
Inderdaad, men mag de Iml1stverzameling van den Heel' SIX 

wel voortreffelijk Hoemen, vooral sints zijne huwelijksvereenigil1g 

met de kunstlievenc1e LUCRE'rIA JOHANNA VAN WINTER, die uit haal'S 

vaders rijke nalatenschap van schilderstukken van den eersten 

rang, de verzameling aanzienlijk heeft vermeerderd en daaraan 

eigenlijk die hoogstbelangrijke uitbreidil1g heeft gegeven, waardoor 

dit kahinet eene waarlijk Enropeesche vennaanlheid heeft verwor~ 

ven. Hopen wij dat zijne beic1e zonen den roem van hun geslacht 

zullen hal1dhaven, en dat zoo vele kunstjuweelen (waaronder wij 

eenigIijk de beide heerlijk schoone afheeldsels van Bnrgemeester 

SIX en zijne vrouw behocven te noemen: stukken, elie nergens 

hunne wederga kunnen vinelen, elie de hoogstc volkomenheiel 

hezitten, en waarvoor aUeen de eenige REMBRAND'l' eell standheelel 

waardig is) hopen wij, zeg ik, dat deze stnkken, met ele Cuy

PEN, de HOllllEMA'S, de lW[SD~~LEN, de DOU'S, in een woord, dat ge

heel de verzamcling lllmmCl' onzen Vaderlanelschcn gronel ver

laten moge. 

De I-leer SIX was tot vele eervoUe hedieningen geroepen hij 
was Lid van de Ridderschap der Provincie Noord-Bollanel, Liel 

van den Raad del' stad Amsterdam, Lid van den Rand van Be

slunI' del' Kouinklijke Akademic van BeclJende Knnsten, en 

ook sints den jare 1838 als Lid aan de Viet"de Kiasse van het 

Koninklijk-Neelerlandsche IIlSliluut ycrhonden. 

Al deze heeft zoo veel zijuc gezond-

heid zulks weliet, met de meeste en ijver 

vervuld. 

In deze Klasse Was hij steeds tot het eiade zijllS levens cen 

werkzaam ell belallgsteHend Medelid, en leidde tot aller genoe-
gen meer dan eens hare 

Jonkheer SIX ziekte 
op den 

to 's 

dat door geheel de muzijkale we reId gevocld is geworden: van 

MENDELSSOHN DAR'l'HOLDY. 
FELIX MENDELSSOHN DAHTllOLDY is den 4,joll November 1847 te 

Leipzig overleelen aan eene ontsteking in de hefsenen, die heul 

in weinige c1agen heeft weggerukt. 

I-Iij was c1en 5dcn Februarij 1809 Ie Eerlyn geboren, en alzoo 

hij zijn afsterven l1aauwc1ijks 38 jareD ond. Dezelfde dag, waarop 

zijn oratol'ium Elias het eerst, en wel in zijne gehoortestac1, we I'd 

opgevoenl, is tcvens de dag geweest, die hem aan zijne gada, 

kindercl1 en talrijke vrienden heeft ontrukt. Van zijnen roem 

weergalmen Iliet aUeen ele Spree, de DOlWll en de IUtijll, maar 

ook de Tlwems en de Scinl'. Men is in rouw gedompc1d over 

den vroegtijdigen dooel van hem, die in hooge mate allel' aehting 

en liefde hezat. 

Doeh waal'om meer over MENDELSSOHN gczegd? --- Binl1en weinige 

oogenhlikken zullen wij nit den moud van den daartoe meel' be

voegden VAN Bn.EE hooren, wic en wat MENDELSSOHN BAl1.crfIOLDY was. 

Ik reken mij hierdoor vcnter ontslagell van deze mijue taak , 

en verzoek thans onzen gcaehwn waarnemellden Secretaris, liN 

verslag van de werkzaarnheden del' Viel'de Klasse ged.urende 

de jongste twee jaren tc willen uitbrengen, 

De waarllemende Secretaris las daarll<l dat versIag, met de 
noodige bekortingen, welke door de heperkw tijdsmimte werden 

geboden: het voigt hier eehter in zijn gelled, zoo als het was 

opgesteld. 

Ais llaar gewoonte dit verslag aanvangende met de wcrkzaam

heden, tot welke van Regeringswege de aanleiding is gegeven, 

hehben wij in de eerstc plaats te vermclden een sehrijven vall 

den Heel' Minister van Binnenlanelsehe Zakeu, van 23 Sept. 184G, 

ten geleiele van een afschrift eener Missive van den Decnsehen 
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noodig, wel gevolg I.e vvillen geveH aan zijne welwillendheid., mn 

deze Openbarc Ziuil1g met cene Voonlragt te hesluiten. 

De l' 1 l' 1 VAN llREE P aatste ZIC 1 1lemp aan 'let sprcekgestoelte 
en hield de volgende rede; 

iel11and, gecerde Hoorders! ooit, hij dnn aanvanf; zijner 

l'ede, de \velvvillende !ocgcnegcnheid \,<111 z(jne toehool'ders met 

regt inriep, zoo doe ik die het wage thans hij dcze Open

hart'"Zittillg tot n I.e sprekell. Gewooll als gij zijt, mij hij veln 

muzlJkale uitvoeringcl1 in deze stad de reijcn 1:0 zien aallvoeren, 

zult Hiet zonder grond l! OVer mijue vcrmeleJlwi!t verWOll-.. 

deren, daar ik het wage - als w:n'(l ik cell redcllaar _ hier voor 11 

op te treJen, waar gewoon Ne()dands eel'ste 

lelterhmdigell tot u het wOMd 

is mijne roeping Iliet: vene van 

hell te w-illen metell! Maar cen 

jen dat gij in mijlle wijze van hC8ehonwing zult 
over zijne na 'te dcnkr~lI; 

hchoort er zich te 

kUllst, ill hot Yak 

verschillende 

zich in staa t to slellen tot 

om'dee], het vvcik 

den kunstewnr niN nm u 

over oHderwcrpcll, tot ziju 

Muar er is nog meor. 

moe ten l'ekcnon, 

van 

hehoorl, 

Vall een 
tc zijn over meerdere of miu

In <lien zin zult 

wanneer zich vernor/ooll, 
lmnstvak hel.rekkclijIz

J 
tot u te 

zal 

:tan te y\'elldou om de 

hmsl-
te siann; - die a[s 

eersle stencn :tail {Jollkerell, lllOeWn oole 

aandacht hijzondcr In dat a!les, ,vat juist lmnllc 

aere YenlicllsteH nitl11aalzt en hell vall <llldereu 
worth de 

; -- en 
yall dcznlkcn, als hUll 

to! 

·;chattinO' en waarderinE vern lllHlne verdicllsten b u 

Ecnc oprcgle hulde, nan llUum: nag-,edachteuis LOcgehragt, mag 

hopen dat ill dcs lmnstenaars mOlld nict ollgepast zal 

geoordeeld. 

Doell gij met mij, gcUerde Hoorderen! in dezc heschouwin

g'eu, dan zult gij ll1ij weI verontsehulcligen, zoo ill. bet ,,,age, 

om te dezer ge1egenheid ccnlwrt woord yan Imide nit te 

spreken, gcrigt aall dell oulangs overledcH der 

Klasse, FELIX lVIE::oiDEl.SSOllN llAR'l'llOLDY, hijzonder ook ten aau

zien van den invloctl, wellwu zijnc .werkell zullen mogen hehhell. 

op de vCl'dcr'c vortning en ontvvikkeling "van den 

sll1aak in Ol1S , de r;eheeie 
is niet achtcrlijk gcweest Hi het toehrengcn van gep:u;w hulzlc 

aan zijlle groote 1'erdicllsten. 00k ons Vaderbnd hled' Jliet ;lch-· 

tel': geluigc de voortrem;lijke waarderiug van de 

kunstwerkcll, !log onlallgs in cell vcclgelezeJ1 IVlaandsch rift door 

cen ouzel' keurigslC kUllSlkemlCfS geplaatst. Ook de Vicrde IGasse 

wilde aat, hare op hedcn <lalJ mcr

leden Geassoci(~cnle ecno hulde wenl 

mij di\artoe uit, ell ik heh mij daartoc laten overlwlen, oH1dat 

ik niEl-i])ELLSSOHNS verdieustca 

dat ik, als 

tc olltlrekkell, \V,Jar 

digen. 

Zietdaar, hoo 15 dal gij 
trcdell. Sehellk lnij uwc wciwiJlemlhcid: 

die hehoef; 1) let Yool'lwrn, vvieu ik hier met 

Oln-· 

nict 

ziet op

weN hoezeer ik 

tc verecren, 

lHaar yoor d.ell min volku!lIctl Vol'ln. waariu ik mi jue rcde zal voor·, 

dragcll, en welke il, wert dat zeer uwe zal bchocvCIL 

Welke ,vas de tocstand yaH dell N(·dcrland, 

tocn InCn l1ie:r tc lande l'Y1E~D.E]~SSOHNS 

VVdkeu iJlViocd lwhhcll 

()d(~Hell '? Zicldaar de twee vragcn, tot 

in der,e eenir;c hijdragcn :cal tl'achtcn tc levercH. 

zal ik Hid 
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.behoeven te geW<1gen: ¥roeger IJACH en HaNDEl" later HAYDN en 

MOZART, de grootstc genien die Duitschland toen opleverde, Wa

ren a1 tijdig hier hekend hunne werken werden allerwcge 

mel goed gevolg uitgevoerd. BEETHOVEN volgdc: weI was 

het nice zoo gemakkclijk, reeds van den eersten aanvang af 

hern weI te hegrijpen; wcl kontte het moeile, hij de uitvoe

ring zijner werkcll, in tOOll, maat ell voordragt dat allrs op to 

merken, wat tot goed versLmd, zijncr cOlnpositii:n ol1misbaar is: 
echtcr ze werden 

in ze he leI' te !ceren 

jurer! kwam daarhij 

van naderbij willen 

, en HIC(~l' en mee!' vorachlt) men 

kennen. Docl! voor cell Tijf-en-twintigtal 

nog ved meer, hetgcen wij nn ecnigzills 

Het was om het jaar 1 dat men hier te lande meer 
zonder 1 1 were met (e van den dooe zoo 

vde werken algemcen gcrocmden, de ooren zoo liefdijk 

londen \\ossrsl. Barbier de 8I'V," later zijn -diem 

zullen steed.s, om andere wceken nie!; te 110emen, van ver-" 

dienstcn getuigen. Zonder hem zoudcn wij later weHigt goen 

DELLlNI, geen DONIZETTI gehad hebhen, aan wie wij in de loUI'iii, 

de iro!'llw en mee1' andere slukkcn, zeker hecrlijke oogenhlikkeu 
to danken hehben. 

Ernstiger eehler is het karakter dat CHERUBll'a'S compositii~l! 
kenmcrkt :hij, hoezcer Italiaan , hchoon tot de 1"1'al1-

s~he school, aan wier hoofa hij verdient geplaatst te wordell, 
lllet aIleen om ziJ'lle Ol)cra (s (tl?".!.~, I 

L " en nlecr anc en~, 
maar ook om zij lle vool'll'eJIelijke kerhnuzijk. Zijn is 

cen mecstersl.uk, waarvan BEETHOVEN niet schroomde to yerklaren: 
» Zoo ik ooil een 

») CHEHUlllNl tot yoorheeld, 
rnogl schrijvcn, stel ik Inij dat van 

Groote lof voorzekcr in den mom! 
van iemallcl, die zelf zoo in de muzijkalc wcreld staat 

aallgeteekel1cl! BOlELDlEU met zjjno I hlil/e B/(l/j(,!t(', HEl\oLD mel. 

ZlJue volgden zeker cen allder karakter; d()ch ook 
werkteu niPt 11 ' d ., ' - ·lln or op (te vormlllg on lciding van omo:en nlU-

zij.:<alen smaa,k; lIog moor AVlJEP., lilt wiens velo Opera's 

WJJ alleen do In declamatie zoo uitmuntendo 
l)()f'fici herinncH'l1. Het als die an 

Hll 

MEIJEnHEEI\ en !lALEY:I' oischoll, om wel vool'gedragen to 

uitstekende talenton zoo als men 'I.e slechts :wlden aantrcft, cvell

zoo als de'le ook niot lang in staat kUl1nen blijven, de yermoeijonde 

zangstukken weI te doen hooren; mailr wanneel', en zoo lang men 

ze hooren kan, wdken diepcn indruk maken dan niet do Ilu-· 

{[!lenots, de JuilJC en andere van hunne opera's nog alLijd op ons! 

Van een BERLIOZ en FELlcmN DAVID dud'ik nuauwe1ijks gevvagen: 

hUl1l1e werken zijn in ons vaderland nog te , om 

ze te beoordeelen. 

Nog meel'deren invloed had 

op de leiding van onze muzijkalo 

de Duitsche school 

denkt him' niet 

in de eerstc plaats aan den ollvermociden SPOIll\, aan wien wij m 

de laatslvcrloopen vijf-ell-twintig jaren opera's, als: 

Faust, Jesso!lda, oratoriums, £lIs: die Lef::ten 

Letsle Slillule, en een grootaanlal symphonien en onvertures, 

011 quartetten versehulcligd zijn. zal ontkenIlcn, dat 
compositicn yol gevocl z~jn, Cll dat zijne hannonischc kellnis 

zij 50ms ook lot cene, '17001' het mlll 

wijze van uitdrukking leidcll) hem steeds tot 

Aan het hoofd del' dramatischc 

in Duilschland KAREL MAl\L~ YON WEDEH, wiens 

antlle en Oberon de geheolc hcschaafde als hehhen door·~ 

gercisd. In denzc1fden gcest schreef de verdicnswlijke MAllSCHNM 

zijlle licderen, zijne quartcllcn voor mannenstcmrnen, maurvooral 

ook zijnc opera's de die hier 

tel' stede in del' zoo ta regt 

Wanneer wij zoo opmerken, hoe de werket1 van DuitscllC 

compollisten hier tc lande in lmnne zijn er

kend, mag men daarhij den overwegcndcn invloed del' Duilsche 

school op Oll'le I1lUzijkule vorming niet nit het oog verliezcn de 

reclcn is, mtjns oordeels, l1ieL yer Ie zocken: het Nederlandsch 

l<::arakter sch~illt in de WCrl,Cll van de Dui[sche mecr 

zieh zelf terng te vinden, dan ill die yall andere sclwien. De 

l1atuurlijke verwantschap tusschen Duitschers en Nededallders 

leidt van zclf claarloc. Toen men vool' jarcn Duilschlands 

yoornaamste steden tOll l'ondrci'len, zonder lJl eene 



opera van cen Duilseh eomponist ten gehoore te hekomen, we

dervo!)!' aan de Ew:rantlw van WEBER (elders en zelfs in Duitseh·· 

land niet verstaan) de eel' van 43 voorstellingen in cen winter

saizoen te dezer sLede. 

Symphonicll en ouvertures van BE~Tl:IOVEN, SPOHR en meer an

deren worden nog bij voorkeur door ouze beste orkesten uit·· 

gevoerd. Vocaalquartetten, liedercll van SCHUBERT, PROCH of van 

een del' zoo even genoemden, worden in de bijzondere vereen i
gingcll met ijver voorgedragell en met waar genocgen gehoord. 

indien ik mij niet vergis, in korte trekken eenig denk~ 

hecld gcgeven van de omstandigheden, die, door den invloed van 

, :Franschc en vooral Dnitschc seholen, de vorming 

nm den muz~jkaleH in ons Vaderland haddeu gcleicl, voor 

wij met de van MENDI,LSSOllN'S bekencl wa-

En zoo hen ik dan genaderd tot hem, tel' wiens vereering het 

woord zal moeten strekken, dat ik in deze vergac1.ering nog tot 

II zal hebhel1 te spreken. Maar aI te zeer gevoel ik un, hoc 

mijne krac"hten zuBen te kart sehieten, am naar eisch zijne ver

dienSLctl te sehetsen, 
ik zoo staat de MENDELSSOHN, in 

, op cell hem geheei eigen standpunt. 

eene vereenigillg van edele een-

'HtlCo;,,""'H, van eu vau zui veren kunstsmaak, zoo als 

die ill hem mecnen aan te tre{i;:m ? - Op de rigting del' TOOll

kUllst in Nederland, op de ont.vvikkeling vall het gevoel voor 

heeft cen invloed , dien wij met geenen van eenig 

componist kmmen stellen. Vergunt mij, am mijne mee

le dezen aanzien te Slaven, dat ill. ecnige del' voornaamste 

mel n gadesla, om de uitwerking, die zij bij 

hehhen en nog steeds hehben, na te gaan. 

leven, lmnstont wikkeling is reeds door awlel'ell 1e-

schreveu: daarover dus mag ik zwijgen; maar zijne voornaamste 

zai ik trachlen le kenschelsen: ziedaar wal de kunstenaar 

hehoort to , wannecr hij, door veelvuldig hooren dier wer-

door mecrma!en zelf de er van to leiden, de 
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gelegenheid heeft gehad, zich van humwn aard meer bijzonder 

rekenschap te geven. 

Hoe groote verdiensten hezitten niet aI zijne voor orkest ge

schreven symphonien, Waarvan de derde, voor eenigen tijd nog 

cloor de Maatschappij Caecilia ten gehoore gehragt, ons zoo bij

zonder bewees, welke grootheid en kracht MENDELSSOHN, ook door 

hloot instrumentaal orkest, wist aan den dag te leggen. Zijne 

quartettenvoor piano en insgel~jks zijne strijkquartetten, als ook 

zijne trio's Vaal' piano, viool en violol1cel, zijne sonates vool' pi ~ 

ano en violoncel, getuigen allen eyenzeer van zijne bekwaamheid, 

om met weinig middelen tevens groot tc kmmen z~jn. Eenig in 

hnrme soort zijn yoorzeker zijne Liedel' O/lIW FP ortc.o daar toondc 

hij hoveual hoezecr hij het vcrstond, om het edelste wat de 10011-

kunst bczit, de menschclijkc stem, als op de instrumenten oyer 

te brengen; 'ia, het is werkelijk zang, wat MENDEI.SSOHN, ook zan

der woordcn, in zijne liederen uitdrukt. 

Een der eerste instrnlllentaalwerkcn van MIONDELSSOUN, die hier 

te lande zijn uitgevoerd, was zijne onverture der SOllllllCrll{{cltts

traum. W clke treifcl1de, gcheel zangadelllcllfle gedachten; hoe 

nieuw d~ed zich aUes voor; werd er niet hij ()Us in het diepste 

del' ziel een gevoel opgewekt, waarviln w~j tot dusverrc 011S 

zelve onbewust waren? was het niet alsof wij, allengs door neve

len omgeven, als in cen droom on8 door liefcliJ'ke accoorden 
! (,) • 

opgewckt gevoelden, die OIlS van het aardsclle losrnaakten en tot 

hooger spheren opvoerden? Wie zal zich dan venvonderen over 

den diepen indruk, dien dut wel'k, overigens van geringen 

olllvang, aHerwege tel' ~vcreld op de gemoederen del' hoarders 

gemaakt heeft? - Dc volgde. Is het niet als of 

OSSIAN daarin tot ons spreekt? Bet geheimzinnige, maar Levens 

edele en manmoedige yan de helden dier oude tijdcn is door 

den componist op eene fijl1gevoelende en diepzinnigc wijze aau

aangednid. En hoe gehed was l1iCL de compouist in de ge

voelens van den Dichter doorgedrollgen, wen hij GOTHE'S Mee
resstille wzd gWc!rliche Fahl't in tooncn als trachtte wedel' te 

geven. 

Hoe uitmuntend hij bloat il1strmnrntale deed vcr-

11* 



strckken tot inleicling voor hetgeell later de zang lOn Yoordr:t"" 

gel!, ])ewijst zijl1e symphonie-cantate (als in den VOrin del' gile sym

phonie van IlEETHOVIIN), die in hare instrumentale compositie 011S 

zoo uitnemend voorhereidt voor het verheven onderwerp, hetwelk 

verdeI' door de mcnschclijkc steml11en, in krachtige korcn ver

I'enigd, zal worden uitgcvoerd. Doell hoe veeI voortreffelijks ook 

van zijne hloot instrumentale compositien nog verder te zeggen 

ware, ODS roepen nag hoogcro, nag edelel' kunstyverken, waal.'in 

dicht- en toonkullst vereclligd hunncn invlood doen gevoclen. Dat 

de voornaamste er van nader heschoU"wen. 

Hoe 01' zich zelve staat hier de geniale compositie, welke 

bij schroef 01' de hekende Bailade van GOETHE, de 

Nile!:!. De verwantschap yan geest tusschen den Duitschcll Dich

ter en onzon MENDELSSOHN kan niemand hevrecmdcn, die wcet, 
dat GOETllE'S ZEL'l'EH, de lcenneester was van den compo-

llist , wiens ontluikende talenten GOETHE zcIf meermaicn toonde 

veel helang te stellen. Mogtell wij OIlS de vergclijking vcroorlo

ven, wij zouden haast zeggen, dat MENDELSSOHN in de muzijkah~ 
dezelfde plaats m te nemcn, welke GOETHE in dc 

; doch ill. claar or cen veld dat 

lB. 

Kceren tot MENDELSSOHN terug. Hoc toonde hij in dich--

op GOE'l'llE's Ihllade gehed te yan hm 

herinnert u het N°.4, Vert/will w((ckf?1'(, Miiil-
g(ll!;:::e IV((lrll'{'('ier; N°.5, i(nmmt mit ZrrcJ.'en lIlul 

mit {{!if! Gluth, IIlIrl J met het N°.6 wal: 

daarop voIgt. Hoe <loen deze drie koren, met afwisscling alIeen 

van 13as-solo'", u, door hunne verscheidenhcid, den man van 

kennen! Het met het kane 

van het cerst ons vragen: \Vat 

moet hier vall komen wat staat ons te wachten? - Het tweede 

staat 

der 

gen 

het op, dat iets vcrschrik](C]ijks to wachteu 

doet u riHen en , waar or h\j komt, 

Is dat de eomponist (dus vroe· .. 

geluldi:ig Hl he!. vindcn van reme 

:langeI! angst in OJ1~ 

lG5 ~ 

Wleet op te wekken? Doeh ik mag hierhij niee langer stit
staan: zijne grootere werken van het ernstigste karakter, die tel' ver~ 

cering strekken van den Algoede, die zuiveren godsdienstzin in 

ons zoo krachtig opwekken, vorderen onze meer bijzonderc he·
schouwing, 

lk gewaagde slraks met een woord van de symphonie-call

tate, wat het instrumentaal gedeelte hetreft i maar zien wij nu, 

waartoe die inleidiug OllS hragt. Hoe heerlijk en verheven is 

het Lobgesang in het koo!', waarmede het opent: Alles was Odc/Il 

hat, lobe dcl/. Herm. Een fiks kool: met een welhezet orkest voere 

dat stuk ten gehoore, en men gevoelt zich van het onder

werp gehed doonIrongen: men 100ft d.en Heel', en het is ons, 

alsof het niet auders !zan, dan clat iader nwnschelijk wezen, 

dat adem ontvallgen lweft, God moetloven; her. is ons, also£' de 
geheele wereld. om ons lwen 

en yerheerlijking met ons aanhefL 

het duet voor twee soprallen met koo1'; 

wul er steh !IIiI'. Hoe die zoo 

met daarb~j gevoegcl koor, Ol1S in eeue aangenumc 

stemming. Stell men claar tegenover het kool' N°, 7' iVrre/it 
ist 2Jcr6"({ng'cn, del' 

gevoelt men al de 

meest onderscheidcn 

eigenaardigen wist. nit 

schetst den indruk, 

on5 maa"kt, wanneer dcze 
voortreH(llijk 

() Wachtel; wal 

Welk cell 

<lien 

ook 

des 

de ., 
hier te lando 

ziener:; III 1.00uen 
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MENDELSSOHN is uitgedrukt! Ja, wij lmielen met hem neder, W3<l:f 

hij, in den aanvang van den 95stcIl J)salrn, ons toeroept: l(omnzt, 

lasst uns anbeten lind knieen ?Jor dem Herm! Welke verheven 

trotschheid straalt niet door in zijnc opvatting van de woordcn 

in N°.2: Denn del' Herr ist ein 87'osser Gotl und ein grosser 

Konig iiber alle Gotter: wic wordl, dit hoorcnde uitvoeren, er 

niet geheel van doordrongen? 

Ik moet mij hekorten: zijne twee groote Oratoriums, Paullls, 

en zijn Zwanenzang, de Elias, geven mij nog stof tot de ge

wenschte gelcgenheid, om zijnc hooge verdiensten te doen ken

llcn. Zijn Paulus aUeen is genoeg om ziju roem onsterfelijk te 

maken. Wie kall hewcrcn, in de laatste jaren iets te hehhen 

voortgehragt, wat maar eenigzins in vergelijking kan komen 

met dat door gansch Europa zoo tc regt vereerd meesterstuk, 

waaril1 MENDELSSOHN op ecne voorhecldig gelukkige wijze, de hooge ver

diensten del' oude klassieke school van een HaNDEL en BACH met 

de eischen <.ler lIieuwere il1strumentatie heeft weten te verbin

den; waal' elders zoo vee1 eenheid, tc midden del' meest beha

geJijke verscheidenheid? - Hoe vol van innig godsdicl1stig gevoel 

is wat hij daal' schreef; hoe en waar kan eene meer trelfende 

overeellkomst tusschen y,roorden en toollell gcvondell worden 

dan in het heerl~jk N°. I I: wi!' prcisen selig, die erduldet 

haven, del/fl, ob del' Leib slirbt, doclt vvird die Scele leven. 

Ja waarl~jk, zij, die zijn lijkfeest rege1den, konden geene hetere 

keuze doen dan dit stuk, om het met het bekende Koraal 

N°.9: Dir, lJerr! rlil' will ic/z miel. le dier gelegellheid 

te doen uitvocren. Ja, hij die zoo zielroerend N°. 18 het: Gott! 

sei mil' nach deiner Giite) wa! lUge /Ilctlle'Siindert llac/t 

riciner grossell , hij, die dit zoo ziclroerend in 
toOllen wist uit te drukken, zal, wij mogen het eerbiedig ver

trouwcn, die wel hehhen yerwGrven. Ja, LieMich sind die 

Bolen die den Frieden , ja, gelled vredeademend 

is de melodic, welke in N°. 20 doze woorden Legeleidt. Zij 

schenkt ons rust on kalmtc to midden del' stormen die om ons 

loeijell. 

Hoe hij wal 
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hij Elias in N°, 26 doet voordragen: es ist gemlB', so nill1l1l 

nUl', Herr! meine Seele: ieft bin nield bessel' denn meine Yater. 

Zielroerend is de uitdrukking, die hij in zijne melal1cholische too

nen aan die woorden heeft gegeven. Het is, alsof hij toen reeds 

het bewustzijn met zich rond droeg, van niet lang rueer onder 

de levellden te zullen verhl~jven. Maar MENDELSSOHN moge voor 

OILS van dit wereldrond verdwenen zijll, zijne werken hlijven hij 

ons en zullen onder ons hlij ven levell! 
Het zou mij tot eene streelende voldoening we zen, indien ik 

er in mogt geslaagd zijn, om u te doen zien, waarin vooral., 
naar mijl1 oordeeI, de hooge verdiensten van om:en MENDELSSOHN 

gelegen zijn. Verre zij het vall mij, de verdienstc vall andenm 

te miskel1nen. MENDELSSOHN was de ecrste om. te hoe-
veel hij voor zijne vonning aan de rneestcrs, hem wa~· 

ren vooraf gegaan, vooral cen naNDEI~, 

Ik erken gaarne, men treft in Oratol'iums die 
Fuga's niet aan, waarin HaNDEL, lJACn 

munttell, en die zoo veel tot hct breede 
hunne meestel'werken h~jdragen. J'.'lcNDgLssOtIN'S wilde een-· 

voudiger en meer verstaanhaar uitdmH.cu wat hij 
maar hiervan houde ik m.ij uoo-

dig geoordeeld had, 
te nemen, hij de 
stellcl1, zoo als zijne 

ook voor orgel kunncl1 

MENDELSSOHN was nimmer 

en gemakkelijke 

aallgeJwme 

de 
De heschel'@ 

meling van GOETHE was tevens <i.e vriend vaH SCHADOW, zoo als 

hij ook zelf de teekeukunst niet zonder verdienste heoc1()H(k 
Was het het hoofd van 

het verband .'Ian aHc kl1Ilstcn en 

deed inzien? .De 
- hier tc lande 

,gone van SOl'HORLES 

woords, waal.' hij 



Zuivcl' was z\jn smaak: hoe ook elders ill Duitsehland g'edu·~ 

ronde eenigen tijd bijna niels dan vreemde opera's gehuldigd 

werden, en MOZAWf, SPOUR en WEBER de plaats vool' ROSSINI, AlJBER, 

RELLINI en DONIZET'1'I hadden moeteQ. inruimen, zoo hicef MEN

DELSSOHN in zijll geliefd Leipzie; de klassieke school hnldigen:, :en 

onder zijne leiding werdell voortdurend de l11ecsterstukken van 

naNDEL, RACII, lJEETllOVEN, MOZART en HAYDN ten gehoore gehragt. 

Maar, wat mij meet' is dan dit alles, het is, dat allel'wege in zijne 

werken de adcldom van zijn hart, de zuiverheid van zijll gemoed 

en de gemoedelijklwid van den geloovigen Christen doorstralen. 

Door den persoon, door zijue voortreffelijke hoedallighedeu 

van verstaud en hart, werd de kunst zelve geadeld, die in zijne 

lOOl1en ,yerd tot verheerlijking van het Op

perwezcH, daL wij allen eerhiedig aanbidden. Zictdaar de kUllst 

in haren hoogstcn rang geplaatst i zieldaar lwar het godsdiel1stig 

dat ons tot hooger spheren, tot ware gods ver

opvoert; zietdaar haar in hare eddste 'werking, waar zij, 

niet uitsluitend verbonden aan de leer van een of ander he-

kel'kgenootsehap, aIle geloovigen tot ware godsvrucht stemt 

en verheft. 

hcrigtcn vall llage1atene helrckkingen, had MEN-

DELSSOHN, toen de hem van hier wegIHan, zich voorgeno-

111en cen ander, nog verhevellcr onderwerp in een groot en 

te verhecrlijken: Christa!:, zou het ten op-

scllrift voeren, daarin zijne gehceJe muzijkale schep-

Doell, daar hij de gewoonte had, 

ZIJl1e kUllstgcwrochten genoegzaam gelled in zijnen geest nit to 

wader ze <Ian het papier toe te vertrouwen, is, helaas! 

Zietdaar 

den 

, [n(,!1 

van den grooten meeswr met hem ill het 

ellkcle gehed onvoldocnde sclielsen ZIJI1 

gevonden. 

compositien vermogen. Hoc zou

werken op de veredeling van 

het gemocd. Ons Vaderland 

in !"u]nw liIale Wi) OilS 
drn SChCISlCl!, dien <llldcre componiSLCn 
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op onze muzijkalc vorming gchad hebben: toen wij MENDEl,S·" 

SOHN leerd.en konnen, zoo onthrak hun dat eenvoudig, maar le

vens edel en verheven godsdienstig karakter, dat wij in hem 

mogen huldigcn. Dnitschland wijst nn reeds op veIen, die, 

hoezeer verre van zijne slaafsche l1avolgers te zijn, echter in 

hnnne toonwerken allezins bewijzen, dcn invloed van MENDELS

SOHN'S ontwikkeling ruimschoots to hebbcn ondcrvol1den. liz zal 

n thana slechts op IllLLER en SCHUMANN verwijzen, wier Zerst(i

rung Jerllsalem.\' en Pa/'adics and Peti velen nwer ])ekend zijl1. 

Zij werden hier met genoegen geliooI'd, en als ik mij Hiet be

drieg ook daaI'om, dewijl zij tot menige verge1ijking met den 

PallluS' de stof opleverden. 
In 1838 gaf MENDELSSOHN mij in een schrijvell nit Kenlen, 

hctgeen ik - gij begI'ijpt het gereedclijk - zorgvuldig hewaar, zijn 

leedwezen te kennen van III een voorgenomen })ezoek aan OIlS 

Vadedand verhinclerd te Had hij toen, evenwe1 nog lie

vel' ill de laatste jaren, oIlZe streken ulOgen hczoeken, hij ZOll 

zeker de streelendste overtniging met zich hehhcll mogen voo

ren, dat zijne hooge verdicnsten hier naar waardc werden gesehat. 

Onze Klasse hcnoemde hem, nn juist voor vier jarel1, tot ha

ren Geassocieerde. Die henoeming gesehiedde eCllparig: geenc 

opl1eming van stemmen was er VOOl: noodig. Zoo hlijve dan 

MENDELSSOHN onder ons voortleven in zijue werken en III den 

gelukkigeninvloed, dien hij, wij hopen zulks, op de 

del' kUl1st en op de yorming van den kunstenaar, ook hier In 

ons ge1icf<1 Vader/and, zal hlijvell 

Na het cindigen dezer rede vervolgde de Voorziuer 

De onduhbelzinnige goedkenring en loejuichillg die u, veel-

geacht medclid VAN JJ.REE! eenparig in dit oogenblik Zijll toegeLragt, 

mogen het overtoHig doen zijn, wanneer ik die door eene toe

spraak trachtte te verhoogen. Nogtans geyod ik 
om met het!.at n 

J w:Ierdaad ) cen VAN mum te hoorell 

!lFL0S0I1lS ell oyer werbm d.es grooteH mees-
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tel'S, oak op OIlS Vaderland en op OIlze beoefenaars del' 'roon

kunst, dat moet weI de algemeene' sympathie, dat zeer ze· 
ker de belangstelling in deze Openhare Zitting zeer verhoogd 
hehhen. 

Wist gij ons meermalen door uwe heerlijke akkoorden, door uw 

scheppend genie te streelen en te hocijell , thans heht gij andere 
tooneIl aangeslagen, die u tot niet mindere eel' verstrekken. --
Olltval1g, even verdienstelijke als nederige VAN BREE! oak daal'

vool' onzer alIeI' dank. Inzonderheid is het de Vierde Klasse 

van het Konillklijk-Nederlal1dsche Il1stituut, die hare erkel1telijk
heid u deswege verschuldigd is, en het vel'hcugt mij, dat ik in 

haren naam u de verzekcring geven mag, dat de hcreidvaardig
heid, waarmede gij, l1iettegenstaande uwe zoo geschokte gezond
heid, de thallS zoo gelukkig volbragte taak hebt op u genomen, 

voor haal' een diellstbewijs is, dat zij steeds op hoogen prijs 
zal stell en. 

Blijf voortdurend de roem cencI' Klasse, die zich verhengt u 
onder hare Leden te mogen rangschikken; blijf de roem del' 
Hoofdstad des Rijks, de roem des Vaderlands, de rocm van 
Holland, ook vel' buiten zij ne grenzen. De Hemel schenke u ver

del' moed en lust en krachten, om uwe roemvolle loopbaan on

afgebroken te vervolgen, en zoo mogelijk nog uit te hl'eiden, 
tot bevordering van den hloei del' Schoone Kunstell in Nederland. 

Met dezen wensch vool' den hloei del' Schoone Kunsten, 
voor dien dezer Koninklijke Instelling, met de hede vool' het le
ven van haren hoogst geeerhiedigdcn Beschermheer, vool' het 

hehoud van het dierhaar Vaderland, en onder dankbetuiging 
'11001' de eel' van uwer aHer tegenwoordigheid, sInh ik deze Zeven
liende Openhare Vergadering van het Koninklijk-Nederlandsche 

Instituut van Wetel1schappen, Letterkunde en 8choo11e 
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