen,\dat men de kracht van dezen

grooten Dichter niet genoeg kan bewonderen, die

ook dit reeds byna verworpene werktuig der Poëzy

in zyn vaderland weder in achting bragt, door de

verhevendfte denkbeelden en de bondigfle fierkte, met

de keurigfi_e verzen te vereenígen. Men zie ter proe

ve alleen zyne 0de nu die Fraude, en in het byzon‘

der daarin de íl:rophez Au: der W'abrbeìt Feuerf‘pie

gel, enz. Elk woord is hier in den eigenlyken zin

een beeld, en welk een beeld! Deze geheele Ode,

fchoon hy die met den nederigen naam van Ruud

g_efang beítempelde, is een onverwelkelyke lauwer

in ‘den- krans des Dichters. In fommige zyner ande

1‘‚e Lierzangen , gelyk in dien, an die Gò'îter Griechen

lands, die Kindermöra’erin, enz. vertoonen zich gee—

ne mindere fchoonhed’en; de laatstgenoemde vooral

is‚hartverfcheurend, en doet even zoo—’ zeer droef’

heid geboren worden, als die an die Freude tot de

zuiverl’ce vreugd opwekt. Hoe na'if is het Gedicht

over de Klok! Het herinnert ons aan Juffrouw KAR

sc‚nm, die. hetzelfde onderwerp behandelde, en aan

aiinorsa, die misfchien alléén door zyne onbegrype‘

ly
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lyke bekwaamheden tot allerlei, het zy etnítige‚ boer

tende of naïve Dichtftukkeh, boven SCHILLER uit

munt, voor wien hy in andere opzigten, met name

in verhevenheid, eenigszins moet onderdoen.

Met zoo groote aanfpraak op de achting en dank

baarheid zyner tydgenooten, kon het niet misí‘en, of

SCHILLER moest een’ befchermer onder de Gr00ten

vinden. De edele Vorst van Wizimnr was het, die

hem naast WIELAND, cörne en HERDER aan zyn Hof

plaati‘te. Aan dit verblyf der fraaĳe kuniten en let

teren door de weldaden van den Vorst verbonden,

en tevens den leerryken omgang van zoo vele puik

vemuften fmakende, vervaardigde scan.qu hier zyne

meeste latere Tooneel- en andere fiukken. Eene

ras toenemende ziekte fleepte hem aldaar in het graf,

in den jare 1805.

‘ .‚ Van zyn' dood en het kort —te voren geledene

verlies van KLOPSTOCK en GLEIM mag men het einde

der gouderie Eeuw van Duìtreblandr Dichtkunde

dagteekenen. ’ Van alle de meer of min uitftekende

Dichters, die wy tot hier toe bef‘chouwden , zyn

WIELAND, GÖTHE ‚ voss ‚en STOLBERG nog alléén

overgebleven. Eene menigte Dichters heeft wel hun—

ne plaats vervangen, doch waarlyk niet op den He

likon. De toeftand der Duitfche Dichtkunde, inzon

derheid van het Tooneel, is zelfs in geheel geen’

gunílzìgen toel‘rand, en wie de eer der Natie in dit

vak zal ophouden, na den dood der evengenoemde

mannen (van welke \VIELAND reeds hoogbejaard is,

en
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en cörns in langen tyd geene Dichtiiukken heeft

opgefield) is niet gemakkelyk te gisí'en, daar gezwol

lenheid, winderigheid en wanfmaak, die het verhe

vene hygend najaagt, zonder het te kunnen berei

ken, de plaats der ware grootheid van een’ KLOP

STOCK, SCHILLER, STOLBERG en BURGER bekleeden.

— Slaan wy nog een vlugtig oog op het Duitfche

Tooneel, met name op de twee vermaarde Drama

turgen, KOTZEBÍÌE en IFFLAND. Deze beide, ook in

ons Vaderland zoo bekende, Tooneeldichters heb

ben eene groote menigte zoogenoemde Drama’s of

Tooneelfpclen vervaardigd, waarin zedelykheid het

hoofddoel moet zyn, en waarin, om toch vooral het

midden tusfchen het‘Treur- en Blyfpel te bewaren,

naast een roerend, aandoenlyk Tooneel van ouder

of kinderliefde, de kuur van een potl‘enmaker of

de onnozele praat: eener Agnes den aanfchouwet

moet doen lagchen. 'Men verfpilt daarin echter niet‘

temîn vry wat hartstogtelykheid en ontziet de gewy‘

de namen van het Opperwezen en der Eeuwigheid

zoo min, dat delelven by de minfl:e gelegenheid

worden ingeroepen, zonder dat. de Dichter zich be‘

kommere, of dit by den aanfchouwer (wien hy toch

verbeteren wil) eene nadeelig‘e werking doe of niet.

Elk, die vele Duiti'che Tooneelf‘pelen, en zelfs die

van KOTZEBÍÌE en IFFLAND, welke men met reden voor

de beste houdt, gelezen heeft, zal my toel’cemmen,

dat deze gebreken aan dezelve in eene hooge mate

eigen zyn, en dat bovendien de Tooneelwe ten hier ‘

22 niet
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niet gewyzigd , maar openbaar gefehonden worden. De

vaak laffe inhoud, gezwollen fiyl en hoogstonwaar

fchynlyke, kuni’reloo‘ze ontknooping’ komt hier nog

by. Dan de billykheid vordert, dat ik, by de ge

breken, ook de goede zyde van het nieuwe Duitfche

Tooneelí‘pel doe zien. Voor'éerst heeft het dit ott

betwistbare voordeel, dat het den gemeenen Hoor

der belang'ryker zyn . en vdus ook meer‘invloed op

hem hebben’moet‘, daar het in ondicht, de gewone

taal der zamenleving, is opgeúel‘d. Ten anderen zou

het onbiliyk zyn, aan de iiukken van KOTZEBÜE en

IFFLAND, en die vaneenige andere, ware fchoonhe‘

den te ontzeggen. De eerite fchildert meer door

een weelderig vernuft, fierke. Tooneeien, treffende

gezegden, die, fcho0n_veeläl meer blinkend dan waar,

toch dichterlyk fchoon zyn; de andere daar'éntegen

behaagn den denkende lezer of aanfchouwer meer

door zyne‚waarlyk zedelyke’bedoelingen, diepe men‘

fchenkehnis. en afgebrokenp, korte zamen’fpraken ,

waaronder een veelbeteekenende zin verborgen ligt.

De mee5teri‘tukk’en van Korznnün acht ik’ te zyn:

1lden/Zbenbnat en.Beroutv, de onè'cbte Zqon, de La:—

zemar en de, Scbryfleĳënaar. Hy heeft ook eenige

Treur‘fpelenl vervaardigd: Adelaide ‘znm Wnlfingen ,

een barbaarsch iiuk uit de Middelëeurven, had eeni—

ge toejuiching, toen in Duitse/zland dergelyke ftuk

ken mode waren; Cara en de Spanjaarden in Peru,

‘111 de Inca: van MARMONTEL getrokken, waarvan

Vüomï het laatfle, dat ik voor KOTZEBÜE’S meester

fiuk
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{tuk houde, een fieraad van het Duitfche Too

neel is , en onder den naam van Pizarra in

Engeland veel fortuin gemaakt heeft; Baijard en

de Kruiswarders , zyne twee laatfle Treurfpelen ,

voldoen my minder, daar zy, vooral het laatíle,

vol grove onwaarfchynlykheden en alledaagfehe ge

meenfpreuken zyn; de zuivere liefde der oude

Ridders wordt echter in Baij’ard meesterlyk ge

fchetst.

IFFLAND’S (lukken, die altoos behagen zullen, zyn,

myns inziens: de ĳ‘agers, dit zoo ware, hoogsteen

voudige, maar waarlyk gelykende fchildery der ze‘

den van het Land; de Speler , waarin voor die

hatelyke ondeugd.- eene treffende waari‘chuwing ligt

opgefloten; .Mirdaad uit Eerzucht ‚ (Verbrecben nu:

Eb1fiwbî) hetwelk ik niet weet, of het reeds in on

ze taal is overgebragt, en de Advocaten.

Beha’lven deze“:tweeHoofden van het Duitfche

Tooneelfpel, heeft 'men nog een zwerm van minde

re Tooneelítukfchryvers, -— want aan allen den naam

van Dichter te geven , zou onveräntwoordelyk zyn _—

gelyk BRANDES, ZIEGLER , enz. In het Treurfpel

heeft zich zscnoxxn door _‘)‘ulz‘us van Sas/én, de T00

v‘eret.Sídania,.doch vooräl door dba‘lh'na doen ken

nen. ‘ Dit laatíl:e ítult is van eenen zeldzamen aard,

heeft niet weinig dichterlyks en fleept‘ vooräl weg

doende grootl‘cbe, onv_erwachte ontknooping, fehoon

het Rmnmleedobr het geheele ituk den boventoon

fla. -—- cot.r.na is—een dierweini'gèn, welke thans in

Z"z 2 Duíîrcb
'\ì



(364)

Daitrobland n0g geregelde Treurfpelen in verzen le

veren, waarin de geest der Ouden doorliraalt. Zyn

Regu/ar is hiervan een voorbeeld. Goede Blyi'pelen

in den fmaak van MoL1ëRE zyn byna niet meer te

vinden; het Tooneell'pel heeft dezelve verdrongen.

Zoo wy den {laat der overige fraaĳe Letteren en

Wetenfchappen in Duitrebland, gedurende de zestig

laatite jaren der achtiende Eeuw, befchouwen, zal

het ons ras in het oog loopen, dat derzelver vorde

ringen niet evenredig waren aan die van den Dicht

geest. Het is waar, de Wetenfchappen verloren dat

ílyve pedante gelaat, dat zy onder de oude Duitfche

Geleerden hadden aangenomen; de meerdere beöefe

ning der Moedertale gaf aanleiding, dat de kundighe

den niet meer het eigendom van eenige kenners der

Latynfche fpraak bleven, maar zich algemeerier on‘

der alle volksklasfen verfpreidden, en dat men het

ernfiige gelaat der Wetenfchappen door eene bevalli

ge behandeling wist optehelderen; - gelyk dan, om

fleehts éénigen te noemen, WIELAND de innemend

il:e, scnn.urn de krachtigf’ce Profa - Schryver hunner

tyden waren, en de Gefchiedenis aan den laatstge

noemden , aan MULLER en anderen, voortrefi‘elyke

werken in de Landtaal te danken heeft. De Aard

rykskunde, met namen de Staatkundige, (door de

Duizt/èber, onder den naam van Statistik als eene by

’Zondere wetenfchap behandeld) heeft in nuscnnvc,

SC‚HLÖZER, SPRENGEL, cR0ME, GATTERER, FABRI en

anderen’ uitmuntender‚“voorltanders en modellen

ge'
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gevonden, dan eenige Natie gelyktydig bezeten heeft.

Ook in andere Wetenfchappen, met name de H{ysbe

geerte, hebben de Duizfihers door KANT en anderen,

omwentelingen in de algemeene gevoelens bewerkt;

echter vrees ik, dat deze rivier, thans onbetwistbaar

breeder geworden, ook tevens veel van zyne diepte

verloren heeft, en dat de kundigheden, over een

gro0t aantal menfchen verfpreid, en den kinderen

door allerlei geestige huismiddeltjes al fpelend inge

prent, meer oppervlakkige veelwetery , dan ware,

hechte kennis, ten minflen by een zeer groet aantal,

bevorderen zuilen, en dus, ’gelyk de Dichtkunde,

een algemeen verval liaan te ondergaan,

2213 ZE


