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Woord vooraf
In de stortvloed van spectatoriale geschriften die in de achttiende eeuw ons land
overspoelde, is de Hollandsche Spectator van Justus van Effen ongetwijfeld de meest
gerenommeerde geweest en gebleven. Na eerdere pogingen in het Frans (Le
Misantrope, La Bagatelle) koos Van Effen vanaf 20 augustus 1731 definitief voor
een blad in de moedertaal, waarin hij optrad als zedenmeester en gesprekspartner
voor de Nederlandse burgerij. Aan de orde kwamen díe onderwerpen, waarover de
gemiddelde burger zich vragen stelde. In totaal verschenen 360 afleveringen in
octavo-formaat, elk van acht pagina's, aanvankelijk wekelijks éénmaal, op maandag,
vanaf 31 december 1731 tweemaal per week, op maandag en vrijdag.
Sommige lezers kregen het blad thuisbezorgd, maar blijkens een zogenaamde
‘stok’ die geregeld aan het slot van een aflevering werd afgedrukt, een lijst van
verkooppunten waar de Hollandsche Spectator tegen betaling van anderhalve stuiver
verkrijgbaar was, kochten anderen het in de boekhandel. De goedkoopste manier
was natuurlijk het te lezen in koffiehuizen en sociëteiten, waar men het op de leestafels
aantrof. En ten behoeve van spijtoptanten en herlezers bundelde drukker/uitgever
Hermanus Uytwerf achteraf steeds dertig vertogen tot een boekdeel.
In 1984 verscheen bij Uitgeverij Sub Rosa als nummer 3 van de Fell-reeks een
fotomechanische reprint van het eerste deel (de nrs. 1 t/m 30) van de Hollandsche
Spectator, bezorgd door P.J. Buijnsters. Die vormde een aanzet tot een grotere
beschikbaarheid van het blad. Helaas echter is het bij dit ene deel gebleven. De voor
u liggende editie beoogt daarom de draad weer op te pakken.
Wegens de beperktheid van de beschikbare ruimte en de relatief toegankelijke
aard van de tekst is hier niet gekozen voor een geannoteerde teksteditie. Men vindt
in het notenapparaat dus niet dan bij hoge uitzondering commentaar op zaken en
personen; wel geven de noten in pregnante gevallen woordcommentaar, alsmede
korte toelichtingen op verwijzingen naar vorige afleveringen van De Hollandsche
Spectator. Daarbij zij aangetekend dat deze noten genummerd zijn, en daarmee
gescheiden van die van Van Effen zelf, die met een asterisk zijn gemerkt. De
‘Inleiding’, een uitvoerig ‘Overzicht van de inhoud’ en een ‘Index’ op persoons- en
plaatsnamen en titels geven een beeld van de besproken onderwerpen en de heersende
opvattingen daarover en bieden een aanknopingspunt voor verder onderzoek.
Omwille van de toegankelijkheid zijn wel de Latijnse en Griekse motto's waarmee
elke aflevering opent, alsmede de overige Latijnse citaten
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voorzien van een letterlijke vertaling en - waar mogelijk - een vermelding van de
herkomst. Grote dank ben ik hiervoor verschuldigd aan Marietje d'Hane-Scheltema,
die met geestdrift haar kennis en ervaring aan deze onderneming leende. Mijn dank
gaat tevens uit naar Karel Bostoen, André Hanou en prof. dr Chr. Heesakkers.
Capelle aan den IJssel, mei 1998
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Titelpagina van De Hollandsche Spectator (Ex. GBR 1419 E 1)
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Inleiding
Justus van Effen (1684-1735)1
Tot 1731 heeft het geduurd eer Van Effen begon aan een Nederlandstalig project.
Daarvóór bediende hij zich uitsluitend van het Frans, ook in zijn vertalingen van
Engelse geschriften. De Hollandsche Spectator was zijn eerste tijdschrift in de
moedertaal en hoewel zijn dood daar binnen vier jaar een einde aan maakte, heeft
het succes ervan hem een stevige positie in de vaderlandse litteratuurgeschiedenis
bezorgd.
Justus van Effen werd op 11 februari 1684 te Utrecht geboren als zoon van Maria
Bom en Melchior van Effen, gewezen stadhouder (plaatsvervanger) van de landdrost
over de Meierij van Den Bosch. Wegens de vroege pensionering van Melchior was
het geen vetpot in het gezin. Na het doorlopen van de Latijnse school ging Justus
dan ook niet direct naar de universiteit, maar diende hij korte tijd als cadet in het
Staatse leger. Vermoedelijk in 1699 of 1700 vatte hij de studie toch weer op, en wel
aan de Utrechtse academie. Met het overlijden van zijn vader in 1706 kwam er echter
een voorlopig einde aan Van Effens academische carrière.
Als tweeëntwintigjarige kreeg Justus nu de (financiële) zorg over het achtergebleven
gezin, en dat luidt het begin in van zijn loopbaan als gouverneur of huisleraar bij
aanzienlijke families. In 1708 leidde dat tot zijn verhuizing naar Den Haag, waar hij
onder meer in dienst trad bij de familie Van Wassenaer-Duivenvoorde. Over de soms
hachelijke positie van de “Mossieu”, zoals de gouverneur wel genoemd werd, heeft
Van Effen zich meermalen spijtig uitgelaten2: het was altijd balanceren tussen het
milieu van zijn principaal en dat van diens lagere huispersoneel, de ‘domestieken’,
terwijl de banden met de eigen, burgerlijke, achtergrond losser werden. Bovendien
kreeg een gouverneur steeds na het laatste examen van zijn pupil zijn congé, wat
hem noopte een zwervend bestaan te leiden. Zo voerde het gouverneurschap Van
Effen behalve naar Den Haag ook naar Leiden en Rotterdam. Anderzijds was het
voordeel van zijn functie dat zijn werkgever hem soms meenam naar het buitenland,
waarover hieronder meer.

1
2

Gegevens voor dit overzicht zijn vooral ontleend aan P.J. Buijnsters, Justus van Effen.
1684-1735. Leven en Werk. Utrecht 1992 (hierna: Buijnsters 1992).
Ook in het tweede deel van de Hollandsche Spectator (hierna: H.S.), bv. in no. 46, pp.
[126]-[127].
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Op 19 mei 1711 debuteerde Van Effen anoniem met de eerste uitgave van het
Franstalige spectatoriale tijdschrift Le Misantrope. Sterk gericht op alles wat Engels
was, had hij zijn voorbeeld voor het genre gevonden in de Tatler en de Spectator
van de Britse auteurs Steele en Addison. Zijn liefde voor de Franse taal en letteren
dateerde al van zijn Latijnse-schooltijd en hoewel het Latijn toen en ook tijdens zijn
latere academische opleiding de voertaal was, bood de geregelde omgang met Franse
studiegenoten voldoende mogelijkheden om zijn interesse te ontwikkelen. Daarbij
was het Frans ook de voertaal ten huize van zijn werkgevers.
Vanaf 1718 zouden nog enkele andere in het Frans geschreven bladen volgen (La
Bagatelle, 5 mei 1718 - 13 april 1719, Le Nouveau Spectateur François, rond 1724,
1725). In de tussentijd was Van Effen zeer actief medewerker aan de eerste reeks
van het Journal Litéraire (1713-1722), samen met enkele leden van zijn Haagse
vriendenkring: Willem Jacob 's Gravesande, Albert-Henri de Sallengre, Thémiseul
de Saint-Hyacinthe, Henri (?) Alexandre en, later, Prosper Marchand. Zij vormden
de ‘Société de gens de lettres’, een breed georiënteerd genootschap met speciale
aandacht voor de letteren in ruime zin. Na verloop van tijd verscherpten zich evenwel
de persoonlijke tegenstellingen, vooral op het gebied van geloof en religie, zodat het
in 1715 uiteenviel. Het tekent Van Effen, die zijn leven lang een overtuigd, zij het
niet echt orthodox, christen bleef, dat hij niettemin ook naderhand met
Saint-Hyacinthe, een verklaard libertijn, on speaking terms bleef en zelfs samen met
hem zitting nam in de redactie van het geleerdentijdschrift L'Europe Savante (5 mei
1718 - 13 april 1719).
In de tussentijd (1715) vertrok Van Effen als gouverneur met zijn toenmalige
principaal, Arent van Wassenaer-Duivenvoorde, naar Engeland. Om meer dan één
reden was het verblijf daar voor hem een succes. De Londense architectuur, de
theaters, de clubs en koffiehuizen, de mensen met wie hij in aanraking kwam - het
moet allemaal zeer inspirerend geweest zijn. Op 8 december 1715 verwierf hij
bovendien het Fellowship van de gerenommeerde Royal Society, naar eigen zeggen
speciaal op grond van zijn artikelen over Engelse boeken in het Journal Litéraire.
Die erkenning moet Van Effen - die niet vrij van ijdelheid was - diepe voldoening
geschonken hebben.
Na terugkomst in 1716, in de periode tot 1719, verbleef Van Effen voornamelijk
in Leiden, opnieuw als gouverneur, ditmaal met de taak zijn
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pupil, Bernard van Welderen, aldaar als student te begeleiden. In de Hollandsche
Spectator onderstreept Van Effen overigens het belang van een dergelijke “stierman”
(gouverneur) voor een jongeling op de universiteit1. Na de voltooiing van Van
Welderens studie, en een in meerderlei opzicht slechte start van het jaar 1719 greep
Van Effen met beide handen de kans aan om op 1 juli in het gevolg van Carl Landgraf
von Hessen-Philippsthal naar Zweden te vertrekken. Daar verkeerden ze in de
hofkringen van koningin Ulrika Eleonora, die getrouwd was met een neef van Von
Hessen-Philippsthal. Doordat echter het Zweedse hof in de rouw was wegens het
overlijden van Karel XII en het land in een aanhoudende staat van oorlog verkeerde,
waren schouwburg, opera en ballet uit den boze en bleven de uitstapjes van Van
Effen en zijn werkgever beperkt.
In december 1719 was Van Effen terug in Holland. Veel winst had de reis hem
niet gebracht, in elk geval geen ambt van enige betekenis, iets waarop hij vermoedelijk
wel gehoopt had. In de eerste jaren die volgden, moet hij zich voornamelijk in leven
gehouden hebben met vertaalwerk uit het Engels (Defoe, Swift). Pas in de zomer
van 1721 nam hij weer dienst als gouverneur, nu voor Maarten Jacob Huysman te
Rotterdam. Ook tijdens zijn jaren in de Maasstad bleef Van Effen bezig met
vertalingen uit het Engels in het Frans (Mandeville, The Guardian). In mei 1723
begaven meester en leerling zich in verband met Maartens studie naar Leiden; aan
het eind van deze tweede Leidse periode sloot echter niet alleen Maarten Jacob, maar
tevens Van Effen zelf in 1727 de rechtenstudie af.
In de jaren 1727-1728 verbleef Van Effen ten tweeden male in Engeland. Op diens
uitnodiging vergezelde hij daarheen als eerste secretaris zijn voormalige leerling,
Bernard van Welderen, toen deze naar het Britse hof werd afgevaardigd als
extra-ordinaris ambassadeur, onder meer om daar de kroningsplechtigheden van
George II bij te wonen. Het verblijf aldaar lijkt een aaneenschakeling geweest te zijn
van uiteenlopende festiviteiten. Stellig kreeg Van Effen, die een open oog had voor
mens en omgeving, van zijn principaal voldoende vrijheid voor verdere exploratie
van Londen en omstreken. Wat hem in de Engelsen vooral opviel, waren hun
ongebreidelde vrijheidsdrang, hun hardheid en hun gebrek aan conventie, die enerzijds
zijn afkeer, anderzijds zijn bewondering wekten.
Bij hun terugkeer in Den Haag in juni 1728 vond Van Effen, in af-

1

H.S. 40, p. [77].
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wachting van een passend ambt, onderdak bij de familie Van Welderen. En zoals
steeds ontmoette hij ook nu allerlei vooraanstaande lieden. Daarnaast had hij natuurlijk
zijn eigen vriendenkring. Hoewel ambteloos was hij in de jaren die volgden, druk
met allerlei bezigheden, waaronder vertalen en schrijven.
We treffen hem in die periode op verschillende plaatsen. De gastvrijheid van Van
Welderen ten spijt had Van Effen tot minstens 1732 ook eigen kamers aangehouden
in Leiden. In maart 1731 logeerde hij in Utrecht, en in De Hollandsche Spectator,
die inmiddels van start gegaan was, wordt bij herhaling gezinspeeld op zijn
aanwezigheid in Amsterdam1.
In september 1733 werd Van Effen dan eindelijk, waarschijnlijk mede door
bemiddeling van Bernard van Welderen, benoemd tot Commies van 's Lands
Magazijnen van Oorlog te 's-Hertogenbosch. Dat bracht vanzelfsprekend een
verhuizing naar die stad met zich mee. Drie weken na de benoeming, op 8 oktober
1732, werd in Den Haag de pas geboren Melchior Justus gedoopt, onwettige zoon
van Jan Efferen en Elizabeth Sophia Driessen. Op dat moment was Van Effen zelf
achtenveertig jaar; ruim tweemaal zo oud als Elizabeth, die slechts eenentwintig
jaren telde. Wegens het besloten karakter van de bijeenkomst, waaraan zelfs familie
ontbrak, lijkt Van Effen aan hun liaison niet al te veel ruchtbaarheid te hebben willen
geven.
Hoe en waar de ontmoeting met de latere moeder van zijn kinderen plaatsvond,
is niet bekend. Wel is duidelijk dat Van Effen Elizabeth, om haar vanuit Den Bosch
gemakkelijker te kunnen bezoeken, omstreeks 1733 naar het meer nabij gelegen
Heusden heeft laten overkomen, waar zij een woning huurde. Tot verdere
samenwoning kwam het blijkbaar niet, want op 9 januari 1735 werd daar een volgend
kind uit deze relatie gedoopt, Maria Catharina.
Al gedurende enkele jaren leed Van Effen aan een maagkwaal, die hem uiteindelijk
noodlottig zou worden. Zijn naderende dood bracht hem ertoe op 21 april 1735 te
Heusden alsnog met Elizabeth in het huwelijk te treden en hun zoon en dochter te
laten echten. Evenmin als bij de doopplechtigheden lijkt de familie hierbij aanwezig
geweest te zijn. Het ziet er tevens naar uit dat een groot aantal vrienden Van Effen
deze verbintenis kwalijk heeft genomen. Tenslotte bleef alleen zijn boezemvriend
Theodoor

1

Zie bv. H.S. 50, p. [157], H.S. 55, p. [196] en H.S. 58, p. [220].
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van Snakenburg hem trouw; op zijn verzoek kwam deze hem op 17 september, de
dag voor zijn dood, nog in Den Bosch bezoeken en deed hij hem de belofte zich over
het achterblijvende gezin te zullen ontfermen.
Zo eindigde het eenenvijftigjarig leven van Justus van Effen. De tijdgenoot
oordeelde niet onverdeeld gunstig over hem: enerzijds vond men hem eerlijk,
deugdzaam en (vooral in vrouwelijk gezelschap) beminnelijk, anderzijds hooghartig,
ijdel (hij werd graag aangezien voor een edelman) en gereserveerd. Tot ergernis van
velen oogde hij door zijn wat overgesoigneerde, fatterige voorkomen als een
petit-maître. Als schrijver werd hij beschouwd als getalenteerd voor het serieuze
genre: hij kon goed redeneren en was een scherp criticus, maar voor lichtvoetigheid
had hij geen gevoel. Uit de Hollandsche Spectator komt hij vooral naar voren als
een kritisch maar tolerant en redelijk man, met veel gevoel voor nuance.

Het spectatoriale genre1
Op 11 april 1709 verscheen te Londen de eerste aflevering van The Tatler (De
Babbelaar). Ruim tweeëntwintig jaar later, op 20 augustus 1731, beschrijft Justus
van Effen de conceptie van dit blad in zijn Hollandsche Spectator2. De behoeftige
omstandigheden waarin de “Heer Steele” (Richard Steele, 1672-1729) was komen
te verkeren, zo vernemen we, zouden het medelijden gewekt hebben van diens
kameraad, de “vermaarde Heer Addison” (Joseph Addison, 1672-1719). Deze bedacht
derhalve een plan om zijn onfortuinlijke makker een geregelde bron van inkomsten
te verzekeren. Hijzelf, Steele en enkele anderen zouden de intellectuele koppen
dagelijks bij elkaar steken en de litteraire weerslag van dat brainstormen in briefvorm,
quasi vanuit “verscheide plaatzen, en Koffy-huysen van Londen”, uitbrengen onder
de titel The Tatler. Ernst én luim zouden in het aldus gevormde blaadje, waarvan de
opbrengst uitsluitend aan Steele ten goede zou komen, een plaats moeten krijgen.
Al spoedig bleek het een zo succesvolle onderneming, dat het schrij-

1

2

Zie over dit onderwerp: P.J. Buijnsters, Spectatoriale Geschriften. Utrecht 1991, waaraan
hier veel ontleend is. Op de pp. 111 t/m 116 daarvan vindt men een bibliografie van het
spectatoriale genre. (Hierna: Buijnsters 1991).
H.S. 1, pp. [1] vv.
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verscollectief het waagde het oorspronkelijke doel - Steele van de bedelstaf redden
- uit te breiden met een tweede oogmerk. Door het aantal serieuze bijdragen te
vergroten zouden ze trachten “als edelmoedige weldoeners van 't Vaderland” “het
hart en manieren van hunne Medeborgers te hervormen, en van gebreeken te
zuiveren”. Weldra profileerde de Tatler zich dus als een moralistisch blad, gericht
op de burgerij. En ook die, meer ambitieuze, formule sloeg in.
De verschijning van The Tatler betekende de geboorte van een nieuw genre, in de
jaren erna voortgezet in bladen als The Spectator (1711-1712) en The Guardian
(1713), en naderhand ook buiten Engeland druk beoefend. De Tatler kwam, anoniem,
driemaal per week uit en bevatte aanvankelijk inderdaad een mengeling van luchtige
en ernstige stukjes over diverse thema's. Steele verschool zich achter de gefingeerde
figuur van Isaac Bickerstaff, die zogenaamd vanuit verschillende Londense
koffiehuizen de lezers mededelingen deed over zijn belevenissen en overdenkingen.
Later, vooral in de Spectator, werd een gehele aflevering gevuld met een essay of
brief over één onderwerp, maar de bindende figuur, inmiddels de Spectator-figuur
(Mister Spectator), bleef bestaan. Zo kreeg het begrip ‘spectator’ een dubbele
betekenis: die van een bepaald soort tijdschrift (het spectatoriale blad) én die van de
fictieve persoon die zich daarin rechtstreeks tot de lezer richtte.
De Tatler stond niet aan het begin van de tijdschrifttraditie in het algemeen. Reeds
vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw begon de periodieke pers op gang te
komen met de verschijning van nieuwstijdingen (de z.g. ‘mercuren’),
geleerdenjournaals en satirische bladen1. Hiervan onderscheidden de spectators zich
vooral door hun toon. Stelden zij zich al op als zedenmeesters voor de burgerij, dan
mocht dat niet leiden tot dorre ernst en zouteloosheid, noch tot oppervlakkige spot:
naar Horatiaans model moest het nuttige met het aangename verenigd worden en
diende de les in een geestig (witty) kleed gestoken te zijn.
De Spectator richtte zich rechtstreeks, en in toenemende mate als persoon, tot de
lezer, zodanig dat er na verloop van tijd een tweerichtingsverkeer in de communicatie
ontstond. Dat werd voornamelijk zichtbaar in

1

Zie hierover: Buijnsters 1991, pp. 12-14 en P.J. Buijnsters, Nederlandse literatuur van de
achttiende eeuw. Veertien verkenningen. Utrecht 1984, pp. 37-39 (hierna: Buijnsters 1984).
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de lezersbrieven, voor zover die althans niet fictief waren. Van beide kanten bleef
de anonimiteit echter bestaan: de auteur van een periodiek hield zich schuil achter
de Spectator-figuur; de correspondent ondertekende gewoonlijk niet of met “N.N.”,
of bediende zich van een pseudoniem als ‘Grietje Kenouil’ of ‘Willem Letterminner’.
Tot de trouwe lezerskring behoorden stellig veel vrouwen. Thema's als mode,
liefde, huwelijk en sociaal gedrag van de vrouw waren natuurlijk op dit
lezerspotentieel gericht1. Mogelijk waren er ook vrouwen die in geschrifte reageerden,
maar het is allerminst zeker dat lezersbrieven die met een vrouwennaam ondertekend
waren, ook inderdaad van een vrouw afkomstig waren (achter de naam ‘Grietje
Kenouil’ bijvoorbeeld ging een man schuil).
Zoals gezegd situeerden Steele en de zijnen de Tatler in diverse Londense
koffiehuizen, de plaatsen bij uitstek waar bezoekers over van allerlei van gedachten
wisselden. Men dronk er wat, rookte er een pijp en las er kranten, nieuwsbladen
(mercuren) en tijdschriften. Anders dan men op grond van de naam wel
veronderstelde, werd in een koffiehuis meer dan alleen koffie geschonken: uit tal
van teksten valt af te leiden dat er chocolade, maar ook alcoholische dranken genuttigd
werden.
Misverstand bestaat ook over de aard van het publiek. Het is zeer de vraag of de
koffiehuizen uitsluitend bevolkt werden door leden van de gegoede burgerij (zoals
Buijnsters meent), of juist van de kleine burgerij (naar de opvatting van Feenstra).
Waarschijnlijk was het publiek dikwijls heterogener dan men tot dusver aannam2 en
waren er bovendien na een aanloopperiode ook koffiehuizen die voor bepaalde
bevolkingsgroepen (en verschillende doeleinden) waren bestemd3.
Onduidelijk is, of vrouwen tot de reguliere gasten behoorden. Buijn-

1
2

3

Zie hierover bv. H.S. resp. de nrs. 39 (mode), 33, 42, 58 (liefde en huwelijk) en 50 (sociaal
gedrag).
Zie over deze kwestie: M. van der Tol, ‘Wat ging er om in ‘Het Koffy-huis der Nieusgierigen’?
Vergeten periodiek (1744-1746) werpt nieuw licht op het achttiende-eeuwse koffiehuis'. In:
Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 16 (1993), pp. 85-96, i.h.b. pp.
89-91 en 94. (Hierna: Van der Tol 1993). Zie tevens: Jacob Campo Weyerman, Opkomst en
val van een koffiehuisnichtje (1727). Ed. A. Hanou, Leiden 1994. (Hierna: Weyerman 1994).
Van der Tol 1993, pp. 90 en 95.
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sters meent van niet, maar Van der Tol vond aanwijzingen die op het tegendeel
wijzen1. Een passage in de Rotterdamsche Hermes van Jacob Campo Weyerman
waarin de verteller met vier “Engelsche Juffers” een koffiehuis binnenstapt zonder
dat dit bevreemding wekt, sluit daarbij aan2. Nader onderzoek zal hierover echter
meer uitsluitsel moeten geven.
In het koffiehuis en in andere genootschappen observeerde de Spectator zijn
medemens, en daar vond hij ook zijn stof. Andersom plaatste hij in zijn blad het
verhaalde soms weer tegen het decor van allerlei gefingeerde clubs. Ook latere
spectators grepen wel op deze formule terug; Van Effens Hollandsche Spectator kan
daar echter niet toe gerekend kan worden3.
De Spectator stelt zich, zoals zijn naam zegt, op als toeschouwer, zij het vaak
vanuit een verheven standpunt: in zijn wijsheid constateert, oordeelt en stuurt hij.
Zijn beschouwingen zijn soms satirisch getint, maar ademen doorgaans een sfeer
van tolerantie en redelijkheid. Hij is de man van de middenweg4, in religieuze kwesties
(tussen vrijdenkerij en orthodoxie) en in maatschappelijke opvattingen (zijn voorkeur
voor de burgerlijke middenklasse, tussen bijvoorbeeld enerzijds rijke nietsnutten,
leeghoofdige studenten, verfranste saletjonkertjes en studeerkamergeleerden, en
anderzijds onbetrouwbare bedienden, huursoldaten en kermisgasten)5.
Opmerkenswaard is, dat de spectators de oplossing voor misbruiken en misstanden
in de samenleving zoeken in een persoonlijke en algemene mentaliteitsverandering,
maar niet, zeker niet in de eerste helft van de achttiende eeuw, in politieke
stellingname.
Partijpolitiek behoorde dus niet tot het scala van onderwerpen dat in

1
2

3

4
5

Zie Van der Tol 1993, pp. 92 en 95. Cf. Weyerman 1994, pp. 10-11.
Zie mijn dissertatie: De Rotterdamse Woelreus. De Rotterdamsche Hermes (1720-'21) van
Jacob Campo Weyerman: Cultuurhistorische verkenningen in een achttiende-eeuwse
periodiek. Amsterdam 1994, p. 376.
Zie over zijn redenen voor deze keuze: Buijnsters 1991, p. 47. Dat wil overigens niet zeggen
dat Van Effens Spectator nooit een bezoek aan een koffiehuis beschrijft (zie bv. H.S. no. 45),
maar het vormt in zijn blad geen bindende factor.
Zie hierover: Buijnsters 1991, pp. 61-77.
Van Effens oordeel over onbetrouwbare dienstboden en over maatschappelijke klassen vindt
men in de H.S. uitvoerig beschreven resp. in de nrs. 46 (en 48) en 54 en 59. Opmerkingen
over soldaten in no. 32; over saletjonkers, nietsnutten en studeerkamergeleerden in no. 40.
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de spectatoriale bladen werd aangesneden. Overigens was dat scala zeer divers, wat
tevens gezegd kan worden van de gehanteerde uitdrukkingsvormen. Tot de vaste
‘stoffering’ behoorden de ‘vertogen’ en brieven; tot de wat meer incidentele de
karakterschetsen, droomverhalen1, imaginaire reisverhalen, novellen, gedichten,
fabels, persiflages en aforismen. De eenheid binnen de afleveringen werd inhoudelijk
vooral gewaarborgd door de Spectator-figuur en zijn contact met de lezer; soms ook
doordat een vertoog over verscheidene afleveringen werd uitgesmeerd, of op een
eerder verschenen brief pas in een later nummer werd gereageerd. Uiterlijke eenheid
ontstond in het algemeen door de stereotiepe omvang en opmaak: acht pagina's octavo
per aflevering, gevuld met het tijdschriftnummer, de datum, de titel, een (bij voorkeur
Latijns) motto, de eigenlijke tekst en van tijd tot tijd aan het slot een lijst van
verkoopadressen2.
De verschillende uitdrukkingsvormen kenden diverse structuren. Zo kon het vertoog
rond één centraal thema geschreven zijn, maar ook rond verschillende onderwerpen,
al dan niet hiërarchisch met elkaar verbonden. Bijzondere problemen kende de
lezersbrief, die authentiek kon zijn, maar ook een product van de Spectator zelf.
Echte brieven werden inhoudelijk en stilistisch getoetst alvorens gepubliceerd te
worden3. Een variatie vormde de brief die een bepaald taalgebruik persifleerde, zoals
dialectische taal, of bepaalde eigenaardigheden als het overdadig gebruik van titulatuur
en van verkleinwoorden4. Aanvallen op concrete personen waren taboe, ook in de
karakterschets5. Die laatste moest om de lezer te kunnen boeien niet te generaliserend
zijn, maar, om de indruk te vermijden dat een bestaande persoon gehekeld werd,
evenmin te specifiek, zodat het voor de Spectator dikwijls spitsroeden lopen was:
het gevaar dat een lezer zich

1
2
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4
5

Tegen het midden van de eeuw nemen deze vier echter in belangrijkheid af, ten gunste van
de novelle. (Buijnsters 1991, p. 79).
Overigens verscheen The Tatler aanvankelijk als een los folioblad, aan weerskanten in twee
kolommen bedrukt (Buijnsters 1991, p. 10) en waren er tussen Britse en Nederlandse
spectators ook verschillen: zo hadden de eerste een vaste advertentierubriek en boden zij ook
nieuwsinformatie, terwijl die in de laatste ontbraken. (Buijnsters 1984, p. 40).
Over het bedenkelijke karakter van sommige lezersbrieven, zie bv. H.S. 58.
De twee laatste bv. resp. in H.S. 32 en 58.
Van Effens verweer tegen de beschuldiging dat hij tegen deze regel zondigde, is o.m. te
vinden in H.S. 55.
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geportretteerd waande, lag altijd op de loer1.

De Hollandsche Spectator (1731-1735)
Zoals hij in het openingsnummer van de Hollandsche Spectator aangeeft, is het er
Van Effen om te doen met zijn tijdschrift de succesvolle2 Britse spectators “na te
bootzen”3. Hoewel hij niet de pretentie had Steele en Addison te kunnen evenaren,
- met klem stelt Van Effen de verwaandheid te missen zich “in eenigermate met die
trotsche hoop te vleijen” - verdedigt hij het bestaansrecht van zijn imitatio met het
argument dat vele “lessen en berispingen” uit zijn Engelse voorbeelden wel de Britten
treffen, maar op ons, Nederlanders, “geen vat” hebben”.
Er was dus - ook al wegens het opkomend nationaal gevoel4 - behoefte aan een
Nederlandstalig blad dat was toegesneden op binnenlandse zeden en gewoonten,
deugden en ondeugden. Weliswaar had mr. Joan Duncan daartoe met De Mensch
Ontmaskert5 al een voorzet gegeven, maar dat tijdschrift, het enige dat Van Effen als
voorganger van de Hollandsche Spectator erkent, laboreerde volgens hem aan een
stijve stijl en een gebrek aan polemische prikkels. Hij meende het beter te kunnen,
al kon hij natuurlijk nooit op tegen de “t'zamenvloejing van de doorlugtigste geesten6
van een gansch land”, temeer daar in dat land - hij doelt op Engeland - “verstand en
vernuft” altyd door “eerbied en vergelding
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Zie bv. H.S. 55.
“Dewyl in 't zelve ieder vond 't geen met zyn inborst en begrip over een kwam, wierd het
van ieder met de zelfde gretigheid gezogt, en met de zelfde rechtvaardigheid goed gekeurt.
Tot vyftien duizend exemplaren wierden van 't zelve t'elkens uitgegeeven”, zo meldt Van
Effen in de H.S. 1, p. [3].
H.S. 1, p. [1]; cf. H.S. 34, p. [32]: “ik zal daar in de Engelsche Spectator naarvolgen [...]”.
Buijnsters 1992, pp. 250-251.
's-Gravenhage, H. Scheurleer & Wed. G. Ganizet en Amsterdam, D. Rank, G. Onder de
Linden & H. vande Gaete, van 15 febr. tot 14 nov. 1718.
Hoewel incidenteel wel anderen hun medewerking verleenden aan de H.S., was er geen
sprake van een meermansonderneming, zoals dat wel met de Britse voorgangers het geval
was. (Voor een overzicht van die medewerkers: zie Buijnsters 1992, p. 273).
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[beloning]” werden aangemoedigd1.
In eigen land schortte het blijkbaar aan dat laatste. Ook later, wanneer de
Hollandsche Spectator blijkt aan te slaan, suggereert Van Effen dat in eigen land
geestelijke talenten ondergewaardeerd worden. Zo adviseert een correspondent hem
per ingezonden brief: “zoekt geen goude en zilvere platen voor uwe papiere stukken
in te zamelen” met het argument dat “een verstandige ziel [...] maar weinig goederen
nodig [heeft]”. En hoewel Van Effen hem verzekert “Ver van behoeftig te zyn”,
vraagt hij zich toch af waarom “de gaven van 't verstand, 't zelfde voorregt niet als
anderen [hebben], om haar bezitter fatzoenlyk door de waereld te helpen”2. De
bewering in zijn Voorreden, voorafgaand aan de bundeling van de eerste dertig
‘vertogen’ van de Hollandsche Spectator, dat hij zijn zedenlessen “voor niet” ten
beste geeft, lijkt daarmee in tegenspraak, maar mogelijk deelde Van Effen wel in de
winst van de (latere) verkoop ervan in boekvorm3.
In het tweede deel van de Hollandsche Spectator (de nummers 31 t/m 60) herhaalt
Van Effen dat de Britse spectators hem tot voorbeeld strekken: hij beroept zich er
dan op om zich te verweren tegen het verwijt dat hij bepaalde onderwerpen bij
herhaling aansnijdt4 en tevens om zijn (niet-kritische!) beschouwingen over religie
en politiek te rechtvaardigen5. Toch waren er ook verschillen, en die ontgingen de
lezer niet. Zo verweet men hem het ontbreken van het kader van koffiehuis- en
sociëteitsgesprekken6, alsmede de afwezigheid van een essentieel bestanddeel van
het spectoriale blad: het droomverhaal7.
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H.S. 1, pp. [6] en [7].
H.S. 34, resp. pp. [27] en [32].
Cf. Buijnsters 1992, p. 251-252.
H.S. 34, p. [32].
H.S. 47, p. [129]. Hoezeer Van Effen zich overigens distantieerde van z.g.
‘koffiehuis-politieken’ moge blijken uit het slot van H.S. 45.
H.S. 224, 18 dec. 1733. Zie: Buijnsters 1992, pp. 257, 258.
H.S. 40, p. [73]. Overigens doet de correspondent hem direct zo'n droomverhaal aan de hand,
dat in datzelfde nummer wordt opgenomen en in afl. 44 wordt voortgezet. Dat Van Effen
pas in no. 289 van zijn H.S. aan de vraag naar allegorische droomgeschiedenissen tegemoet
kwam, zoals Buijnsters stelt in de inleiding bij zijn uitgave van het eerste deel, is dus maar
zeer ten dele waar. (De Hollandsche Spectator, uitgeg. door P.J. Buijnsters, Deventer 1984,
p. X).
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Tot wie dat verwijt precies gericht was, wist men echter niet. Conform de gewoonte
en met het oog op een optimaal functioneren (“nameloos word het [werk] onpartydig
in de weegschaal van de reden [...] gewogen”1) verscheen de Hollandsche Spectator
anoniem, wat vanzelfsprekend leidde tot wilde speculaties over de identiteit van de
schrijver. Een ingezonden brief in nummer 34 gaat nog in op de vermeende
ontmaskering van ‘Heer Spectator’ in nummer 232 en komt vervolgens met nieuwe
veronderstellingen (de auteur zou een “armen bloed” zijn, belust op geld), die op
hun beurt door Van Effen worden ontkracht.
Toch kon de trouwe lezer zich na verloop van tijd wel een beeld vormen van de
auteur. Ten eerste geeft hij in aflevering 10 een ruwe schets van zichzelf - hij
presenteert zich als bereisd en belezen, heeft veel opgemerkt, is van middelbare
leeftijd, geneigd tot de kern der dingen door te dringen en zich zelfstandig een oordeel
te vormen; hij is, hoewel niet rechtzinnig, een “wezentlyk goed Protestant”, liberaal
jegens andersdenkenden; hij is vaderlandslievend, minnaar van poëzie en kenner van
oude en nieuwe talen3. Daarnaast tekende zich gaandeweg zijn persoonlijkheid af
door zijn uitspraken en redeneringen in latere vertogen. Naar zijn naam bleef het
voor het grote publiek echter gissen.
Op wat voor publiek richtte zich de Hollandsche Spectator nu eigenlijk? Volgens
Van Effen zelf schreef hij bij voorkeur voor “luiden van een middelbare staat”, voor
wie hij kon gelden als de “algemeene raadsman van de gansche Landaard”. Wat hij
de “fatzoenlyke” burger voorhoudt, en waarop hij niet moe wordt te hameren, zijn
de idealen van de Verlichting: redelijkheid, verdraagzaamheid en sociabiliteit4. Of
het nu gaat om huwelijk of religie, mode of laster: de rede is de haarlemmerolie voor
ieder denkbaar probleem. Al beweert Van Effen in zijn Voorreden er meer aan te
hechten als een “eerlyk en deugdzaam schryver” te boek te staan dan als een auteur
“die geest en verstand bezit”5, hij benadrukt in vrijwel elke
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H.S. 23, p. [184].
H.S. 23, pp. [181-184]. Ook in 1733 gingen de speculaties nog door: zie Buijnsters 1992, p.
364, n. 13.
H.S. 10, pp. [76-77].
Buijnsters 1992, pp. 256, 258.
Voorreden fol. [4] r. Cf. zijn uitspraken daarover in H.S. 47, p. [130].
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aflevering het belang van een “Gezonde en geoefende reden”1.
Met de rede als maatstaf en gewoonlijk opmerkelijk genuanceerd benadert Van
Effen in zijn vertogen de problemen waarmee de lezer in het dagelijks leven werd
geconfronteerd. Daarin schuilt het succes van de Hollandsche Spectator, níet in een
hoog vermakelijkheidsgehalte: van geestigheid loopt het blad niet over. Vanuit zijn
(serieuze) positie als leidsman schetst Van Effen ideeën, verschijnselen en taferelen
van zijn tijd; hij reflecteert daarover, levert kritiek, geeft raad, redeneert en debatteert.
In het tweede deel van de Hollandsche Spectator (de nrs. 31 t/m 60) komen de meest
uiteenlopende onderwerpen daarbij ter tafel: de godsdienst en het predikambt,
litteratuur en toneel, liefde, huwelijk en de positie van de vrouw, standsverschillen
en snobisme, eerlijkheid en laster, titulatuur en modezucht, om slechts de voornaamste
te noemen. Enkele ervan zal ik hieronder nader belichten.

De godsdienst en zijn dienaren
In het tweede deel van de Hollandsche Spectator is er geen thema dat Van Effen zo
dikwijls aansnijdt als de godsdienst en het predikambt. Al in het eerste nummer is
het raak. Dat opent met een vertoog over de aanhangers van de Nadere Reformatie,
de zogenaamde ‘fijnen’, dat wordt voortgezet in nummer 41. Hoewel Van Effen
bepaald geen vriend is van deze bevindelijken, is zijn oordeel over hen genuanceerd.
Dat blijkt meteen al uit de driedeling die hij aanbrengt in de christelijke gelovigen:
‘fijnen’ die niet godvruchtig zijn, ‘fijnen’ die dat wel zijn en godvruchtigen die niet
‘fijn’ zijn. Hoewel hij aan de tweede groep wegens haar oprechte vroomheid een
zeker respect betuigt, is hij afkerig van de uiterlijkheden (spraak, kleding, manier
van bewegen) waarmee ook deze ‘fijnen’ zich van de rest van de mensheid hooghartig
wensen te distantiëren, als hadden zij patent op de godvrucht.
Het is duidelijk dat Van Effen kiest voor de derde groep. Hij pleit voor een redelijke
godsdienst zonder overbodige uiterlijkheden, gericht op de deugd, in afzondering
aangekweekt, maar onder de mensen in praktijk gebracht2. De - van God gegeven!
- rede staat centraal: zij wijst de weg naar de goddelijke openbaring en brengt de
ware zin van de Schrift aan het
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Voorreden fol. [3] r.
H.S. 41, pp. [85]-[86].
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licht1.
Hoeveel waarde hij daaraan hecht, blijkt ook uit zijn bezorgdheid over het verval
van de godsdienst. Zo wordt naar zijn ervaring in Engeland onder de upper ten de
godsdienst als issue beschouwd waarmee men niet meer met goed fatsoen voor de
dag kan komen, en ontziet men zich in die kringen niet openlijk godslasteringen uit
te braken. In de laagste kringen is het al nauwelijks beter gesteld; het verstand zet
men alleen in om in de dagelijkse behoeften te voorzien, en al verdedigt men de
staatskerk, men heeft geen benul van de voorgeschreven leerstukken. Wat er nog
aan godsdienst rest, moet men zoeken bij de “burgerlyke, en middelbare stand” en
bij een handjevol verlichte geestelijken, die alles in het werk stellen om de godsdienst
te redden. De religie is het cement in het maatschappelijk bouwwerk en vormt tevens,
als opperste der deugden, de schakel tussen hemel en aarde. Ongeloof en ongodisme
leiden derhalve tot egoïsme en een alles verwoestende anarchie2.
Als één van de voornaamste oorzaken van het godsdienstig verval in Engeland
ziet Van Effen de losbandigheid van de clerus3. Niet dat de waarheid van de religie
afhangt van de zeden van haar dienaren, maar, hoe onjuist ook, in de praktijk ziet
men dat veelal wel zo. En daarom dient de geestelijkheid ook zelf te leven naar haar
woord; zoals immers haar verderfelijk gedrag tot verval van de godsdienst leidt, zo
leidt ook haar goede voorbeeld tot bloei.
Dat het respect voor de godsdienst in óns land standhoudt, is dan ook in belangrijke
mate te danken aan het voorbeeldig gedrag van het merendeel der predikanten alhier,
in leven en in werk, al zijn ook zij natuurlijk niet feilloos. Helaas moet daarbij
aangetekend worden dat “zekere jonge Abten, en Predikers” zich vooral toeleggen
op de wereldse genoegens in de salons, en het als de hoofdzaak van hun ambt zien,
in hun preken de toehoorders te behagen met meesterstukken van welsprekendheid4.
Via een ingezonden brief vernemen we meer over Van Effens opvattingen over
het predikambt, althans als we mogen afgaan op de verzeke-
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H.S. 35, pp. [39]-[40].
H.S. 47, pp. [131]-[134].
H.S. 51, pp. [161] vv.
H.S. 51, pp. [167]-[168].
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ring dat het daarin gestelde strookt met mening van de Spectator1. Ook hierin wordt
gehamerd op een redelijke godsdienst waarin de deugd centraal staat, en op
eigenschappen als eenvoud, rechtvaardigheid, waarheidslievendheid, bescheidenheid
en onafhankelijkheid. Zoals vaker wordt ook hier een lans gebroken voor “danssen,
kaart- en tooneelspel”, vermaak dat noch op grond van “Gods woord”, noch op grond
van “de reeden” zonder meer veroordeeld kan worden2.
Redelijkheid en verdraagzaamheid staan bij Van Effen hoog in het vaandel en
daarmee betoont hij zich een kind van zijn tijd. Al aan het begin van zijn onderneming
betitelt hij zichzelf als een “wezentlyk goed Protestant”, wat volgens hem impliceert
dat hij “inschikkende [is] omtrent andere gezintheden, en een aartsvyand van kleine
en groote vervolgingen”3. Ook in het tweede deel van de Hollandsche Spectator komt
dat naar voren, bijvoorbeeld in zijn houding jegens het rooms-katholieke geloof. In
een door een ander geschreven, maar door Van Effen gesanctioneerd vertoog wordt
weliswaar gesteld dat de Moederkerk gebaseerd is op “verdraeide uitleggingen en
menschelyke overwegingen”, opgetrokken uit bijgeloof en opgesierd met uiterlijke
plechtigheden, maar dat het niettemin onjuist zou zijn alle gebruiken af te keuren die
van de protestantse kerk afwijken. Zo zou men de voorkeur van de rooms-katholieken
voor de mis boven de preek niet moeten veroordelen, maar er integendeel lering uit
moeten trekken4. Natuurlijk is de preek van grote betekenis, maar ze zou niet voorop
moeten staan; ook de protestanten zouden in de kerk hun God meer moeten eren en
aanbidden en meer belang moeten hechten aan Schriftlezing en psalmzang5.

Litteratuur
Ook in zijn oordeel over de letteren laat Van Effen zich leiden door de rede. In no.
37 wordt de toon gezet. Daar heft hij, geheel tegen de
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H.S. 43, p. [97].
H.S. 43, p. [101]. Cf. H.S. 31, p. [2].
H.S. 10, p. [77].
H.S. 56, pp. [201]-[202].
H.S. 56, pp. [204]-[205]. Van Effen onderstreept overigens meermalen in de H.S. het belang
van de bijbel.
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heersende opinie in, een (al eerder in het vooruitzicht gestelde1) lofzang aan op Jacob
Cats. Anders dan dat van zovele opgeblazen “nieuwmodische dichtertjes” die zich
ver boven hem verheven voelen, voldoet diens dichterschap immers aan de essentiële
voorwaarde: een van nature aanwezige verbeeldingskracht, “de ziel van het Poetisch
vermogen”, maar dan gevoed door geleerdheid en bestuurd door de rede2.
Dezelfde toetssteen werd gebruikt bij een meer specifieke benadering. In zijn
Voorreden had Van Effen zich erover beklaagd dat er geen gehoor was gegeven aan
zijn verzoek om hem dichtproeven toe te zenden en die van commentaar te laten
voorzien. Een gemakkelijker middel voor aankomende dichters was er immers niet
om “de smaak van 't gemeen te ondertasten” zonder hun reputatie in de waagschaal
te stellen?3 Pas in no. 49 is het eindelijk zover. Daar verschijnt een ingezonden
“allegorische of zinnebeeldige droom in rym”4, die eerst aan het oordeel van de lezer,
en vervolgens (in no. 57) aan dat van de Spectator wordt onderworpen. Van Effen
geeft dan een korte parafrase van het gedicht, maar hij gaat verder: bladzijden lang
levert hij gedetailleerd commentaar, zodoende een aanzet gevend tot serieuze litteraire
kritiek.
Als lezer had Van Effen een voorkeur voor lectuur die enige “aanwas van
wysheid”5 achterliet. Wie alleen las bij wijze van tijdverdrijf, verdreef inderdaad de
tijd, maar won er niets bij, zo meende hij. Reeds eerder had hij auteurs die waarheid
nastreefden, zoals geschiedschrijvers en filosofen, als ‘goudsmeden’ getypeerd,
terwijl collega's die zich meer op fictie richtten, zich met kwalificaties als ‘vergulders’
en ‘blikslagers’ zagen toegerust6. In dit kader kan men zijn lofprijzing in no. 387
plaatsen op het genre van de autobiografie, mits geschreven door belangrijke mannen
van geest en oordeel. Die lectuur bood immers niet alleen vermaak, maar tevens een
verrijking van de geest.
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H.S. 24, p. [192].
H.S. 37, p. [49]; zie tevens: H.S. 24, pp. [186-187].
H.S. I, Voorreden fol. [4] v.
H.S. 49, pp. [148] vv.
H.S. 38, p. [57].
Buijnsters 1992, p. 262.
H.S. 38, pp. [57]-[58].
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Liefde en huwelijk
Pas op 21 april 1735, nog geen vijf maanden voor zijn dood, trad Justus van Effen
in het huwelijk met de reeds eerder genoemde moeder van zijn twee kinderen,
Elizabeth Sophia Driessen1. Tijdens het schrijven aan het tweede deel van zijn
Hollandsche Spectator (waarvan het laatste nummer verscheen op 23 mei 1732) had
hij met de gehuwde staat dus nog geen enkele ervaring.
Dat belette hem echter niet in zijn vertogen de vrouw, de liefde en het
huwelijksleven op de rol te plaatsen. Als moralist voor de burgerij kon hij trouwens
ook moeilijk anders. Zo wordt hij in een lezersbrief aan het begin van het tweede
deel op de vingers getikt wanneer beschouwingen daarover te lang uitblijven2. Het
verwijt wordt gevolgd door uitvoerige ontboezemingen van de correspondent over
de kwellingen van de liefde waaraan hij ten prooi is3, en het verzoek aan de Spectator
een vertoog te wijden aan de vraag of de huwelijkse staat de oplossing vormt voor
dit soort problemen. Frappant is daarbij de stipulatie dat die staat “by de geestige en
beschaafde waereld, meer en meer een kwade naam krygt”4.
Het antwoord op die vraag blijft Van Effen in dit tweede deel schuldig. Wel volgt
er in nummer 42 opnieuw een lezersbrief, ditmaal gewijd aan de verhoudingen tussen
man en vrouw binnen het huwelijk. Beschreven wordt een echtelijke aanvaring,
uitgevochten in het gezelschap van de briefschrijver. Twistpunt zijn de
zindelijkheidsmanie van de vrouw en haar redeloze kuren. Het gelijk ligt volgens de
verteller bij de man: in tegenstelling tot zijn vrouw gedraagt die zich redelijk en
beheerst, en eist terecht het meesterschap over zijn huis op. Als zij niet de vereiste
eerbied en onderdanigheid kan opbrengen, kan er maar beter gescheiden worden5.
Dit blij-eindigend tafereel (de vrouw, in wezen goedhartig, zwicht direct voor de
redelijkheid der argumenten) wordt gevolgd door een beschouwing van een
correspondent over de “zwakheid der Vrouwen”, die al
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Zie p. 4. Cf. Buijnsters 1992, pp. 283, 287.
H.S. 33, p. [17].
H.S. 33, pp. [18] vv.
H.S. 33, p. [24].
H.S. 42, pp. [93]-[95].
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eerder aan de orde gesteld was1. Voornaamste oorzaak van deze mentale zwakheid
is een verkeerde opvoeding, die te weinig aandacht schenkt aan de ontwikkeling van
de deugd door het licht van de rede, en teveel aan beuzelingen. Zonder een juiste
opvoeding, die haar leert haar passies te beteugelen, zal een vrouw nooit uitgroeien
tot het sieraad van het gezin.
Geruime tijd later ontvangt de Spectator per brief een kritische reactie op het
beschreven huwelijksgeval: de man zou daarin als te streng, en de vrouw als te
onderdanig zijn voorgesteld. Uit Van Effens verdediging ervan blijkt dat hij zich
achter de gedane uitspraken stelt2 en van mening is dat, al heeft hij zijn verplichtingen
aan vrouw en eventuele kinderen, de heer des huizes, en alleen hij, het hoofd is van
het gezin3. De dwingelandij van sommige Amsterdamse vrouwen jegens hun
echtgenoot was hem dan ook een gruwel, die hij als censor niet dan met grote moeite
zou kunnen bestrijden4. Het moge duidelijk zijn dat ook inzake liefde en huwelijk
bij Van Effen de rede als richtsnoer gold, en die was bij de man nu eenmaal beter
ontwikkeld dan bij de vrouw.
Dat was wat hij zijn lezers (en lezeressen!) voorhield. Niettemin was Van Effen
onmiskenbaar gevoelig voor de charmes van het ‘zwakke geslacht’5, al zag hij niets
in koketterie en overdreven opsmuk (een “regt fraaye vrouw is nooit bevalliger, als
in hare ontkleeding”6). Op den duur - zo moesten de vrouwen beseffen - was het
mannenhart slechts vatbaar voor een “ongemaakte en wel bestierde zedigheid”7.

1
2
3
4
5
6
7

H.S. 42, pp. [95]-[96]. De vrouwelijke zwakheid kwam ook al ter sprake in H.S. 33, p. [20].
H.S. 58, pp. [218]-[219].
H.S. 58, p. [220].
H.S. 58, p. [220]. Zie tevens H.S. 11 en 18.
Cf. Buijnsters 1992, pp. 269-270.
H.S. 39, pp. [68]-[69]. De gehele aflevering is gewijd aan de mode.
H.S. 60, p. [240].
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Overzicht van de inhoud
No. 31:
Onderscheiding tussen ‘fijnen’ die godvruchtig zijn; ‘fijnen’ die dat niet zijn en
godvruchtigen die niet ‘fijn’ zijn, gevolgd door een typering van de (christelijke)
‘fijnen’. Zij distantiëren zich van hun meeste medeburgers door zich te onthouden
van wat niet direct tot hun zaligheid bijdraagt; zo hebben zij een onredelijke afkeer
van toneel, dansen, zingen, kaarten en modieuze kleding. Ten onrechte denken
sommige fijnen dat er verschil is tussen godvrucht (waaronder zij verstaan:
godsdienstig ritueel en onthouding van zinnelijk genot) en deugd; zij beseffen niet
dat ware godvrucht niet schuilt in uiterlijkheden, maar in het weren van het kwaad
uit de ziel. Er zijn weliswaar ook fijnen voor wie men achting moet hebben, omdat
zij uiterlijke aan innerlijke vroomheid paren, maar ook zij veroordelen te snel hun
medemens wanneer die zich gematigd overgeeft aan onschuldig oog- en oorstrelend
vermaak.
No. 32:
Verhandeling over de Nederlandse hang naar overdreven titulatuur en
plichtplegingen, zowel in briefverkeer als in omgangsvormen; vergelijking met de
matigheid op dat punt van de Romeinen en zelfs van de Fransen (reden waarom
aanzienlijke Nederlanders elkaar liever in het Frans schrijven). Ter illustratie een
voorbeeld van een half met aanspreektitels gevulde brief. Tot slot een brief van een
Leids student, die ervoor pleit studenten een verstandige gouverneur te laten
aanstellen, en stadssoldaten wegens hun provocerende uitwerking af te schaffen.
No. 33:
Lezersbrief met de klacht dat er in de H.S. nooit een ‘vertoog’ gewijd is aan de
liefde, gevolgd door de bekentenissen van de vijfendertigjarige briefschrijver dat hij,
ontvlambaar als hij is, al sedert zijn achtste jaar door de wisselvalligheden van de
liefde gekweld wordt en zelfs geen rust vindt in het mijden van de liefde, en besloten
met het verzoek aan de Heer Spectator een ‘vertoog’ te wijden aan de vraag of de
huwelijkse staat (die steeds meer in een kwaad daglicht komt te staan) een oplossing
zou kunnen bieden.
No. 34:
Polemiek met de schrijver van een ingezonden brief. De Spectator bestrijdt diens
verwijten dat hij in weerwil van het (in no. 23 geuite) voornemen zijn identiteit
verborgen te houden zich later zou hebben doen kennen als een armoedzaaier die
solliciteert naar een baantje als gouverneur (cf. no. 32); dat hij, tegen vroegere
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beloften in, mensen persoonlijk gekwetst zou hebben en tenslotte dat hij probeert te
verdienen aan zijn blad; hij pareert bovendien de bespotting van zijn voorstellen om
een rusthuis voor bedaagde litteratoren te stichten (cf. no. 25) en de toneelschrijvers
te laten verdienen aan hun werk (cf. no. 27). De rode draad in de repliek is de opvatting
dat intellectueel talent ondergewaardeerd wordt.
No. 35:
Beschouwing over het begrip ‘redeneren’: de overweging en vergelijking van
denkbeelden en het eventueel creëren van nieuwe ideeën daaruit. Dikwijls ontstaat
er verwarring door de meerzinnigheid van woorden, zowel in spontane discussies
als in weloverwogen, uitgesponnen polemieken. Zo kunnen misverstanden ontstaan
bij het gebruik van de woorden “begrypen” (bevatten dát iets is / bevatten hóe iets
is) en “Reden” (routinematig gebruik van de rede / vermogen tot redeneren). Door
scherpere begripsbepaling van het begrip ‘rede’ (het “zielsvermogen” dat de waarheid
vindt door het gebruik van het geopenbaarde én het natuurlijke licht) kunnen de
Goddelijke openbaring enerzijds, en godskennis verkregen door het natuurlijke licht
van de rede anderzijds, met elkaar verzoend worden. Omdat het verstand van God
is gegeven, is de filosofie niet in beginsel vijandig aan de godsdienst, alleen bepaalde
takken ervan.
No. 36:
Commentaar op de bewering van een buitenlands collega-Spectator dat strikte
eerlijkheid in de koophandel onmogelijk is, gevolgd door de weergave van diens
verhaal over de kooplieden Philarethes en Argyrophilus ter bekrachtiging van die
stelling: anders dan de aangehaalde schrijver vindt Van Effen puur bedrog in de
handel niet onontkoombaar; hij meent voorts dat leugen en bedrog weliswaar niet
geoorloofd zijn, maar dat (suggestieve) misleiding dat wel is; ter illustratie geeft hij
voorbeelden en trekt een parallel met het kaartspel.
No. 37:
Inlossing van een eerder gedane belofte de verdiensten te onderzoeken van Jacob
Cats, voor wie men tegenwoordig alom verachting koestert; de Spectator verdedigt
hem: inderdaad is Cats wat breedsprakig en maakt hij zich - als gevolg van tijdgebrek,
veroorzaakt door zijn bestuurlijke functie - wel schuldig aan het gebruik van
stopwoorden en aan rijmdwang, maar hij kan zich ruim meten met de modieuze
dichtertjes die zijn werk onvoldoen-
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de verheven achten; men moet trouwens geforceerde duisterheid niet verwarren met
ware verhevenheid, die bij Cats terecht ontbreekt, omdat zijn onderwerpen zich er
niet toe lenen. Zwaarder dan zijn gebreken wegen Cats' kwaliteiten: behalve van een
voorbeeldige persoonlijkheid getuigt zijn werk van een brede kennis, beeldend
vermogen, vermogen te ontroeren en vooral van onvergelijkelijke retorische
capaciteiten.
No. 38:
Verhandeling over het lezen: lezen hoort niet alleen ontspanning te zijn, maar
dient vooral de geest te verrijken. Een goede keus vormen autobiografieën van grote
mannen, omdat die het nuttige aan het aangename paren. Lezenswaard zijn
bijvoorbeeld de levensgevallen van Théodore Agrippa, chevalier d'Aubigné, een
oprecht en onverzettelijk man, intellectueel en militair uitblinker, fel strijder voor de
zaak der hugenoten en vriend van Hendrik IV. Wel vindt de Spectator het
merkwaardig, want in strijd met rede en godsdienst, dat de deugdzame d'Aubigné
ook op rijpere leeftijd om de haverklap tweegevechten aanging om zijn eer te
verdedigen, en hoewel hij te zijner verdediging aanvoert dat de tijd dat vereiste, stelt
hij daar toch tegenover dat een mens in de eerste plaats een christen dient te zijn en
daarnaar moet leven.
No. 39:
Vertoog over de mode: vooropgesteld dat kleding allereerst dient om de kuisheid
te waarborgen en het lichaam te beschermen, is het volgen van de mode in beginsel
praktisch en niet afkeurenswaardig, omdat zich richten naar de kleding van anderen
eerder wijst op nederigheid dan op hoogmoed. Redelijke lieden volgen de mode
gematigd, wat voor vrouwen gemakkelijker is dan voor mannen. Sommige
modetendensen zijn echter laakbaar. Zo dreigt het gevaar dat vrouwen naar de Franse
mode blanketsel en rouge zullen gaan gebruiken: daarmee zullen immers verschillen
in wáre schoonheid verborgen blijven, zoals dat nu al in de haarmode het geval is.
Ook mannen verhullen met modieuze kleding en haardracht verschillen in natuurlijke
schoonheid, terwijl hun overdreven aandacht voor het uiterlijk bovendien op
verwijfdheid duidt.
No. 40:
Lezersbrief met de aanmerking dat de Heer Spectator zijn naam niet verdient,
zolang hij niet naar Brits model over ‘nachtgezichten’ vertelt. Om hem op weg te
helpen beschrijft de briefschrijver een droom waarin Rhadamanthys beoordeelt wie
naar de hel moe-
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ten en wie niet. Tot de ongelukkigen behoren een geleerde, omdat hij zich uitsluitend
met wetenschap heeft beziggehouden zonder tot ware wijsheid en goedheid te komen;
een paardenfanaat die twee mensen heeft doodgereden, een salonjonker, een jager,
een nietsnut en een vroeg blasé geworden heer. Een beter lot treft een oude boer
wegens zijn braafheid, tevredenheid en vriendelijkheid; een jonge man wegens zijn
wroeging over de bandeloosheid die in zijn studententijd zijn oorspronkelijke
deugdzaamheid verdrong en tenslotte een oude koopman, die hard heeft gewerkt en
zuinig en oppassend geleefd. Vervolg in no. 44.
No. 41:
Toelichting op de mogelijkheid godvruchtig, maar niet ‘fijn’ te zijn, inhakend op
no. 31. Daartoe is nodig een uiteenzetting over de godvrucht en het Opperwezen:
velen koesteren onjuiste opvattingen over God; zij menen ten onrechte dat de aard
van de Goddelijke deugden en volmaaktheden verschilt van die van de mens en
hebben verkeerde denkbeelden van de Goddelijke volmaaktheid. Zo ziet men ten
onrechte Gods ‘oneindige vrijheid’ niet als volstrekte onafhankelijkheid, maar als
opperste willekeur: ook bij God wordt die vrijheid immers gestuurd door de rede.
De Spectator pleit voor een redelijke godsdienst, gericht op de deugd, beleden door
mensen die godsdienstig, maar niet ‘fijn’ zijn. Zo iemand is zijn vriend Aristus, een
wijs, gematigd en redelijk man, volgens wie godvruchtigheid in afzondering gekweekt
en gevoed moet worden, en onder de mensen in praktijk gebracht. Zijn vroomheid
staat ontspanning van de geest met eenvoudig vermaak echter niet in de weg.
No. 42:
Lezersbrief waarin de correspondent verslag doet van een conflict tussen zijn
gastheer en gastvrouw. Háár properheid belemmert zíjn gastvrijheid; háár angst voor
geknoei met rode wijn op het smetteloos tafellaken doet hém die wijn er met opzet
over uitgieten. Zíj raakt buiten zinnen, híj blijft bedaard en verwijt haar gebrek aan
eerbied voor hem. Zijn voorstel tot echtscheiding brengt haar tenslotte tot
onderdanigheid en inkeer. Als zij haar kinderachtigheid toegeeft, erkent haar man te
ver te zijn gegaan en alles komt goed, ook met hun gast. Een beschouwing over de
zwakheid van vrouwen sluit hierbij aan: een verkeerde opvoeding is er de oorzaak
van dat vrouwen hun hartstochten zo slecht
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kunnen beteugelen: de ontwikkeling van de rede krijgt daarin immers geen aandacht,
alleen onzinnige uiterlijkheden.
No. 43:
Brief van een lezer over het predikambt: een predikant moet zich niet beschouwen
als een gezant des hemels, maar door studie streven naar welberedeneerde
godgeleerdheid. Zijn taal moet verzorgd maar begrijpelijk zijn; hij moet niet onnodig
uitweiden; zijn leerstellige en zedelijke argumenten moeten overtuigen door kracht
(dansen, kaarten en toneelspelen zijn op zichzelf niet afkeurenswaardig, hooguit
misbruik of gevolgen ervan); hij mag zonden streng bestraffen, mits weloverwogen,
maar hij mag niet de zondaar te schande maken; zijn godsdienstijver moet gebaseerd
zijn op de liefde voor waarheid en deugd; hij moet een voorbeeld zijn, maar mag
zich aan niemand opdringen; in gezelschap mag hij gesprekken sturen, maar nooit
met dwang; belediging van God mag hij niet toestaan en hij moet zich niet alleen
verre houden van vleierij, maar zich in nederigheid vooral hoeden voor gefleem van
anderen.
No. 44:
Vervolg van de droom uit no. 40. Voor Rhadamanthys verschijnt een rechter, die
een leven van hard werken, deugdzaamheid en redelijkheid achter zich heeft; hij
wordt beloond met een gang naar het Elysium. De volgende, een hofjonkertje, heeft
zijn leven slechts besteed aan lichtzinnig vermaak, en wordt bestraft met een verblijf
in de onderwereld. Dezelfde straf krijgt een zelfingenomen man, die er prat op gaat
zijn leven aan de godsdienst gewijd en alle vrolijkheid en lichtzinnigheid (opschik,
spel, dansen) bestreden te hebben. Het droomverhaal wordt afgebroken om plaats te
maken voor bespiegelingen over het dromen en de relatie tussen lichaam en ziel. De
briefschrijver is het oneens met de Cartesianen, die menen dat de ziel slechts bestaat
bij de gratie van het denken en daar dus mee samenvalt: ook het gevoel en de wil
behoren immers tot de ziel. Hij gelooft echter wel met hen dat de slaap altijd met
dromen gepaard gaat, al kan men zich die niet altijd herinneren.
No. 45:
Verhandeling over de menselijke drang zich intelligenter en belezener voor te
doen dan men is en over de trucs om dat te bereiken. Zo kan men in gezelschap
tevoren uit het hoofd geleerde aardigheden debiteren en daarbij, indien met zijn
tweeën, elkaars
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aangever zijn. Een andere manier om indruk te maken is over politiek te spreken,
waarvoor een bepaald (gewichtig) gedrag belangrijker is dan kennis. Een
‘staatkundige’, gewoonlijk een man van rond de veertig jaar, is te herkennen aan zijn
overernstig bestuderen van de krant en het hoogdravend bespreken ervan. Ter
illustratie wordt de aflevering besloten met het verslag van wilde politieke speculaties
in een koffiehuis naar aanleiding van een krantenbericht over Spanje.
No. 46:
Typering van ‘Kameniertjes’, een gevaarlijk slag van mensen, wel te onderscheiden
van de ‘Kameniers’, die welopgevoede, fatsoenlijke vrouwen zijn. ‘Kameniertjes’,
gewoonlijk begonnen als gewone dienstmeiden, hebben hun positie te danken aan
het vermogen bij hun ‘mevrouw’ in de gunst te komen. Na hun ‘promotie’ imiteren
ze hun meesteres in kleding en gedrag; ze voelen zich verheven boven de lagere
dienstboden en worden verwaand. Hun tegenprestatie bestaat in het bewieroken en
vleien van hun mevrouwen, die daar zeer gevoelig voor zijn. Getrouwde vrouwen
verlaten zich in de huishouding op hun oordeel en laten zich door hen misleiden.
Door die machtspositie houden ‘Kameniertjes’ het overige personeel in hun greep,
ook als dat hoger is in rang, zoals de gouverneur.
No. 47:
Stelling dat godsdienst en politiek onderwerp van spectatoriale vertogen mogen
zijn, mits er geen (persoonlijke) kritiek wordt geleverd. Aanleiding voor de bespreking
van het eerste onderwerp is het betreurenswaardig verval van de godsdienst. In zeker
welvarend land (Engeland) heersen goddeloosheid en daardoor bandeloosheid onder
de aanzienlijken en onbegrip van de ware godsdienst bij de laagste klasse; alleen de
burgerij houdt de godsdienst er in stand. Verwerping van natuurlijke en geopenbaarde
religie leidt tot egoïsme, tot verbreken van maatschappelijke banden en tot verlies
van vaderlandsliefde. Ten onrechte menen de ‘ongodisten’ dat de religie uitsluitend
een repressiemiddel van landsbestuurders is om het dwaze volk zich te laten richten
op het algemeen belang. Weliswaar kan een land ook zonder religie tot welvaart
komen en macht en rijkdom verwerven, maar het behoud daarvan vergt
rechtvaardigheid, de deugd die voortvloeit uit (een christelijke of andere) religie.
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No. 48:
Verhandeling over impertinente nieuwsgierigheid en laster. Leeghoofdigheid en
boosaardigheid liggen eraan ten grondslag. Tegen laster kan men zich het beste
beschermen door zich juist niet te verdedigen. Vrouwen achterhalen geheimen door
dienstboden of kinderen van hun buren in te palmen en uit te horen. Soms laten
vrouwen zich in met kwaadspreeksters, die hen dagelijks van nieuwtjes voorzien,
zonder dat ze zich realiseren dat omgekeerd ook roddel over henzelf wordt verspreid.
Bij vrouwen komen deze praktijken meer voor dan bij mannen, omdat hun verstand
minder geoefend is en ze minder door belangrijke bezigheden in beslag genomen
worden. Mannen met veel vrije tijd doen echter niet voor hen onder: die dringen hun
raad en hulp op aan anderen met de bedoeling de geheimen van andermans zaken te
ontdekken en wereldkundig te maken.
No. 49:
Lofzang op zinnebeelden. De grote massa kan effectiever van iets overtuigd worden
door het vertellen van allegorieën dan door het afsteken van zakelijke, logische
redeneringen: het eerste prikkelt de verbeeldingskracht van de onontwikkelde
toehoorder; het tweede vermoeit en verveelt hem. Het maken van een goede allegorie
vergt vele kwaliteiten: de dubbelzinnigheid ervan - de combinatie van een concrete
en een abstracte betekenis - moet subtiel én eenduidig zijn. Dit vertoog wordt gevolgd
door een lezersbijdrage, een berijmde weergave van een allegorische droom, waarop
de lezers worden uitgenodigd te reageren, voordat de Spectator zelf tot analyse
overgaat (zie no. 57).
No. 50:
Twee lezersbrieven met een reactie op het vertoog uit no. 48 over nieuwsgierigheid
en laster. De eerste correspondent geeft een aanvulling: het verfoeilijkste middel om
nieuwsgierigheid te bevredigen is het openen van voor anderen bestemde verzegelde
brieven. Volgens de tweede, een vrouw uit Den Haag, is het onrechtvaardig dat
mannen zich meer kunnen permitteren dan vrouwen en een minder kwetsbare reputatie
hebben, waardoor zij veel minder vaak het doelwit van achterklap zijn dan vrouwen.
Dat neemt niet weg dat kwaadspreken vooral door vrouwen gebeurt en dat men zich
daarvoor niet kan hoeden; wie niet bereid is teruggetrokken te leven en zich aan
onschuldig vermaak overgeeft, kan rekenen op een aanval op haar goede naam. Aan
Heer
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Spectator tenslotte de vraag hoe hij denkt over een onverschillige houding jegens
dergelijke, niet te vermijden, laster.
No. 51:
Beschouwing over religie en geestelijkheid. Hoewel de waarheid van de godsdienst
in feite losstaat van de zeden van zijn dienaren, worden die twee veelal zo met elkaar
in verband gebracht, dat het verval van de godsdienst geweten wordt aan de slechte
zeden der geestelijkheid. Zo is de bandeloosheid onder de lagere geestelijkheid in
zeker eerder genoemd land (no. 47) oorzaak van de toenemende minachting voor de
godsdienst aldaar. Andersom doet een goed voorbeeld ook goed volgen, zoals in het
eigen land waarneembaar is. Natuurlijk zijn ook rechtschapen predikanten niet
feilloos, maar het is onredelijk alleen op hun gebreken te hameren; in het algemeen
zijn het toegewijde, hardwerkende lieden. Bepaalde jonge abten en predikanten
nemen echter een loopje met hun waardigheid; ze willen vooral excelleren in
gezelschappen en in preken pronken met hun welsprekendheid.
No. 52:
Na zijn eigen veroordeling van harddraverijen in de nrs. 4, 7 en 10 laat de Spectator
hier een voorstander ervan in een vertoog aan het woord. Bij zijn pleidooi baseert
deze zich naar eigen zeggen niet op de rede (die hij als bron van kennis minacht),
maar op de klassieke wijsheid. Van de antieke litteratuur, zo betoogt hij, bezit zijn
opponent, ‘Heer Spectator’, blijkbaar geen kennis, anders zou deze weten dat die
herhaaldelijk getuigt van de liefde en achting der Ouden voor de harddraverij.
Weliswaar gold dat minder voor de Romeinen dan voor de Grieken, maar dat bewijst
slechts hun gebrek aan eerbied voor een volk dat hun in kunsten en wetenschappen
de baas was. Was de harddraverij de Grieken van nut bij hun oorlogen, tegenwoordig
draagt ze bij aan de bloei van van de paardenhandel en levert ze (afgedankte) paarden
aan het trekschuitverkeer. Vandaar dat de harddraverij de stichting van een
kunstgenootschap verdient.
No. 53:
Beschouwing naar aanleiding van een verhaal over de Tyrinthiërs, een oud volk
dat uitsluitend tot luim, en nooit tot ernst geneigd was en dat van die luchthartigheid
niet te genezen viel. Het gevaar van zo'n neiging, gevoed door een toestand van vrede
en voorspoed, is dat zij aan het nageslacht wordt doorgegeven, zodat ook dat nooit
serieus zal nadenken. Overal komt men de nazaten
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der Tyrinthiërs nog tegen, en zelfs bestaat er een heel volk, dat meent voor onbezonnen
vreugde geboren te zijn. Nederlanders zijn weliswaar veelal geneigd tot ernst, maar
ook onder hen zijn ‘Tyrinthiërs’ te vinden, wier vermaak geen diepgang kent. Eén
ervan is Aeschinus, die vooral genoegen schept in het debiteren van dubbelzinnige
grapjes, waarmee hij argeloze lieden in verlegenheid brengt. Dit is echter nog
onschuldig vergeleken bij de handelwijze van Crito, die, quasi-ernstig, anderen
serieuze uitspraken ontlokt om er in de loop van het gesprek de draak mee te steken.
No. 54:
Beschouwing over de aard van de adel. Indien aan iemand op grond van verdienste
een adellijke titel verleend is, verdient ook zijn nageslacht een zeker respect. Anders
ligt het bij edellieden, van wier voorouders geen bijzondere verdiensten bekend zijn
of wier familie die titel min of meer toevallig heeft verkregen. Omdat het gebruik
van adellijke titels in heel Europa wordt erkend, ligt het echter in de rede edellieden
enig respect te betuigen, ook als in hun gedrag van adeldom niets te bespeuren valt.
Zo'n titel is dan een uiterlijke zaak, die slechts uiterlijke eerbied behoeft. Sommige
adellijke personen delen deze visie; het merendeel voelt zich echter boven de burgerij
verheven. Toch begint deze opvatting door contacten met Fransen en Engelsen te
slijten, en groeit het besef, dat hoofdzaak is dat mensen ménsen zijn. In andere landen
is de redelijkheid echter nog niet zover doorgedrongen.
No. 55:
Klacht over de onterechte identificatie van in de H.S. gehekelde personages met
bestaande personen: niet de auteur, maar juist degene die overeenkomst veronderstelt
tussen reële en gefingeerde personen, beschuldigt de eersten van de gehekelde
ondeugd. Bovendien zijn de personages uit de H.S. altijd uit trekken van verschillende
personen samengesteld en nooit naar één bestaande persoon gemodelleerd. Zeker
heerschap, dat voortdurend wijst op gelijkenis tussen die personages en bestaande
personen, heeft het dan ook bij het verkeerde eind en zou er goed aan doen daarmee
op te houden. Het valt te hopen dat de redelijke lezer geen geloof zal hechten aan
dergelijke boosaardige, onjuiste identificaties met bestaande personen; vooralsnog
is er in elk geval geen reden met de H.S. te stoppen.
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No. 56:
Ingezonden vertoog over de godsdienstoefening van een redelijk protestant. Al
berust de rooms-katholieke kerk op een valse grondslag, niet alles wat daar afwijkt
van de protestantse kerk is afkeurenswaardig. Zo is het onjuist de rooms-katholieken
te verwijten dat zij meer belang hechten aan de mis, waarin zij hun God dienen, dan
aan de preek, die hun slechts tot lering dient. Zeker is de preek van grote betekenis,
maar veel protestanten zien die ten onrechte als de enige reden om naar de kerk te
gaan. Elke godsdienst heeft altijd een openbare dienst ter ere van de godheid gekend
en ook de protestanten moeten hun God eren en aanbidden. Daarom hoort niet de
preek voorop te staan, maar moeten protestanten meer aandacht hebben voor
gezamenlijke bijbellezing, psalmzang, openbaar gebed en de belijdenis der zonden.
No. 57:
Commentaar op de allegorie uit no. 49, waarop de lezers diverse reacties hebben
ingezonden. Vooraf spreekt de Spectator de mening uit dat het dichtwerk kwaliteiten
bezit, die tegen de ook aanwezige gebreken opwegen; de dichter ervan kan als
veelbelovend bestempeld worden, al zal hij nog veel moeten leren. Vervolgens geeft
hij de korte inhoud van het vers en een kritische bespreking van de beeldspraak,
gevolgd door zijn oordeel over de versificatie. Kritiek levert hij vooral op het gebruik
van stopwoorden, op de woordkeus, op overdreven, holle en ongerijmde beeldspraak
en op al te simpel binnenrijm.
No. 58:
Bespreking en weergave van lezersbrieven, die soms lachwekkend zijn: één ervan
behelst de vraag hoe het getal ‘6’ in letters te spellen; een andere levert kritiek op
het verhaal uit no. 42 over de tot inkeer gekomen heerszuchtige vrouw en haar
redelijke echtgenoot - de man is te streng en de vrouw te onderdanig uitgebeeld. De
Spectator weerlegt die kritiek en stelt een vertoog in het vooruitzicht over de wijze
waarop een man zijn huisgezin het beste kan bestieren: veel (vooral Amsterdamse)
vrouwen ontkennen de rechten van de man; zo'n vertoog is dus hard nodig. Dat blijkt
ook uit een quasi-ingezonden brief van Grietje Kenouil, die o.m. beweert dat zij zich
door haar man niet laat overheersen; zij heeft de boekverkopers dan ook gesommeerd
geen spectators meer naar hun huis te sturen. In zijn commentaar erop bespot de
Spectator haar overdadige gebruik van verkleinwoorden.
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No. 59:
Verhandeling over standsverschillen. In de regentenstand ziet men soms op de
kooplieden neer, ten onrechte, want de koophandel is de kurk waarop onze economie
drijft. In zeker (reeds in no. 47 en 51 besproken) buurland genieten de kooplieden
wél respect. In ons land staan, terecht, regenten in hoog aanzien, maar men vergete
niet dat zij zonder de koophandel overbodig zouden zijn en bovendien hun aanzien
niet aan hun persoon, maar uitsluitend aan hun ambt ontlenen. Op hun beurt eisen
vele aanzienlijke burgers een overmaat aan eerbied van hun minderen zonder te
beseffen dat men meer eerbied verwerft door vriendelijke gemeenzaamheid dan door
trots. Aanzienlijke burgers denken zich met de adel te kunnen meten, maar dat kan
alleen indien men als maatstaf niet de conventie, maar persoonlijke kwaliteiten
hanteert. In dat geval kan echter ook een minder aanzienlijk burger zich bij gelijke
kwaliteiten met evenveel recht de gelijke achten van een aanzienlijk burger.
No. 60:
Antwoord op de in no. 50 gestelde vraag wat een vrouw kan doen om haar goede
naam te bewaren. Alom aanbeden vrouwen hebben een kwetsbare reputatie. Mannen
kunnen die schaden door insinuaties of grootspraak over verzonnen veroveringen.
Lichtzinnig gedrag van vrouwen wijst eerder op onschuld dan op schuld (wie echt
een scheve schaats rijdt, is behoedzaam) en dus worden veel vrouwen ten onrechte
belasterd. Worden vrouwen door hun seksegenoten beklad, dan kunnen ze het beste
hun onschuld bewijzen door daar onbewogen onder te blijven en geen kwaad met
kwaad te vergelden, zich integendeel waar mogelijk lovend over de lasteraarsters uit
te laten. Het gaat echter te ver zich van niemands oordeel iets aan te trekken; een
achtbare vrouw betracht niet alleen kuisheid, maar ook behoedzaamheid en
ingetogenheid: een mannenhart wint men immers door zedigheid en niet door
koketterie.
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Verantwoording tekst
De Hollandsche Spectator werd gedrukt en uitgegeven bij Hermanus Uytwerf te
Amsterdam1. Van 20 augustus 1731 tot 8 april 1735 verschenen in totaal
driehonderdzestig nummers, elk van acht pagina's, aanvankelijk eenmaal, maar vanaf
31 december 1731 tweemaal per week. Nadien werden deze gebundeld tot twaalf
boekdelen van ieder dertig afleveringen. Daarvan zijn vele exemplaren overgeleverd,
wat een onderzoek naar de drukgeschiedenis ingewikkeld maakt. Bestudering van
een selectie eruit door B. van Selm resulteerde in de vaststelling dat er van de eerste
211 afleveringen minstens twee edities bestaan, door hem aangeduid als A en B2.
De hier gepresenteerde tekst van de nummers 31 t/m 60 is om redenen van
praktische aard gebaseerd op een exemplaar van de Gemeentebibliotheek Rotterdam,
signatuur 1419 E 1. De opbouwformule daarvan luidt: 8o: π1, A-Z4, Aa-Gg4, 121
folia. Cc 2 als Cc3, Cc3 als Bb3. Dit exemplaar werd niet betrokken in het onderzoek
van Van Selm; om meer inzicht te krijgen in de drukgeschiedenis van de Hollandsche
Spectator zal nader exemplarenonderzoek dus noodzakelijk zijn.
In deze heruitgave is de paginanummering van het origineel aangegeven tussen
vierkante haken. Omwille van de vormgeving is het oorspronkelijke nummer van de
eerste pagina van een aflevering geplaatst aan het eind van de slotpagina van de
vorige.
Waar Van Effen ruimtegebrek heeft, is de tekst van diverse afleveringen partieel
in een kleiner corps gezet; dat onderscheid is hier niet gehandhaafd.
Custoden en katernsignaturen zijn weggelaten en is geen onderscheid gemaakt
tussen de en de s. Ligaturen zijn echter gehandhaafd.
De interpunctie van het Rotterdamse exemplaar is ongewijzigd overgenomen;
alleen de achttiende-eeuwse weergave van citaten, met dubbele aanhalingstekens
voor elke regel, is vervangen door het moderne systeem met dubbele aanhalingstekens
uitsluitend aan het begin en het einde van het citaat. Dat betekent dat ook Van Effens
van het moderne gebruik afwijkende toepassing van het vraagteken is gehandhaafd.
In dit verband wil ik tenslotte opmerken dat ook de hoofdletters die in de tekst dikwijls
op een

1

2

Zie: B. van Selm, ‘De 1731-1735 edities van De Hollandsche Spectator’, p. 206. In: Studies
voor Zaalberg. Leiden 1975, pp. 187-259. (Hierna: Van Selm 1975). Zie tevens: Buijnsters
1992, p. 389-390, no. 26.
Van Selm 1975.
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puntkomma volgen, zijn aangehouden.
In de weinig consequente spatiëring in de oorspronkelijke tekst is in deze editie
is alleen ingegrepen bij spaties vóór en ná een leesteken: vóór een leesteken zijn in
voorkomende gevallen spaties uit de oorspronkelijke tekst stilzwijgend verwijderd;
erná consequent toegevoegd waar ze ontbraken. Waar naar moderne opvattingen een
spatie tussen twee woorden ontbreekt, is die alleen in incidentele gevallen omwille
van de leesbaarheid aangebracht; anderzijds is de spatie niet verwijderd uit wat wij
nu beschouwen als samenstellingen en voornaamwoordelijke bijwoorden. Enclitische
vormen als zulje zijn gehandhaafd. Vóór de vormen 'er en 't is steeds een spatie
aangebracht.
Aan de tekst zelf is niets gewijzigd; slechts ingeval van vermoedelijke zetfouten
- er heeft immers geen systematische exemplaarvergelijking plaatsgevonden - is er
stilzwijgend gecorrigeerd. Het betreft de onderstaande veranderingen. N.B. De
nummers tussen [ ] verwijzen naar de paginering in exemplaar GBR 1419 E 1, waarop
de hier gepresenteerde tekst is gebaseerd. Hetzelfde geldt voor de paginaverwijzingen
in de voetnoten.
[1]

Febuary

February

[6]

onbetwistelyk Maar

onbetwistelyk. Maar

[10]

beschaafheid

beschaafdheid

[12]

onwaarschynlyner

onwaarschynlyker

[12]

erkennen

erkennen.

[19]

geyolg

gevolg

[19]

uitstorten hunne

uitstorten, hunne

[26]

op 't 't hart

op 't hart

[36]

nietsanders

niets anders

[36]

aanwyst

aanwyst?

[37]

t

t geen

't geen

[39]

Heilige Schrft

Heilige Schrift

[40]

bespiegeling,

bespiegeling.

[41]

zwakheden

zwakheden,

[43]

vangedagten

van gedagten

[48]

een een handelaar

een handelaar

[49]

No. 35.

No. 37.

[59]

zag

zag.

[66]

't evenmatigen

t'evenmatigen
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[72]

huishouden

huishouden.

[72]

verging

ver ging

[73]

't uwen

t' uwen

[76]

egeeven

egeeven.

[77]

betragt

betragt,

[78]

opgeregt.

opgeregt,

[85]

heeft alle beuzelingen

heeft, alle beuzelingen

[86]

maat

maar

[94]

zynen Zy

zynen. Zy

[97]

vleyen. Heb

vleyen, heb

[103]

vriendelykheid

vriendelykheid,

[125]

hoort

hoort;

[131]

ofschrikt

of schrikt

[142]

dekunst

de kunst

[150]

't opgehaalde doek

In 't opgehaalde doek

[150]

wortel s

wortels

[156]

behandeld heb

behandeld heb.

[158]

onderdrukken

onderdrukken.

[164]

wilde zeggen

wilde zeggen.

[168]

ergers

ergens

[185]

schepzel niet

schepzel niet.

[187]

zekerheid hebbe

zekerheid hebbe.

[187]

in te dringen

in te dringen.

[192]

tot zig trekken

tot zig trekken.

[192]

vernietigen

vernietigen.

[194]

omgaam

omgaan

[204]

deel in

deel in.

[204]

aengeteekent

aengeteekent.

[210]

vertoont

vertoont.

[211]

alle begrip te boo

alle begrip te boo-

[213]

aan te bieden

aan te bieden.

[214]

zo, om & c

zo, om & c,

[214]

of de zin

of de zin,
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storm zyn geweest

storm zyn geweest.

[215]

ieve liefde

lieve liefde

[216]

thans deug

thans deugd

[227]

handel de eerste

koophandel de eerste
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[229]

ver agter zig laat

ver agter zig laat.

[231]

s' lands regering

's lands regering

[234]

opgewogen

opgewogen.

[235]

etwisten

betwisten

[237]

correspondente toe

correspondente toe.

[238]

geweten zyn

geweten zyn.

[239]

geheugenis te laten

geheugenis te laten.

[239]

waarlyk beminnen

waarlyk beminnen,

[239]

trachten te voldoen

trachten te voldoen.

[239]

zelfs kan zyn

zelfs kan zyn.

[239]

kuisheid

kuisheid,
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Verantwoording illustraties
Omslag

Titelpagina van De Hollandsche
Spectator. (ex. GBR 1419 E 1)

P. [8]

Titelpagina van De Hollandsche
Spectator. (ex. GBR 1419 E 1)

P. 90

[Jacob Cats] Titelprent. T'Amsterdam.
Jan van Heekeren, Anthony Hasebroek,
Andries van Damme, De Wed:e van
Gysbert de Groot, Johannes Ratelband,
en Pieter van Thol, in 's Gravenhage,
MDCCXII. Collectie Atlas “Van Stolk”.

P. 134

‘Cérémonie du mariage chez les
reformez, à Amsterdam.’ B. Picart del. et
fecit 1730. Collectie Atlas “Van Stolk”,
AVS 3779.

P. 195

‘Afbeelding van de Hollandsche
harddraavery om de gouden zweep, aan
het Schouw van Duivenvoorde,
gemeenlijk genaamd het Haagsche
Schouw.’ “Natuurlyke historie van
Holland door J. le Franck van Berkhey.
M.D.” Amsterdam, By Yntema en
Tieboel, MDCCLXIX Dl. IV, Pl. V.
Collectie Atlas “Van Stolk”, AVS 8.
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De Hollandsche Spectator, Tweede deel.
Te Amsterdam,
By Hermanus Uytwerf.
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No. 31. Den 8. February 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Ad populum phaleras! ego te iutus & in cute novi.
1
JUVENAL.

ONder de menschen die hun werk schynen te maken, van zich een eeuwige
gelukzaligheid te bezorgen, vind ik driederley slag. Zommige zyn fyn, en niet
godvrugtig; andere fyn, en godvrugtig teffens; andere wederom godvrugtig, en niet
fyn. Hoewel het woord fyn, hier ter plaatze niet zeer dubbelzinnig is, vind ik egter
raadzaam omstandiglyk de betekenis welke ik aan het zelve hegte, uit te leggen. De
Fynigheid openbaard zich, met de zelfde natuur, dog, onder verscheidene gedaantens
in alle bekende Religien, zo wel de Heidensche, en Mahometaansche, als in alle de
takken des Christelyke Godsdienst. Wat onze Gereformeerde aangaat ik verstaa door
een fyn perzoon iemand, die zich van de gemeene hoop zyner medeburgeren
afzonderd, onder voorgeven van zich van alles, dat niet direct tot uitwerking zyner
zaligheid diend, volmaakt te ontledigen. Hy verschild van hen in kleding, in spraak,
in gang, in houding, wil hy zyne gedagten uiten zelfs in zaken, die op de godvrugt
geen betrekking hebben, zyn styl en

1

Ad populum phaleras! Ego te intus [niet: iutus] & in cute novi: Naar het volk met die
medailles! Ik ken je van binnen en tot op de huid. De betekenis is dus: ‘Weg met al die
ridderorden! Daar ken ik je toch te goed voor! Het citaat is niet afkomstig uit Juvenalis, maar
uit Persius, Satiren III, 30. De vergissing is verklaarbaar: Persius en Juvenalis zaten dikwijls
samen in één band. Over Persius’ derde satire, die als zeer moeilijk geldt, zijn de meningen
verdeeld. In elk geval gaat het om iemand die verkeerd leeft, maar weet hoe het wel moet.
Vs. 30 is dan het antwoord op de vraag (27-29): ‘Ben je soms zo trots op het feit dat je van
Etruskische adel bent en dat je in een purperen toga de censor mag begroeten?’ De relatie
met Van Effens tekst is niet geheel duidelijk, maar zal wel schuilen in de overeenkomst met
de uiterlijkheden van de fijnen, die geen garantie vormen voor ware vroomheid.
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tonen swe[2]men naar de gewoone preektrant; Hy sleept zyne woorden traaglyk
voort, 't eene schynt het andere af te wagten; zyn gesprek is onophoudelyk vermengt
en afgebrooken door zugten en steunen. Zyne aangezigt is strak, en betrokken, zyne
tred is met gemaaktheid plomp, zyne ligchamelyke beweegingen zyn traag, en
onagtzaam; Hy schynt in geduurige innige bespiegelingen verdronken; zyn stem
komt zelden voor den dag, als door de neus, als of ze door middel van dien doorgang,
een nieuwe heiligheid konde erlangen. Zyn droefgeestig en neerslagtig hooft hangt
opzyde, als eene door de wind gedrukte bies, de vriendelyke lag heeft de weg van
zyne geslootene lippen vergeten. De glans van zyne oogen is door een bestendige
nevel verduistert. 't Minste woord, dat hem als los en ongebonden voorkomt doet
hem trillen en beven, de minste daad of beweging wiens vrolykheid hy dartelheid,
en waereldgezindheid, denkt te kunnen noemen, rukt hem de berisping ten halze uit;
zo zyn broodwinning het kan lyden, en zomtyds, al kan ze het niet, verzuimt hy geen
predicatie, geen Catechezatie, geen oefening. De overige tyd, die hy spaaren kan,
word door hem besteed, in 't lezen van geestelyke boeken, in uitgesprookene gebeden,
in 't zingen van godvrugtige liederen; In wat gezelschap hy zich bevind, in schuiten,
op wagens, zonder in te zien of de gelegentheid het toelaat of niet, tragt hy zyn ligt
te doen schynen, en mist hy niet zyn heiligheid te doen uitblinken. Voor het danzen,
een vrolyk deuntje te neuren, en voornamentlyk voor 't kaartspel, heeft hy een gruwel
en zo iemand hem tragte te overreden de Schouwburg te bezoeken, hy zoude zich
verbeelden dat men hem levendig naar de Hel wilde slepen. Voeg hier by dat zyne
effen en eenvoudige kleding [3] even zo ontdaan van zwier, als van slordigheid, hem
van verre, voor 't geen hy is, aankondigt, en ik twyfel of 'er iets aan het karacter van
fynheid ontbreken zal. Luiden, aan wie het zelve vreemd is, vatten omtrend die
uiterlyke ingetoogenheid twee verscheidene, en reets strydige gevoelens op: zommige,
die geen denkbeeld van godvrugt hebben, bedrogen door dien uiterlyke schyn zien
alle de fynen aan, als ware heiligen, naar welken den Hemel reeds rykhalst; anderen
niet minder in getal, meten ze allen met de zelfde maat, en verslyten ze zonder
onderscheid voor geveinsden, en schynheiligen, die voorbedagtelyk hun werk maken
van hunne ondeugden, met de bedriegelyke mantel van uitwendige heiligheid te
bedekken, en te verduisteren. Beiden dwalenze van 't spoor der waarheid af; Dat
dikwils de uitwendigheid, van ware godvrugt ontbloot is, weet niemand beter als de
fynen zelven, die zich niet
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ontzien te bekennen dat zy dikmaals die droevige waarheid t' hunnen kosten beproeft
hebben. De gedagten van de anderen ten hoogste ligtvaardig, roekeloos en strydig
met de kristelyke liefde zyn niet min onwaaragtig. De regte schynheiligheid, die met
moedwil en voorbedagte raad het momaanzigt van godvrugt aandoet, om daar door
't oogmerk van waereldsche belangen te treffen, ondersteld, of eene inwendige
verloochening van een opperwezen, of de baldadigste veragting en bespotting van
een erkende Godheid, en is dienvolgens een wanschepzel van ondeugd en boosheid,
daar zelfs de ontaardste zielen voor zidderen moeten. 't Is derhalven geloofbaar dat
een gering getal met zo een afgryzelyke godloosheid besmet is. De meeste van dat
slag van fynen die van ware godvrugt ontbloot zyn, zyn menschen, uitgezonderd de
uiterlyke schors, ge[4]lyk aan de meesten hoop der gener, van dewelke zy, door
uiterlykheden, zich afzonderen. Zy zyn even zo zwak, even zo onderhevig aan den
indruk van drift, eigenliefde, en belang, zy hebben omtrent de opperhuid maar
werkzaam geweest, om dezelve te reinigen, en op het hart hebben ze de minste
pogingen niet aangewend. Men kan ze gelyken aan een dierbaar porcelynvat, dat
voor een schoorsteen pronkt en door zyn glans zoude konnen doen geloven, dat het
schatten behelst, hoewel 'er niets als stof, en spinrag in te vinden is. Zy myden zich,
gelyk de meeste luiden, die men eerlyk noemd, voor groove, en schreeuwende zonden,
gevegten, doodslagen, overspel, openbaar steelen en roven, en ergerlyke ontugt, dog
men bevind ze nevens een ander, trots, nydig, kwaadsprekend, liefdeloos, baatzugtig,
wraakgierig, en wanneer het dus, met hunne driften en voordeel overeenkomt
verfoeyelyke lasteraars. Hun onmiddelyk oogwit is niet anderen met een schyn van
heiligheid te bedriegen; Neen zy zyn zelve bedrogen door de natuurlyke misleiding
van hun eigen hart; Die misleiding gestaaft door onkunde, valsche denkbeelden, en
gebrek van ernstig en onpartydig onderzoek, doet hen een wezentlyk onderscheid
onderstellen, tusschen Godvrugt en deugd. 't Is niet uit te drukken hoe zeer 't kwalyk
begrepene woord van Heidensche zedelessen, die valsche denkbeelden schraagt en
ondersteund. De deugd is zo wel eigen aan de Heidenen, als aan de Christenen, en
heeft de wyste, en edelmoedigste, van die ongelukkige verschovelingen van een
eeuwige straf niet kunnen ontheffen. Maar de Godvrugt, is 't ware livrey en kenteken
van de Christenen alleen, 't is alleenlyk aan de Godvrugt, dat eene oneindige
gelukzaligheid met eene onbreekbare band verknogt is. Dus redekavelen zy met hun
eigen [5] hart dat door gemakkelykheid van zoda-
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nige godvrugt ingenomen zonder moeite 't besluit van die redenering aanneemt, en
zich toeeigend. Door godvrugt verstaan ze 't geheele 't zamenweefzel van uitwendige
godsdienstige plegtigheden, en de onthouding van zekere verlustigingen der
lighamelyke zinnen. Op dien voet maken ze een zoort van verdrag met den Hemel;
zy delen met dezelve 't geen hen voorkomt als de pligten van een Christen. Voor zich
zelven bedingen ze eene volstrekte vryheid omtrent de gehoorzaamheid verschuldigt
aan Gods wezentlykste wetten rakende hun evenmensch. Daar en tegen wegen ze
aan het opperwezen toe zo veel kerkgangen, zo veel oefeningen, zo veel gelezene
hoofdstukken van de heilige schrift, zo veel uitgestorte gebeden, zo veel onthouding
van swier, geoorloft vermaak, en daar mede verbeelden zy zich dat den Hemel reden
van vergenoeging, en zy, van gerustheid, moeten hebben.
By dit gewaand Accoord verliezen ze zekerlyk niet, zy denken den Hemel met
beuzelingen te payen, en al 't wezentlyke voor zich te houden. Zy slagten1 de kinderen,
die door hunne grillige en eigenzinnige ongehoorzaamheid hunne ouders vertoornd
hebbende, verzekerd zyn door flikfloyen en liefkozery, die hen de minste moeite niet
kost, dezelven te zullen verzagten, en met zich te verzoenen. Wat zwarigheid dog
steekter in de uitbottende takjens van de ondeugd wat te besnoeien, de kleding
vereffenen, predikatien aan te horen, zyn wezen in een nieuwe vorm te gieten. Wie
dog, zo hy het eenigzins ter harte neemt is tot dat werk onbekwaam. Maar op de
pynelykste manier 't hart op te scheuren, in 't zelve te vroeten, en met ernst te werken
om de diepe wortelen van 't zedelyk kwaat te doen waggelen en allengskens uit te
roe[6]yen, de natuurlyke neigingen met onophoudelyke pogingen te vermeesteren,
de driften te temmen en onder de gehoorzaamheid der verligte Reden te brengen,
zyn innigste natuur te vernieuwen, en voornamentlyk de opgeblazendheid aan
schyndeugd zo onafzonderlyk verknogt 't onder te brengen, en van den
opperzedemeester te leeren nedrig en zagtmoedig van harten te zyn, daar in bestaat
de ware moeyelykheid, en met eene de regte waardy van de Godvrugt, en dat is juist
't geene daar de misleide reden van dat slag van menschen de moeite niet neemt van
aan te tillen.
Daar is geen valsch denkbeeld, dat een gemeenzamer bedrog in 't menschelyk
gemoed uitwerkt, als de misgreep, waar door een middel tot

1

gelijken op (WNT XIV, kol. 1481).
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een zeker einde, voor 't beoogde einde zelve genomen word. Dus ziet een gierigaart
den rykdom, waar door een gelukkig leeven kan uitgewerkt worden, voor 't geluk
zelve aan. Dus word de opgelegde geleerdheid, waar uit eene geoefende reden
hulpmiddel tot aangroey van wysheid kan halen, voor aanwas van wysheid zelve
gerekent. De misslag van onze deugd ontbrekende fynen of wel ernstige1 spruit uit
dezelve bronader. In de kerk een gedeelte van zyn tyd te verslyten, den Bybel en
andere stigtelyke boeken dikmaals te doorlezen en zelfs in zyn geheugen te prenten,
gebeden op te zeggen, zyn eigentlyk en in zich zelven, geen daden van godvrugt; 't
zyn middelen, om de godvrugt te verkrygen en te vermeerderen; wel is het waar dat
zo men die middelen met een waar en opregt voornemen in 't werk stelt, tot verkryging
van derzelver einde, zulks een teken is van eene godvrugtige gestalte der ziele, en
een bewys dat een gedeelte van 't bedoelde einde reeds is verkregen; Maar in dit
geval is 't aanwenden van die middelen niet door zyn eigene natuur, maar door de
geschiktheid van die gene die ze gebruikt een ware daad van godvrugt.
Ik weet wel dat het geweten der gener, die zodanige verdeeling van pligten tusschen
God en zich zelven maken, wel eens wakker word, en hen hunne ongehoorzaamheid
bitterlyk verwyt; Maar dezelve word ligtelyk weer in slaap gezust, door eenige
traantjes van berouw schoon niet verzelt met verbeetering van zeden; Men durft niet
aandagtelyk onderzoeken, of de aanklevende zonden de uitwerkzelen niet zyn, van
hebbelykheden, die on[7]mooglyk met de hoedanigheid van een Christen bestaan
kunnen. Men doopt ze liever met de naam van swakheden, en van droevige
overblyfzelen van de natuurlyke, en onuitroeybare verdorvendheid. Men twyfeld
niet, of die gebreken worden weer ten volle door een onwrikbaar geloof goed gemaakt.
Men hegt zyne gedagten zo sterk op de stelling, dat het geloof regtvaardigt zonder
de werken der wet, dat men geen tyd heeft om te overdenken, dat het geloof zonder
de werken dood is, en dat zonder de Heiligmaking niemand God zal zien.
Doch door des Hemels goedheid is dit het Karacter niet van alle die men van de
menigte met de naam van fynen, onderscheid. Ik heb het geluk onder de zelven te
kennen luiden van deftige zeden, die met alle pogingen, zo ver ze door hun ligt
bestierd kunnen worden, zig meer en

1

De dwaling van de ‘fijnen’ of ernstigen die de ware deugd missen (WNT X, kol. 1824, II,
2d).
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meer tot eene volmaakte betragting van alle de pligten van een Christen zoeken te
verheffen, en by wien de uitwendige ingetogenheid, zedigheid en ernst niet anders
zyn als de geduurige uitwaazeming van de godvrugt, die hun gemoed overstroomt.
Voor dezulke heb ik de opregte agting en eerbied. Ik wenschte alleenlyk derzelver
reden gevoelig te maken omtrent eenige hunner gebreken, die meer uit een verkeerd
begrip, als uit eene kwade neiging voortvloeyen. Ik weet wel dat ze liefdadig omtrent
hun evenmensch zyn, altyd gereed om hen naar het lighaam alle nodige bystand te
verschaffen, en voornamentlyk om desselfs geestelyke weldoeners te zyn; Ik durf
egter zeggen, dat 'er iets zeer gewigtigs aan de Christelyke liefde van die deftige
luiden hapert. Door het al te groot gewigt 't welk zy leenen, aan dingen niet wezentlyk
eigen aan de ware deugd, verhaasten zy zich gemeenlyk te veel, tegens het
nadrukkelyk gebod van onzen opperleermeester, om anderen te veroordelen. Een
kleed naar de Mode, een aardig hulzel, een vrolyk gelaat, een hartige lag, de pas van
een dans, die de benen zomtyds maken, zonder dat de ziel daar op agt geeft,
verwekken in hen aanstonds kwade gedagten, en de naam van waereldlingen, en wel
zomtyds van verdoemelingen en hellewigten, word met uiterste roekeloosheid, aan
die beuzelingen gehegt, voornamentlyk zo die gene, die zich kwansuis daar aan
schuldig maken, zich niet ontzien, nu en dan in een Assemblé, op een baal en in de
Schouwburg te verschynen, of zich een uurtje met het kaartspel bezig te houden; 't
Geen my hier in 't wonderlykste voorkomt is dat [8] hun deugd zo streng in dit opzigt,
zich, min, als aan deze uiterlykheden, stoort, aan een fyn leugentje, aan eene onedele
baatzugt, en aan een ergerlyk liefdensgevalletje, en dezelven door de vinger ziet als
swakheden bestanelyk met een Christelyke grond. Immers is het zeker dat
onopregtheid, bedrog, en onkuisheid duidelyk door Gods wetten worden verboden,
en dat die zich daar in vergrypen handtastelyk1 tegen hun eigen geweten zondigen.
Zulken, in tegendeel, die zich niet onthouden van eenige uitspanningen, die men met
de naam van ligtvaardigheid en ydelheid brandmerkt, ontkennen, dat deswegens
eenig uitdrukkelyk verbod in Gods woord te vinden zy; en neem eens, dat zy hier in
dwalen; 't blykt egter zeker, dat het niet kwetzen van hunne Conscientie, die misdaad
verminderd. Dat het misbruik van die verlustigingen, zo lang het duurt, met de
godvrugt niet kan verbonden worden is onbetwistelyk.

1

onmiskenbaar (WNT V, kol. 2011).
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Maar waarom dog kan een matig gebruik van die vermaaklykheden met de ware
deugd niet bestaan, of wel min bestaan, als zwakheden rakende de verschuldigde
gehoorzaamheid, aan Gods uitdrukkelyke wetten? Ymand, by voorbeeld die zich 't
genot van dezelven gunt, en goedvind in kleding die van zyne Medeburgers op te
volgen, die, daar en tegens, in zyn gehele gedrag alle zyne betrekkingen omtrent zyn
evenmensch, man, huisvader, vriend, ingezeten, stiptelyk beantwoord; die met aandagt
de uitwendige Godsdienst betragt, om wat reden moet die uit het getal der ware
Christenen uitgesloten worden; Hoe weten wy hoe hy zich by zich zelve in een
afgezonderd vertrek, met zyne bespiegelingen, omtrent zyn eeuwig belang, dragen
mag, en wie geeft ons het regt om zonder kennis deswegens een nadelig vonnis te
vellen? Ik weet, dat de verstandigste onder de godvrugtige fynen erkennen door
woorden en daden, dat het geoorloft is onderscheid, tusschen spys en spys, drank en
drank te maken, en daar in met gematigdheid zyn keur te voldoen. 't Is wel waar dat
als zy dusdanig gebruik van de lekkerheid maken zy verkwikking noemen, 't geen zy
in anderen, brassen, smullen en smeren dopen; Maar de naam veranderd de zaak
niet. Nu wilde ik wel eens weten, door wat bedenkelyke reden de smaak eenig voorregt
boven de andere zinnen, zich kan aanmatigen, en zo het geoorloft is 't vernuft van de
kokery, om dezelve te voldoen in eene zekere graad werkstellig te maken, uit wat
oorzaak 't vernuft niet mag aangewend worden, om, in de zelfde graad de oren te
strelen, en de ogen te verlustigen? [9]
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No. 32. Den 15. February 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Metiri se quemque suo modulo ac pede Verum est.
1
HORAT.

IK ben geenzins verwonderd over de gedurige, en schielyke verandering van de
Modes, rakende onze opschik, en voornamentlyk die der Vrouwen. Zo dra hebben
de eerste Dames van ons land niet een dag of agt gepronkt met een nieuwerwets
hulzeltje karsvars van 't Fransche Hof gekomen, dan eens met een poppemutsje vol
strikjes, kwikjes, en klater goud, dan eens weer een kinder klapmutsje, dat langens
de bedekte koonen tot aan de kin nederdaalt, of 't minder slag van Dametjes rusten
niet voor dat ze mede op dezelfde wys gekapt zyn, waar door zy den hoogmoed van
de groote juffers kragt en gewelt aandoen, om alle veertien dagen haar hooft weer
anders op te toyen, op datze aldus altyd van de Burger Vrouwen onderscheiden
mogen blyven. Dog 't geen my verwondering baart is, datze een diergelyk middel
niet aanwenden om haar rang, in gewigtiger opzigten te handhaaven, en zo dra als
de Tytels aan haar geboorte of aan de waardigheden van hare mannen gehegt te
gemeen worden, zig niet telkens nieuwen aan[10]maatigen. Waarom, by voorbeeld,
zouden de Adelyke Dames, in de hedendaagsche schielyke aangroei van de
Mevrouwen, die ik niet wel kan raden, waar gestuit zal worden2, zig zelfs in het
Nederduitsch de naam van Madame niet kunnen toeeigenen? Ik heb reeds overlang
juffers van de eerste rang gekend, die zig in hare moedertaal Mademoizelle deden

1

2

Het is het ware als ieder zich met zijn eigen maat en voetstap meet. Horatius, Epistulae I, 7,
98. (N.B. Bij Horatius heeft ‘verum’ geen hoofdletter). Het motto heeft betrekking op de in
het vertoog gehekelde neiging zich met uiterlijkheden boven zijn staat te verheffen.
waarvan ik niet goed kan raden, waar die gestopt zal worden.
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noemen? Ik kan niet zien dat het ongerymd zoude wezen, voor alle de juffers van
eene aanzienlyke geboorte, dat exempel na te volgen, om ten minste een weinigje in
titel uit te blinken boven Mejuffrouwen de kameniertjes. De ware Heeren zouden
ook niet kwalyk doen van iets diergelyks uit te vinden. Ik ben verzekerd, dat zulks
de aardigste pots1 zoude wezen, die aan de opgeblazendheid van die groote menigte
van Mynheeren, en Mevrouwen, zoude konnen gespeeld worden, en dat ze daar door
weder tot de zelfde laagte zouden nederzinken, waar in, in myne jonge jaren de
Monsieurs, en de juffers zig bevonden.
Ik heb gezegt, en bewezen, dat eertyds in de zeden der Romeinen naar mate van
hunne aangroejende magt en Rykdom de beschaafdheid als eene onafzonderlyke
gezellinne van weelde en ondeugd was ingesloopen2. Ik wil egter gaaren bekennen
dat de wellevendheid, onder de regeringen van Julius Cæsar, en Augustus, by dat
volk nog maar in de wieg lag. In die tyd waren deze trotze bazen van de vermeesterde
waereld nog maar plomperts en bottrikken in vergelyking van onze Hedendaagsche
Neerlanders. Zoude iemand, die de gewoonte der Oude Volkeren nergens anders als
in toneelspelen, of Romans gezien heeft, wel in zyn harssenen kunnen krygen, dat
een gemeen Roomsch Burger, aan een van die groote mannen schryvende, niet anders
aan 't hoofd van zyne missive zoude [11] geplaatst hebben, als, by voorbeeld, Marcus
Fundanius aan Cajus Julius Cæsar? Zoude hy zig wel kunnen verbeelden, dat in
plaats van duizend nederige verschooningen, wegens de gebruikte stoutheid, dusdanige
brief misschien zoude begonnen hebben met de volgende laffe en onbeleefde
uitdrukkingen: Indien gy gezond bent, zo is het wel, ik ben nog gezond! 't Is egter de
waarheid, en ik zal in 't voorbygaan aanmerken, dat zulks veel overeenkomst heeft
met de briefstyl van onze Voorvaderen! Ik laat U weeten, dat ik nog kloek en gezond
ben; Hoope dat het met U ook zo zal zyn; ware het anders, 't zoude my van harten
leed zyn. Ten minste zal men denken dat dusdanige brief geeindigt zoude hebben,
met de sterkste betuigingen van de nederigste onderwerping, en van het diepste
ontzag waar mede de Schryver zoude verklaard hebben te zyn, des Keizers
onderdanigste, gehoorzaamste, en getrouwste Dienaar. Maar dat is ook mis; 't heele
slot zoude hebben bestaan in 't onnozel woordje. Vaar wel! Cæsar Augustus

1
2

grap (WNT XII[2], kol. 3759, 3761).
Cf. H.S. 26, p. [205] vv.
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was zeker al een aanzienlyk man, en men kan met reden zeggen, dat hy ruim zo groot
een Heer was, als al de gekroonde hoofden van Europa met malkander, nogtans, als
men hem aansprak; gaf men hem de naam niet van Uw Majesteid, Uw Hoogheid,
geenzins. Zelfs niet van Mynheer Cæsar. 't Was maar bloot1 Cæsar, net als of men
nu een Vorst, Philip of Jurrien noemde. Livia, Gemalin en moeder van Keizers, was
niet Mevrouw Livia; ze was Livia, en daar meê was het uit. 't Was ook niet anders,
met Augustus dogter, 't moye en 't Galante Juliatje; men noemde haar Julia, en niet
Princes Julia; Freule Julia, ja zelfs niet juffrouw Julia. Ik beken, dat ik hier dingen
vertel, die bykans geen geloof verdienen, maar de ongeleerde Lezer kan'er vast op
gaan, [12] en daar uit met my besluiten, dat ik met grond heb staande gehouden, dat
de wellevendheid zelfs in de goude Eeuw van Augustus, by de onze maar kinderspel
was. Ik zal 'er iets byvoegen, dat nog onwaarschynlyker is, en egter zeker, en my
doet denken om zeker Spartaansch Veldoverste, die van de Thebanen geslagen zynde,
uitriep, dat het net was, als of schooljongens aan hun Meesters plakken gaven. 't
Geen ik beoog is, dat wy in zekere opzigten onze zedenmeesters de Franschen in
beschaaftheid zo ver te boven gaan, en voor uitloopen, dat ik niet geloof dat ze ons
oit zullen tragten te agterhalen. In onze brieven maken wy onze gansche Natie tot
Edelluiden, en wy spreeken noit met de Menschen zelfs, maar altyd met haar Edelheid;
hoewel wy in dezelve eenige verscheidentheid van trappen erkennen. UE wil zeggen
UEdelheid; zulks zal niemand my ontkennen, en dien tytel weigeren wy den minste
burger niet. Een trapje hoger voegen wy 'er een lettertje by; dan is het UEd. komt 'er
een ampt van eenig aanzien by, dan leerd de beleefdheid ons te schryven: U Wel Ed.
gestrenge, en zo dit alles word opgehoopt met Ridderlyke kwartieren, en voorouders,
dan moet de maat volgemeeten worden, met U Ed Welgebooren, of in zommige
Provintien U hoog Welgeboren, en die geheele plegtigheid moet zo nauwkeuriglyk
in agt genomen worden, dat, zo 'er het minste titteltje aan hapert, men gevaar loopt,
van iemand te honen, en van vrind tot vyand te maken.
Men moet ook met my bekennen dat dit viese2 ceremonieel, een groote zwier en
deftigheid aan onze hedendaagsche briefstyl byzet, en dat het wonderlyk wel
uitgevonden is, om een dorre geest middel te verschaf-

1
2

eenvoudigweg (WNT II[1-2], kol. 2920).
wonderlijke (WNT XXI, kol. 449).
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fen van een fatzoenlyk bladzydje of twee, te vervullen; om dit met een staaltje te
[13] bewyzen, zal ik de moeite nemen, van een briefje uit te schryven dat ik onlangs
op straat gevonden heb, en dat van een Advocaat of Procureur aan een Man van de
hoogste geboorte schynt geschreeven te zyn.
Hoog Edele welgeboore Heer
Ik heb wel ontfangen U H.E.W.Gs. brief waar in U H.E.W.G. my gelieft te
schryven, dat U H.E.W.G. op U H.E.W.Gs. landgoed verscheiden dagen heeft
gepasseert, en U H.E.W.G. zig met andere importante zaaken U H.E.W.G. betreffende,
heeft bezig gehouden, zo dat U H.E.W.Gs. geen tyd heeft gehad de verzogte stukken
rakende U H.E.W.Gs. proces op te zoeken. U H.E.W.Gs. zal egter gelieven te weeten
dat U H.E.W.Gs. zaak, zo U H.E.W.Gs gezegde stukken niet spoedig zend, volgens
U H.E.W.Gs. wensch niet kan geentameert worden. U H.E.W.Gs. zal, hoop ik, my
myne precipitatie alleenlyk spruytende, uit iever voor U H.E.W.Gs. interest ten besten
houden, ik blyve met de nederigste onderwerping en het diepste respect.
Hoog Edele Welgebore Heer
P.S. zyn H.E.W.Gs. U H.E.W.Gs. zoon, heeft my U H.E.W.Gs. uit order van U
H.E.W.G. U H.E.W.Gs. laatste zelve ter hand gesteld, nevens U H.E.W.Gs. beleefde
dienst presentatie; voor welke U H.E.W.Gs. verpligtende attentie ik niet kan nalaten
U H.E.W.Gs. hartgrondiglyk dank te zeggen.
Hoewel dit voorbeeld baarblykelyk aantoond, dat dusdanige tytels zo digt als hagel
op een brief nedergestort aan dezelve eene byzondere kragt en aardigheid leenen, zo
vinden egter onze aanzienlyke Vaderlanders goed, om geen gevaar te lopen iemands
Edelheid te vergrooten, of te verklynen, [14] malkander liever in 't Fransch te
schryven, waar in men uitgezonderd eenige buitengemeene gevallen, met Mynheer,
Mevrouw, en Mejuffrouw volstaan kan; 't zoude ook wel kunnen wezen, indien ik
het zeggen durf, met al het ontzag dat hen toekomt, dat ze al te lui en te traag zyn
om weinig zin in veel woorden op te sluiten; ik kan juist niet zien, dat men hun veel
ongelyk daar in zoude kunnen geeven, indien hunne traagheid in dit geval en in
andere van de zelfde natuur alleen bepaald bleef.
Dog dit is rykelyk genoeg van de zelfde stoffe gesprooken. Het overige van myn
papier zal ik vervullen met een brief my van Leiden toegezonden.
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HEER SPECTATOR.
Na vier jaren op deze Hoge School versleeten te hebben, vind ik my tegenswoordig,
niet geheel en al zonder verdienste, vereert met de titel van Candidaat. Ik moet UE
openhartiglyk bekennen, dat ik in den loop van myne studien, de waarheid van 't
geen gy wegens de nuttigheid van een verstandig Gouverneur gezegt hebt1, maar al
te wel heb ondervonden, en zo ik oit my Vader zie van een zoon, geneigt en geschikt,
tot geleerdheid, heb ik vast besloten, al zoude ik in andere zaken, de veragtelyke
naam van gierig op my laden, niets te sparen, om hem van zo een nut leidsman te
voorzien. Ik heb in de eerste jaren, hoewel van harten wenschende groote en spoedige
voortgangen te doen, ellendig en somtyds tot mismoedigheid toe, getobt. Doch door
hulp van een jongeling van geringe familie, heb ik eindelyk den waren draad van de
studie gevonden, en dezelve zo wel gevolgd, dat ik geen beunhaas tot het uitleggen
van de wetten my voorgesteld, nog tot het opstellen [15] van een kort en eenvoudig
dispuit, hebbe van noden gehad. Ik ben meer verbonden aan de goddelyke
voorzienigheid als aan myne eigen wysheid voor 't geluk van my aan geen grove en
onbetamelyke lichtmisseryen te hebben schuldig gemaakt. Doch ik heb, in
Coffihuizen, en gezelschappen, zo veel hooren spreken van glazen uit te slaan2, en
van op de wagt aan te vallen, dat ik my verbeelde daar uit aanleiding gekreegen te
hebben, om eene reflexie waardig U medegedeeld te worden, te maken. Myns
oordeels, Heer Spectator, zoude hier minder baldadigheden en straatschenderyen
door onze studeerende jeugd gepleegt worden, zonder de zo genaemde stoepjes3 of
soldaten expres gehuurd, om de zelven te weeren. Deeze myne gedagte strekt niet
om de wysheid van de fondateurs van deze doorluchtige Universiteit verdagt te
maaken; ganschelyk niet; Ik zie zonder moeite, dat om ryke, weeldige, en
brooddronken jongelingen door groote voorregten van de ordinare Vierschaar bevryd,
te beteugelen, dit hulpmiddel noodzaaklyk moet gescheenen hebben. Maar het beurt,
gelyk gy weet, niet zelden, dat de menschelyke wysheid zig oefenende omtrent
toekomende dingen, en alle mogelyke omstandigheden niet kunnende voorzien, door
den uitslag

1
2
3

Cf. H.S. 20, p. [156] vv.
ruiten in te gooien (WNT V, kol. 36 en XVII[3], kol. 1570).
stadssoldaten die als ordebewaarders dienst deden, o.m. te Leiden. (WNT XV, kol. 1770).
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overstaag geworpen word. Myns bedunkens is zulks hier het geval. 't Gansche lighaam
der studenten is bezield met een algemeene haat, tegens de soldaten, die zy als haar
natuurlyke vyanden aanzien, en dien afkeer is geschraagd door de grootste veragting
voor derzelver lage en armoedige staat. In de soldaten weederom is dezelfde levendige
en algemeene haat tegens de studenten tot in het diepste van 't gemoed gevestigt, en
dezelve is ondersteund door de natuurlyke nydigheid waar mede het janhagel omtrent
ryke en [16] fatzoenlyke luiden is aangedaan. De laatsten, hoewel het hun pligt en
gewoonte is verdedigenderwyze te vegten, myden daar van niet altyd de occasie;
met eene behoorlyke omzigtigheid, en leggen zomtyds wel eens lagen aan de losse
ongebondenheid van hunne tegenpartyders. De andere zoeken, zo dra als 'er wat wyn
in 't hooft is, alle mogelyke middelen om hunne vyanden met voordeel aan te tasten.
Van honderd ryzen dat hier de glazen ergers worden uitgeslaagen, geschied het geen
tienmaal uit enkele baldadigheid, of om wraak te oeffenen. 't Geschied meesten tyd,
zo wel als het schraffen1 met de degens, om met de soldaten aan de gang te komen,
hen naar 't gemaakte gerugt te lokken, in de strik te krygen en van alle kanten
onverhoeds op het lyf te vallen. Ik ben verzeekerd dat, waren 'er geen stoepjes, weinig
Krotters2 hier zouden gevonden worden, en dat aldus door eene t'zamenvloejing van
omstandigheden 't grootste kwaad uit het geneesmiddel zelve spruit:
Ik blyve.
Deze Hollandsche Spectator zal alle Maandagen en Vrydagen te bekomen zyn: Te
Amsterdam, by H. Uytwerf; te Rotterdam, J.D. Beman; Delft, A. Beman; 's
Gravenhage, C. Boucquet en J. vander Kloot; Dordrecht, Van Braam; Leyden,
Kerchem; Haarlem, Van Lee; Utrecht, Kroon; Middelburg, Meerkamp; Vlissingen,
Payenaar, &c. [17]

1
2

schrapen (WNT XIV, kol. 980-981 en 1005).
lichtmissen, losbandige personen (WNT VIII[1], kol. 381).
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No. 33. Den 18. February 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Χαλεπον το μη Φιληται
Χαλεπον δε και Φιληται
Χαλεπωτερον δε παντων
Α 'ποτυγχανειν Φιλουντα.
1
ANACREON.

HEER SPECTATOR.
IK durve gissen dat UEd. reeds een stok oude man moet wezen, of mogelyk wel
defrigidis & maleficiatis2. De Reden van deze myne gedachten is, dat gy reeds zo
een groot getal Vertogen, over zo veel verscheidene voorwerpen ons medegedeeld
hebt, zonder een eenig woord te reppen van de liefde: eene stoffe, waar over meer
gesproken en geschreven is als over eenige andere, en waar van nog oneindiglyk
meer kan gezegt worden zonder de zelve uit te putten; dewyl die drift op duizend
verscheidene wyzen vereenigt met de gesteldheid van lighaam en ziel, met de andere
hartstogten verknogt, en door de zelve getempert, bykans in yeder byzonder hart een
andere gedaante aanneemt, en verschillende, ja zelfs tegenstrydige
gemoeds-bewegingen voortbrengt. De Natuur van gemelde drift blyft voor het
doordringenste oordeel verholen, indien de ondervinding aan desselfs

1

2

Het is moeilijk niet te minnen,/ het is moeilijk wel te minnen,/ maar het moeilijkste van al
is/ zijn beminde te verliezen [of: niet te krijgen] (?' moet zijn '?). Anacreontea, een bundel
gedichtjes uit de 2e eeuw ná Chr., maar in de trant en het metrum van de dichter Anacreon
(uit de 6e eeuw vóór Chr.) De vertaling van dit vers heeft Van Effen opgenomen in een
ingezonden brief (p. [23]); in een noot daarbij zegt hij het om die reden - in het Grieks - bij
dit nummer als motto gebruikt te hebben.
Geen klassiek Latijn; vermoed. ‘de frigidis et maleficiatis’, wat zoiets moet betekenen als
‘[Behorend tot de categorie] van de koude en boosaardige mensen’.
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werkzaamheid de weg niet [18] opent, en 't is onmooglyk de liefde te kennen, zonder
de zelve te hebben gevoelt. Ik heb egter voorgenomen te ondertasten of myn gissing
omtrent uwe koelheid gegrond zy, door u eene oude onpasselykheid1 myns gemoeds
betreffende gezegde passie te openbare, en uw gevoelen te weten omtrent een
hulpmiddel, dat my aangeraden is, om my daar van te genezen.
Ik ben met zo een hevige neiging tot de liefde ter waereld gekomen, dat ik met
waarheid kan zeggen dat de zelve my zo eigen is als het leven, ten minste als het
redelyk leven, en dat die tedere gevoelens zo dra in myn gemoed, als geschikte
gedagten in myn begrip zig hebben opgedaan: Van myn agtste jaar af heeft zig myn
hart al gehegt aan 't een of 't ander voorwerp, dat my beminnelyk scheen, en in die
kindsheid heb ik al bekwaam geweest tranen van tederheid te storten. Uitgenomen
eenige geringe tusschenpogingen, is deze ongesteldheid met gedurige aanwas my
bygebleven tot myn vyfendartigste jaar in 't welk ik my bevinde. Om u den aard van
myne ziekte nog klaarder te ontdekken, moet ik u zeggen, dat ik van jongs op
onderhevig ben geweest aan droefgeestigheid, die gevoegt by eene levendige en
sterke verbeeldingskragt en onophoudelyke mymering, en wakende dromen in 't
gemoet gewoon is te verwekken. Geen Character kan 'er uitgedagt worden, daar de
liefde in zyn grootste uitgestrektheid meer vat op heeft; luiden van een vrolyken aart
scheppen behagen in al 't geen hen omringt, en de gedurige verwisseling van
vermakelyke harssenbeelden, gunt hen den tyd niet van hun aandagt lang op 't zelfde
voorwerp te vestigen, en daar door de pylen der liefde dieper in hun eigen boezem
te drukken. 't was met my ganschelyk anders gesteld, en in die geschiktheid myns
ge[19]moeds konde het niet missen of al 't geen betrekking op de liefde heeft, moest
my ten hoogsten aangenaam zyn, en by gevolg moest ik eene byzondere verkiessiging
vinden in 't lezen van Romans, en in het toepassen van derzelver gevallen op my, en
op de minnares, die de regerende Koninginne van myn hart was; dog 't was my
onmooglyk uit de zelfde boeken, een volstrekte standvastigheid omtrent het zelfde
voorwerp my toe te eigenen. Ik moet egter hier op roemen, dat ik nooit aan ontrouw
my schuldig heb gemaakt, en nooit, zo lang ik reden had te geloven, dat ik bemind
was, myn hart van een juffer heb afgetrokken, om het aan een ander te geven. Dog
dewyl ik nergens anders myne ogen opsloeg, als op

1

toestand van onwel zijn (WNT X, kol. 1761-1762).
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de beminnelykheid, zo sweefde myne liefde dikmaals te hoog, en verscheidene ryzen
daalde zy te laag, waar door, myne Maitressen aan anderen van gelyke staat uitgehuwd
zynde, ik gedwongen wierd, hoewel met de innigste droefheid, myne ziel van haar
af te rukken. Ik moet bekennen dat ik, in de gedurige loop van myne liefdens gevallen,
duizendmaal de natuur, voor myne ongesteldheid, als voor de grootste weldaad,
bedankt heb. Daar zyn dierbare ogenblikken ja uuren in de liefde, dewelke door geen
vermaak, door geen bedenkelyke wellust kunnen opgewogen worden; 't is niet
mooglyk de innige, de verrukkende, de ziel en lighaam overstromende vergenoeging
te beschryven, de welke gevoeld worden wanneer twee harten volmaaktelyk vereenigd
ten boezem uitvliegen, zig de eene in d'andere als uitstorten, hunne tederste gevoelens
vermengen, zig in een smelten, en daar door een dubbeld leven genieten.
Alle die genen, die dit onuitsprekelyk zoet gesmaakt hebben, zullen met my
bekennen, dat de betoverendste aandoeningen die door 't lighaam [20] alleen kunnen
gevoeld worden, by die zielsverrukking in 't geringste niet te pas komen.
Doch wat zyn, voor eene zielsgestalte als de myne, die gelukkige ogenblikken
zeldzaam vergeleken, met de menigvuldige bitterheden kwellende ongerustheden,
en smartelyke kwyningen, die uit de grond van de liefde zelve opborrelen? Bevond
ik myn hart verwerd in de aanlokkelykheid van een juffer van een lugtige geest, 't
was my onmooglyk my in haar geselschap te vinden, zonder door haar vrolykheid,
die een ander minnaar ten hoogste behaagt zoude hebben, niet gepynigt te worden,
't minste gebrek van aandagt voor my, de minste aftrekking van gedachten, alle hare
uitspanningen, kwamen my voor als daden van ontrouw. Ik vorderde van haar af dat
zy my meer zoude beminnen, als het haar mooglyk was; de werkzaamheid van myn
gansche liefde, oefende zig in haar te beledigen door myn verwyt, en te verzagten
door de slaafagtigste onderwerpingen, en zonder ophouden in de versworene fouten
weder vervallende, dwong ik haar het jok van myne tedere dwingelandy van haar
hals te schudden. Nog erger had ik te lyden, wanneer ik een juffer van myn eigene
imborst aantrof, en uit die overeenkomst, die den band van onze harten verknogter
scheen te moeten maken, onophoudelyke stribbelingen, en oneenigheeden
voortvloeiden. De vieste keurigheid1, en eene volstrekte

1

Vermoed.: grootste kieskeurigheid (WNT XXI, kol. 452-454 en VII[1], kol. 2677).
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wil van volmaaktelyk, en zonder de minste agterhouding bemind te worden in byden
even groot zynde, of volgens de vrouwelyke zwakheid in haar eenigzins groter,
baarden tusschen ons gedurige misnoegingen, en onze liefde hoe teerder, wierd ons
hoe lang hoe meer tot een ondragelyker last. Vriendelykheid, en wellevendheid, door
my by eene andere juffer aangewend, kwam haar voor [21] als de grootste misdaad
en wierd gemeenlyk door haar gestraft, met my al de smarten van ieverzucht te doen
uitstaan; ik behandelde haar in diergelyke omstandigheden, op de zelfde wyzen, en
terwyl wy in 't gesprek met anderen de uiterste vergenoeging scheenen te smaken,
wierd ieders hart door eene helsche pyn van een gerukt. In dusdanige gevallen heb
ik dikwils my herinnert een plaats van Terentius die van de ongerymtheden der liefde
sprekende zig dus daar omtrent uitdrukt. Alle die tegenstrydigheden zyn aan de Min
eigen. Dan is het stilstand van wapenen, dan oorlog, dan weer Vreede! Deze
onbestendigheden door de reden bestendig te willen maken, is niet anders als zyn
best te doen om op eene redelyke wyze zot te wezen1. Niet zelden dacht ik ook op
eene onwaarschynelyke waarheid in een digtregel door een van de beroemdste
Fransche Poeeten begrepen.
*
Een teedre ziel moet niet beminnen.
Voeg by alle deze smartelyke gevoelens, Heer Spectator, den dwang van bittere
schydingen, veroorsaakt door 't absoluit bevel van Ouders, en gy zult volkomen
overtuigt zyn dat myn geluk in myne liefdens gevallen vry wat bekrompen is geweest.
Dit moet ik echter zeggen, dat in diergelyke omstandigheden agter myne zugten en
tranen iets zig verborg dat my eenigzins trooste; zulks bestond hier in dat myne eigen
liefde, door zo een scheiding niet gekwetst wierd, en zig overrede, dat indien het in
de magt van myn minnares was geweest, zy myne liefde tot de laatste ademhaling
zoude aangekleeft hebben. Men mag zig wel verzekeren, dat schoon de geneigtheid
tot liefde voornamentlyk spruit uit eene aangeboren gevoeligheid der ziele, zy egter
altyd verzeld is, door een buiten gemene, dog sub[22]tiele en fyne eigenliefde, die
voor zig zelve geen lieflyker en aangenamer

1
*

Terentius, Eunuchus, 1e bedrijf, vs. 12 vv.
Fontenelle. Il ne faut pas aimer, quand on a le cœur tendre.
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voedzel vind als de liefde en agting van een geagt en bemind voorwerp. Hoe
Edelmoediger een mensch is, hoe meer hy aan dat slag van eigen liefde is
onderworpen. Hy kan over alle ongelukken zig troosten, behalven over de kwetzing
van het tederste deel van die eigen liefde, en niets treft hem gevoeliger als de
gedwongene vermindering van hoog agting voor zyne eigen waardy. Dit heb ik
verscheiden malen ondervonden, wanneer myne liefde van de hand afgewezen, en
verstoten wierd, door een voorwerp, wiens ziel ik verzekerd was dat niemand anders
tot een bezitter had; of wanneer ik met een mede dinger, met gelyke wapenen van
verdiensten en beminnelykheid, om d'overwinning van een hart streed, en in dat
gevegt te kort schoot. Indien ik in diergelyk geval, met eenige schyn van billykheid,
my konde verbeelden dat myne Medevryer zyn zegen niet aan zyne waardy, maar
aan de grilligheid van de juffer verschuldigd was, dan was myn eigen liefde behouden,
en ik kittelde my met de veragting van den overwinnaar en van de behaalde prys;
maar dwong my de Regtvaardigheid de verdiensten van den gelukkige te erkennen,
zo trof my die nederlaag tot het innigste van myn ziel, en geen woorden zyn bekwaam
myne neerslagtigheid in dit elendig geval af te schilderen. De eenigste bedenkelyke
toevlugt die my overig was, bestond in de hoop van dezelfde wapenen met beter
uitslag in een nieuw geval te beproeven. Hoe dikwils heb ik geslingerd in die
onstuimige Zee, niet gewenscht naar de veilige Haven van eene geruste
onverschilligheid, met een vast opzet van my nooit weer aan die woeste baren over
te geven? Hoe aangenaam hoe wenschelyk kwam my die zoete rust in 't verschiet
voor, in vergelyking [23] van die ziel vermoeyende verwerring van weinig aangename
verrukkingen met menigvuldige dodelyke ontroeringen! Dog gelukte het my zomtyds
my uit dit onweer te redden, en de gewenschte Calmte te genieten, 't genoegen, 't
welk ik in 't begin van die staatverwisseling daar uit raapte was van geen
bestendigheid. Myn ziel was voor die stilte niet gemaakt. 't Was of 'er iets aan myn
hart ontbrak, en of 't zelfde niet geheel was! Wat bezigheid ik my zelve gaf, een
kwynend verdriet was de trouwe dog onaangename gezellin van myn handel en
wandel. Myn gerustheid maakte my, om zo te spreken ongerust: 't was of eene
schielyke Ouderdom met hare koude onverschilligheid zig meester van myn boezem
had gemaakt. De verlustigingen, die andere 't meest vervrolyken, waren voor my laf
en smakeloos; ze troffen de schors van myn gemoed zonder tot het inwendige in te
dringen: ik was als iemand wiens tong gewend aan sterken drank de
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kragtigste wynen plat en verschaald vind. Deze vreedzame toestand wierd my hoe
langs hoe meer lastig en ondragelyk? Ik konde vergeleken worden by een bootsgezel
die door een onverhoopt geluk een schipbreuk ontkomen, binnen weinig tyd 't
ontsnapte gevaar vergeet, en door een onwederstaanbare drift gedwongen word om
zig aan 't zelve op nieuws bloot te stellen; zo dat ik op de gansche toestand van myn
hart met reden 't volgende vaersje van den ouden liefhebber Anacréon kan toepassen:
*

Geen min te koestren in zyn zinnen
Is hard; 't is hard ook te beminnen;
Dog 't is d'onlydelykste pyn
Beminnend' niet bemind te zyn.

Dog ik begin te merken, Heer Spectator, dat ik [24] my verlies in de beschryving
van myne malle en zig zelve kwellende tederheid; dog vervele ik U, geef my de
schuld daar niet van, maar wel aan de liefde, die in zyn aard een regte snapper is, en
hoeveel hy ook gebabbeld heeft, noit gelooft genoeg gezegt te hebben. Ik moet hier
egter byvoegen, dat de rype en manlyke jaren myn hart niet redelyker hebben gemaakt,
en dat ik zo zeer als ooit, nog een Vaadsche1 onverschilligheid, nog eene hevige
liefde bekwaam ben te torssen, en moeite heb te bezeffen, welke toestand my 't minst
ongelukkig maakt, zommige myner Vrienden, aan wien ik myne ingekankerde kwaal
ondekt heb, hebben my aangeraden te bezoeken2, of de huwlyks liefde my van de
zelve niet zoude kunnen genezen, zig verbeeldende, dat ik in die toestand eene zekere
gematigtheid zoude vinden, tusschen eene vervelende koelheid, en een afmattende
ongerustheid des gemoeds, dog d'in'twerkstelling van dien raad komt my wat hachelyk
voor, ik houde veel van hulpmiddelen te bezoeken, met welke men uitscheiden kan,
als ze de gewenschte uitwerking niet doen. Het zoude wat hard vallen aan iemand,
die voor een kwade maag rubarber inneemt, ge-

*
1
2

Dewyl de Schryver van deze brief, die de plaats van den Grieksche Digter hier aanhaalt, heb
ik goedgedagt dezelve in de oorspronkelyke taal, aan 't hoofd van dit vertoog te plaatzen.
flauwe (WNT XVIII, kol. 111).
onderzoeken (WNT II[1-2], kol. 2491).
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dwongen te zyn, schoon zulks de kwaal niet verminderde, al zyn leven in 't gebruik
van die vieze wortel te volharden. Ik wenschte wel deswegens u gevoelen te weten,
en gy zult my verpligten, met eene uwer Vertogen te besteden, om ons een regt
denkbeeld te geven van den huwelyken staat, die by de geestige1 en beschaafde
waereld, meer en meer een kwade naam krygt, en daar by te voegen de redenen,
waarom de raad van myne Vrienden u als aannemelyke of verwerpelyk toe schynt:
Ik blyve enz. [25]

1

van vernuft getuigend (WNT IV, kol. 754).
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No. 34. Den 22. February 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Spectatum venio, venio quoque specter ut ipse.1

OM te tonen, dat ik een man van myn woord ben*, zal ik de volgende brief my onlangs
toegezonden, met myn antwoord, den Lezer mede deelen, en zulks niet zo zeer om
de byzondere fraiheid van die Missive, als wel om eens een staaltje te geven van 't
onbegrypelyk begrip, waar mede zomtyds luiden lezen, en oordelen.
't Eerste bladzydje, 't welk niets zakelyks behelst, zal ik over slaan; 't Eenigste dat
myn Correspondent daar in zegt, is dat hy myn opzet in zig zelf pryzelyk vind, dat
de wyze, op welk het by my tot nog toe is uitgevoerd, hem niet geheel onaangenaam
is, dat hy myne Vertogen tegens de vitters zomtyds heeft verdedigd, en dat ik daar
uit, zo 't my belieft, kan besluiten, dat hy myn Vrind is. Men kon daar uit opmaken
dat hy een hater is van muggeziftery, en dat zyn voornemen is my met wezentlyke,
en gewigtige berispingen aan boord te leggen. Zulks maakt hy werkstellig op de
volgende wyze, en deze zyn, zonder de minste verandering 's mans eigen woorden.
De Regelen, die gy u voorgeschreven hebt zyn billyk en regtmatig, met regt tragt
gy, zo veel mogelyk is, uw naam en staat verburgen te houden, waar van gy in uw
23 Vertoog voldoenende redenen gegeven hebt.

1

*

Zij [de vrouwen] komen om te zien, maar ook om zelf gezien te worden. (Variatie op:
Spectatum veniunt, veniunt spectentur ut ipsae). Ovidius, Ars Amatoria I, 99. Het verband
met de tekst van deze aflevering is onduidelijk. Mogelijk heeft het citaat betrekking op Van
Effens belofte de identiteit van de waarnemer (‘Spectator’) verborgen te houden en de
beschuldiging van een correspondent dat hij zich wel degelijk bekend wil maken (gezien wil
worden).
Zie mijn Voorreden. (Voorreden voor De Hollandsche Spectator dl. 1, fol. 4r).
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Desgelyks was uw voornemen om niemand te [26] flatteren, of 't gemeen wat na de
mond te praten, in plaats van te spreken, of te schryven, zo als 't op 't hart leid, mede
goed.
Zo als uw ander voornemen ook was, om niet stekelagtig of iemands gebreken in
't particulier ten toon stellende, te schryven; pryzelyk was het, indien gy by dat goede
voornemen volhard had.
Maar tegens deze drie punten, heb ik u 't volgende te zeggen. Wild gy u voor de
waereld bedekt houden, zo zwyg liever heel stil daar van, in plaats van met het
verdigtzel van de Professor Grimkrakius1 voor den dag te komen. Te meer dewyl gy
uw staat kort daar na zelf ontdekt, wanneer my van verscheiden lieden gezegd wierd:
“kennen wy de Spectator van aanzien niet, wy kennen hem nu voor een armen bloed,
en een man die garen een rykelyk inkomen zoud' willen hebben, als blykt uit zyne
propositie, om de studenten een leidsman mede te geven, de zelve toeschikkende
twee duizend gulden 's jaars, daar hy zelf wel graag toe zou zyn, willende dat de
ouders daar toe hare andere depencis2 zouden besnoeyen3, en nog opentlyker
recommandeert hy zig in de gunst der gener, die eens ten nutte der arme geleerden
een gebouw, als dat der invalides in Vrankryk, wilden stigten4.
Wilt gy hier op antwoorden, dat gy deze dingen maar gezegt hebt, om uw staat te
meer te bedekken, dan mag men u niet geloven, als een man, die spreekt, of schryft
zo als het hem op 't hart legt.
Wat het punt aangaat van iemand te flatteeren, ik kan tot nog toe niet zien, dat gy
deswegen gezondigt hebt.
Het ander Articul of voorgenomen point, om niemand in 't particulier, door uwe
schriften, te kwetzen, overtreed gy heel schielyk, want gy spreekt daar al te duidelyk
van, in uw 25 Vertoog5.
Ik zal hier nog byvoegen, dat men lagt om uwe wonderlyke ontwerpen, die zo veel
als Castelen in [27] de lugt zyn; want hoe kunt gy hopen,

1
2
3
4
5

Zie H.S. 23, p. [181].
uitgaven.
Toespeling op H.S. 32, p. [14] vv.
H.S. 25, p. [197]: voorstel om in ons land een tehuis voor bejaarde litteratoren te stichten,
naar model van de buitenlandse tehuizen voor invalide militairen.
Dat nummer is gewijd aan de spil- en praalzucht van een niet bij name genoemde koopman.
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dat men uwe projecten zal goedkeuren; immers is het zo ligt niet te doen, een zulke
gebouw voor geleerden te stigten, en dezelven aldaar onderhoud te verschaffen, want
of schoon de eerste stigter, of Regent daar al wat goeds mede in den zin had, immers
zouden, na desselfs dood, zig veel swarigheden opdoen, en niet zo zeer nooddruftige
geleerden, als gunstelingen der Regenten, zouden daar een gemakkelyk leven konnen
lyden. Ook is het een bezwaarde zaak den Ryken (schoon mild en verkwistig voor
haar eigen vermaak, egter doorgaans karig voor den armen) tot uw voorslag te doen
overhellen.
De zelfde zwarigheid, en bykans onmooglykheid doet zig op, tegen uw project,
aangaande de verbetering des Toneels, bybrengende het voorbeeld der Engelsche,
die de eerste speelen, ten voordeel des Autheurs geven1, daar omtrent kunnen ook al
veel drajingen gebruikt worden, en veel beter was 't de Schouwburg te verpagten,
gelyk by de stigting van dien van Amsterdam geschieden. Indien gy den Raad van
uwen Vriend wilt aannemen, zo houd u stiptelyk by u voorgenomen conditien, steld
niemand in 't byzonder ten toon. Hekelt eene zaak niet al te dikwils, maakt uwe
projecten wat mogelyker, en voor al dewyl gy de Rykdom wat besnoejen wilt in
hunne depencis, zo zyt ook in uwe staat niet al te begerig; zoekt geen goude en zilvere
platen voor uwe papiere stukken in te zamelen. Verstand en geleerdheid zyn zeldzaam
met aardsche rykdom verknocht: een verstandige ziel heeft maar weinig goederen
nodig, en zyn vergenoeging is zyn besten schat.
Ik hoop in 't vervolg te bespeuren, dat gy myne raad in aanmerking zult nemen.
Dog kunt gy my behoorlyk wederleggen, zo wagt in 't kort uw verantwoordiging.
Uw vriend N N.
De wyl ik hier uitgedaagd word om my zelve te [28] verdedigen eveneens als of
'er bergen te verzetten waren, daar naauwlyk een strootje is te tillen, zal ik my aan
myn Vriend N.N. zelve addresseeren. De lezer zal in myn antwoord de beweegredenen
zien, die my aanzetten om de wonderlyke bewyzen in die verstandige missive vervat,
te weerleggen.

1

Zie H.S. 27, p. [216].
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Myn heer.
Ik ken twederlei verstand, 't een is een natuurlyk uitwerkzel van geest, en studie. 't
ander heeft de Rykdom tot zyn eenige bronader. Myn goede Vriend Horatius erkend
duidelyk het twede zoort, wanneer hy zegt, dat niet alleen eer, agting, adel, eene
schatryke huisvrouw, maar ook de aangename welsprekendheid en de kragt van
overreding gaven zyn van 't heerschende geld, en zyne beroemde navolger bekragtigt
het gevoelen van den Latynsche Dichter door deze nadrukkelyke digtregelen.
Quiconque est rich a tout, sans sagesse il est sage,
Il a, sans rien savoir, la science en partage &c.
Den Ryke ontbreekt niets, hy is, zonder wysheid, wys,
Hy wind, schoon hy niets weet, in wetenschap de prys.1

Op dien voet, Mynheer, denk ik voor 't minst zo veel reden te hebben, om my te
verzekeren, dat gy grote schatten bezit, als gy kunt hebben, om my van armoede te
verdenken. Zo zulks ongegrond was, en gy u van die bovennatuurlyke wysheid niet
voorzien vond, hoe zoude het mogelyk wezen, dat gy 't ampt van een oordeelkundige
berisper, op u zoude nemen, met hoop van door anderen daar voor geschat te worden?
Dit is de grootste beweegreden die my parst om my tegens u te verantwoorden, het
teder belang dat ik in myn werkje, als in het troetelkind van myne harssenen neem
verbied my onwederlegt te laten, uwe bewyzen, die, eerze in 't licht gebragt zyn door
de pen, dikwils door u met de mont zyn uitgedrukt geweest, en die hoe ligt, in zig
zelve door de swaarte van uwe overredende schatten geholpen, mogelyk al te wigtig
zoude worden, zo ik naliet de tegengestelde schaal door 't natuurlyk gewigt van die
reden te doen dalen. Wat uwe styl aangaat, daar van zal ik niets zeggen, om dat ik
verzekerd ben, dat het onmooglyk is, dat deswegens twederlei oordeel door bedrevene
lezers kan geveld worden; derhalven zal ik aanstonds tot het zakelyke komen. Gy
verdeeld u sermoentje in drie delen. De pligt, die ik volgens 't

1

Vlg. de ed. Biblioth. de la Pléjade: Quiconque est riche est tout. Sans sagesse il est sage. Il
a sans rien sçavoir la science en partage. Boileau, Satires VIII, 202-203. Voorbeeld Boileau:
Horatius, Satiren II, 3, 94, waar inderdaad dezelfde gedachte, maar met andere woorden,
wordt uitgedrukt.
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voorschrift der voorzigtigheid [29] en billikheid, my heb opgelegt, is: my onbekend
te houden, 't gemeen niet te pluimstryken, en de voorwerpen myner berispingen niet
met voorbedagten raad, door myn beschryvingen te ontdekken. Tegens deze drie
punten, zegt gy, dat gy my iets te zeggen hebt, en wanneer gy tot het twede komt,
bestaat al 't geen gy daar omtrent hebt te zeggen hier in, dat gy my desaangaande
niets en hebt te zeggen, en dat gy tot nog toe niet zien kund dat ik deswegen gezondigt
hebt: Dit is derhalven een berisping in Blanco, en lykt niet kwalyk naar de Redenering
van Harlequin, die voor Doctor spelende Hypocrates en Galenus aanhaalt, en dus
voortvaard, wat Hypocrates aangaat die zegter geen woord van; en wat Galenus
betreft, die heb ik nooit gelezen. Dog 't geen hier te kort komt word weer rykelyk
vergoed, door uwe wyze aanmerking over het verdigtzel van de Professor
Grimkrakius; 't Is regt jammer dat dezelve door zyne eigene swaarte ter nederstort,
dewyl zy eene valsche onderstelling tot haar eenig steunzel heeft. 't Is my van harten
leed u te moeten zeggen, dat de brief, waar in van de Astronomische gissingen van
dien geleerde man gewag wordt gemaakt, van myn opstel niet en is, 't geen door de
bedrevene lezers aan de styl zonder moeite zal gemerkt zyn geweest; zo myne
geloofwaardigheid, gelyk uit het vervolg van uwe missive blykt, by u verdacht is,
de uitgever van dit werkje zal wel willen getuigen dat die brief, al zo weinig verdigt
is als de uwe, die niemant, ten zy u gelyk in doordringendheid van oordeel, voor myn
werk nemen zal. Doch volgens uw gevoelen heb ik met het beantwoorden, van den
brief van Diafoirius1 het beste middel om verholen te blyven, bestaande in een
volstrekt stilzwygen omtrent my zelf verwaarloost; myne onvoorzigtigheid is al
verder gegaan? Ik heb, zo niet myn naam, ten minste myn staat geopenbaart als die
van een armen bloed. Ik beken, dat zulks van de uiterste onbedagtzaamheid zoude
wezen; in deze eeuw zig voor arm te doen erkennen, is al wat schandelyk en
veragtelyk is op zig te laden, en dat verachtelyke kan niet missen zig van den maker
tot op het werk uit te breiden. Maar waar in dog heb ik die botte misslag begaan?
Zulks, zoude voor een gemeen begrip moejelyk te raden zyn, dog geesten van de
eerste rang weeten tot in de diepste geheimen van eens anders ziel in te dringen. Ik
heb de nuttigheid aangetoond van aan Ryke jongelingen wel beloonde leidslieden
op de

1

H.S. 23, p. [182].
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Universiteit mede te geven, en daar door heb ik myne gretigheid beklapt om diergelyk
vetje voor my zelve te verkrygen. Maar, myn goede Heer, hoe komen diergelyke
harssenschimmen U in 't hoofd. Is de begeerlyk[30]heid, altyd een teken van armoede?
Reikhalzen die gene, die een genoegzaam inkomen hebben, nooit naar aangroei van
schatten? beurt het niet dikwils, dat iemand, die een bouteille wyn in 't lighaam heeft,
meer lust om te drinken heeft; als iemand die geen wyn heeft geproeft? 't Is niet
zelden op de zelfde wyze gelegen met der ryken gretigheid naar vermeerdering van
schatten. Dog om tot de grond van die zaak te komen, wenschte ik wel te weten, hoe
het dog volgt uit myn aanbeveling van diergelyke nutte Leidslieden, dat ik my zelf
stilzwygend tot het bekleden van zodanige bediening aanbiede; zo die redeneering
doorgaat zo ben ik genoodzaakt uit uw voorgeven, aangaande de nuttigheid van de
Schouwburg te verpagten, te besluiten, dat gy het profyt bedoeld, van zelf pagter
daar van te wezen. Hoor, Mynheer, leer desaangaande eens iets van my; op een
andere tyd zal ik graag eens weder iets van U leeren? De les die ik u te geven hebbe
wel opgevolgd, is dubbeld de moeite waard, die gy genomen hebt om my te schryven.
Wanneer iemand, van wiens begrip men met reden, goede gedachten heeft, iets als
nut aanpryst, en zyne bewyzen niets anders zyn als bewimpelde onwaarheden, dan
geeft hy een natuurlyke aanleiding, om zyn voorgeven te verdenken, en aan een
onedele beweegreden toe te schryven. Maar in geval een schryver 't geen hy als ten
hoogste dienstig aanbeveeld, op onwrikbare gronden vestigt en de lezer zulks erkend,
dan stryd het tegens de heusheid en billikheid, zyn gedrag van een ander beginzel,
als van een opregte iever, om eene nutte waarheid te ontdekken, af te lyden, en in 't
zelfde de minste baatzucht te vermoeiden. Daar by, hoe steld gy het dog; om myne
gewaande dorst naar rykdom over een te brengen met de koddige gedagte die gy
hebt opgevat, nopens myn nederig verzoek, om een plaatsje in een Oudmanhuis van
geleerden? Hoe kan die uitgestrekte gretigheid, in een ziel die zyn wensch binnen
rust en nooddruft bepaald, plaats vinden? Wat uwe gedachte zelve hier omtrent
betreft, dezelve is van een verbazende wonderlykheid, en ik twyfel niet of gy zyt de
enigste leezer, die in deze myne boertige sollicitatie een ernstige mening heeft gezogt.
Maar zegt gy, zo zulks geen ernst was, zoude men op de opregtheid van 't geen ik
spreek en schryf geen staat kunnen maken. Maar zoude uwe zedekunde in dit geval
niet vrij wat streng wezen en de redelykheid voorby draven? Hoe, Mynheer, de
Engelsche Spectator be-
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schryft zig als een man wiens aangezigt door 't gedurig stilzwygen, en door 't gebrek
van beweging in zenuwen en spieren, verkout1 is; die by alles tegenwoordig meer
gelykt [31] een schaduw, als een lid van de menschelyke t'zamenleving; die van zyn
Hospita door sprakeloze tekenen word begrepen en beantwoord; ik denk immers niet
dat gy u verbeeld, dat de Schryver in dit opzicht ernstig is en zo spreekt, als 't hem
op 't hart legt. Ik kan echter my niet wys maken, dat zulks voor u een beweegreden
zoude zyn, om zyne geloofwaardigheid verdagt te houden, wanneer hy baarblykelyk
ernstig is. Gy weet zekerlyk al te wel, dat de leugen niet eigentlyk bestaat in waarheid,
maar in het voornemen, van door onwaarheid iemand te bedriegen.
Wat aangaat het derde Artikel, 't welk in zig zelve wel het gewigtigste is, te weten
de ontdekking van de byzondere voorwerpen myner berisping, daar omtrent heb ik
my verklaart met al de oprechtheid, die in een eerlyk hart vallen kan, in de Voorreden
van myn eerste deeltje2. Ik weet dat myne verantwoording, zommige onwaarschynlyk
voorkoomt; maar gelyker onware waarschynlykheden gevonden worden, zo zyn 'er
ook waarheden, die onwaarschynlyk zyn. Wat zal ik daar tegens doen? 't Hangt wel
van my af opregt te zyn, maar niet my te doen geloven.
Gy verwyt my nog, Mynheer, dat ik Kastelen in de lucht bouw, en dit past gy
voornamentlyk toe, op myn Huis voor de geleerde Invalides. Om u de waarheid te
zeggen, daar is al wat aan, niet dat ik in dusdanige oprigting meer onmooglykheid
vinde als in andere van de zelfde natuur, die ook meest aan dezelfde gebrekkelykheid,
waar mede deze gedrygd zoude worden, onderhevig zyn. Geenzins, myn reden om
desaangaande te wanhopen, is juist de uwe, en ik verwagt die fundatie niet van de
kwistige gierigheid der meeste ryken. Dog alle Lugtkasteelen, die de bouwmeester
zelve daar voor aanziet, zyn juist niet onnut; 't gemeene best van Plato, d'Utopia van
Morus, en, wat meer is, 't voorschrift van eene volmaakte, en den swakke mensche
onmoogelyke deugd, zyn gebouwen van 't zelfde slag, en beoogen egter de treffelykste
en verhevenste eindens. Maar wat mag dog het doelwit van myn lugt gebouw zyn;
indien gy u aan de blote muur niet vergaapt had, en het van binnen had willen
doorzoeken, zo zoud gy daar in hebben gevonden eene indirecte berisping, wegens
de geringe agting,

1
2

strak, moeilijk plooibaar (WNT XX[1], kol. 498).
Voorreden, fol. [4] v.
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gunst, en behulpzaamheid, welke de dierbare gaven des verstands van onze
Landsgenoten zig beloven kunnen.
Gy vind de zelfde zwarigheid, en bykans onmooglykheid, in de verbetering van
het Toneel; dog zonder daar van de minste reden by te brengen. Hier door vind ik
myn voordelig [32] denkbeeld nopens uwe rykdom bekragtigt. De wysheid die uit
rykdom spruit, wil op haar woord geloofd zyn; zy handeld als een regter, die zig
maar bezig houd, met vonnissen te stryken; daar de wysheid die 't gewrogt is van
geest en bespiegeling de rol van Advocaat speeld, en alle mogelyke pogingen
aanwend, om 't geen zy voorgeeft te bewyzen. By my nogtans, die, in zaken van de
reden afhangende, aan de reden alleen geloof geeft, blyft het betwiste, in de staat
waar in het van te voren was, en tot nog toe kan ik niet bevroeden, waarom Middelen
in andere Landen met een gewenscht gevolg aangewend, by ons vrugteloos zouden
wezen. Maar wat dog zoud' de verpagting van de Schouwburg tot desselfs verbetering
uitrigten. 't Zy de zelve door Regenten of door Pagters bestierd word, 't middel om
de inwoonders naar 't zelve toe te doen vloeijen, op hoop van zig met een nut vermaak
te verlustigen, blyft het zelfde. Zulks kan alleen door goede stukken, en bekwame
vertoners worden uitgewerkt, en die beide zyn niets te verkrygen, als door de
verwagting van winst en eer.
Gy eindigd met my een dubbelde raad te geven; gy wenscht voor eerst, dat ik de
zelfde stoffen niet dikwils verhandelde? Maar met uw verlof, ik zal daar in de
Engelsche Spectator naarvolgen, die met behoorlyke tusschen ruimtens, al 't geen
hy in een voorwerp wezentlyk vind, voor den dag brengt.
En wat betreft uw voorschrift van niet te tragten voor myne papiere stukken, goude
en zilvere platen te verzamelen; daar op zal ik u zeggen, dat zo ik waarlyk behoeftig
was, en zelfs my maar in enge nooddruft bevond, ik my zulks niet schamen zoude.
Zeg my dog eens, Mynheer, wat vind gy strydig met de strengste reden, en met de
fynste Godvrugt in 't gedrag van iemand, die door eerlyke middelen, zig een
gemakkelyker en ruimer toestand tragt te bezorgen, en die in 't gemeene nut te
betragten zyn eigen voordeel niet goeddunkt te verwaarlozen? Waarom hebben de
gaven van 't verstand, 't zelfde voorregt niet als anderen, om haar bezitter fatzoenlyk
door de waereld te helpen? Dog zo uwe betuigde Vrindschap voor my, en uw
denkbeeld van myne armoede U doet vrezen, dat ik onedele pogingen mogt in 't werk
stellen om my daar uit te redden, zo stel u
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gerust. Ver van behoeftig te zyn, kan ik u met waarheid verklaren, dat ik zo wel eet,
drink, woon, leg, gekleed en gediend ben, als verscheidene koopluiden, die een half
milloen aan goed hebben.
UE. gehoorzame Dienaar de Spectator. [33]
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No. 35. Den 25. February 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Qui bene distinguit, bene docet.1

VErmids ik my van daag in een Philosophische luim bevind zal ik tragten iets
behaaglyks voor den dag te brengen, voor die genen onder myne Lezers, welkers
ziel verheven genoeg is, om een dierbaar vermaak te vinden in 't bevestigen, en in 't
ophelderen hunner denkbeelden.
't Geen men redeneren noemt bestaat eigentlyk in de werkzame aandagt der ziele,
die denkbeelden, in hunne innigste natuur onderzogt, met den anderen vergelykt, om
te zien of ze onderling overeenkomen en verbonden zyn, dan of ze van malkander
verscheiden en onafhanklyk zyn, gelyk ook om na te vorschen, wat andere
denkbeelden in de verenigde zyn opgesloten, en uit dezelven als worden voortgeteeld.
Dog dewyl, in een ziel met een lighaam verknogt, de denkbeelden met woorden zyn
bekleed, die derzelver tekenen, en tafreelen zyn, zo is 't ondoenlyk de denkbeelden
behoorlyk met de anderen te vergelyken, indien men van te voren, met de
nauwkeurigste oplettendheid, door 't wikken van de zin, van alle de woorden die een
stelling uitmaken, uit de t'zamenvloed van alle die byzondere betekenisse de algemene
zin van de gansche stelling niet weet, zonder de minste dubbelzinnigheid voor den
[34] dag te brengen. Dit is 't geen men noemd de zin-bepaling der woorden. Het
zoude te wenschen zyn voor de gemakkelykheid der Redenkaveling, dat ieder
byzonder onderwerp eene byzondere en aan 't zelve alleen gehele uitdrukking had?
Dog dewyl de talen niet door Wysgeren gemaakt zyn, maar door 't gebruik van de
meeste menigte zyn ingevoerd, gebeurt het maar al te dikwils, dat de zelfde benaming
verscheidene zaken afschetst, die, hoewelze onderling eenige overeenkomst, en
betrekking hebben, nogtans wezentlyk zyn onderschei-

1

Wie goed onderscheidt, onderwijst goed. In Prisma's Latijns citatenboek nr. 1550, zonder
bronvermelding, dus ws. middeleeuws of later.
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den, 'tgeen in eene onaandachtige reden niet anders als verwerde gedagten kan baren.
Dit is d'oorzaak waarom men niet alleen somtyds dwaalt om dat men een ander niet
wel verstaat, maar ruym zo dikwils, om dat men zig zelve niet verstaat, en niet regt
weet wat men zegt. Men gebruikt eene uitdrukking, die twee verscheidene
denkbeelden vervat, als of dezelve maar aan eene betekenis gehegt was; dan neemt
men het eene denkbeeld, en dan 't ander by 't hooft, de verwerring word hoe langer
hoe groter, en men begint meer en meer, in plaats van te redeneren, te raaskallen. 't
Is zomtyds een regte klucht luiden van verstand zelfs te horen redentwisten, en te
bespeuren dat ze allengskens geheel en al 't spoor byster zyn, en niet meer weten
waar ze van daan komen, nog waar ze heen willen, tot dat het by geval, en door meer
geluk, als wysheid, voor den dag komt, dat dezelfde uitdrukking by ieder een
byzondere betekenisse heeft. Dan is het alles wel, dan is 't gevonden; zy zyn in een
schuit, hoewel ze een ogenblik van te voren, zig onderling, stilswygens, en niet zelden
overluit, van hardnekkigheid, en dwarsdryvery beschuldigende dagten, d'eene naar
't Ooste te varen, den d'andere naar 't Weste. Zulks heeft niet alleen plaats in disputen,
die voor de vuist geschieden, en in welke de [35] hevigheid en iever om te zegenpralen
de behoorlyke aandagt dwarstboomt, maar zelfs in Boeken van een aanzienlyke dikte
d'eene tegens den anderen ten oorlog uitgerust, dewelke, by gebrek van de zin bepaling
van eenige weinige uitdrukkingen tot aan de jongsten dag zouden kunnen worden
uitgerekt, zonder de minste mogelykheid van onderlinge overtuiging. Ik vind het
raadzaam deze waarheid door hulp van enige aanmerkenswaardige voorbeelden in
zyn helderste ligt te plaatzen. Men onderstelle een Philosooph in geschil, met een
Godsgeleerde. D'eerste beweert, als een onbetwistbaar grondbeginzel. Dat het niet
mogelyk is iets te geloven zonder het zelve te begrypen. De twede houd staande als
een onwrikbare waarheid, dat het mogelyk is iets te geloven, zonder het te begrypen,
ja zelfs dat het onmooglyk is zommige dingen niet te geloven, hoewel men ze niet
begrypt. Is het wel mogelyk twee stellingen te bedenken die zig baarblykelyker om
ver stoten, en is het niet volstrektelyk tegenstrydig dat ze beide waar kunnen wezen?
Ja in schyn, zulks beken ik, maar in der daad is het zo zeker dat ze beide gegrond
zyn, als het zeker is, dat het denkbeeld van twemaal twee, en van vier het zelfde is.
Het misverstand spruit hier alleen uit de dubbelzinnigheid van het woord begrypen.
't Zelfde heeft twee onderscheidene betekenissen. Het beduid te bevatten dat een
zaak is, en in die zin
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heeft de Philosooph gelyk; het beduid ten twede te bevatten hoe een zaak is, en in
die twede zin, die even natuurlyk is als de eerste, steund de stelling van den
Theologant op de grondigste reden. Dat de Philosooph in die betrekking niet dwalen
kan, is zonneklaar voor ieder, die door geloven niet verstaat raden, gissen, los daar
heen zeggen, dat men iets gelooft, handelen als of men iets geloofde, maar op eene
redelyke wyze van iets overtuigt te zyn. De overtuiging hangt niet [36] alleen van 't
begrip af, maar om eigentlyk te spreken is de overtuiging niets anders als het begrip
zelf. Een waarheid duidelyk te zien, en te begrypen, is net het zelve als een waarheid
te geloven, en van dezelve overtuigt te zyn. De stelling van de Godsgeleerde in hare
bepaalde zin is niet min onwraakbaar. De overtuiging dat een zaak is, is onafhankelyk
van alle begrip en overtuiging rakende de wyze, op welke die zaak is en bestaat, zo
't laatste of in zig zelve onbegrypelyk is, of wel dadelyk niet begrepen word, zo is
het, zo lang het in die staat blyft, voor onze reden, als een enkel niet; op niets, kan
de zelve niet werkzaam zyn; zy kan niet verder gaan, als zy door 't ligt van hare
denkbeelden geleid word, en daar dat ophoud, is zy gedwongen stil te staan. Maar
dat gebrek van begrip, dat haar noodzaakt haar oordeel op te schorten, kan in 't minste
niet benadelen haar oordeel en overtuiging wegens 't geen zy in de zaak wezentlyk
begrypt. Hare onkunde omtrent de wyze van bestaan heeft de minste invloed niet op
hare grondige kennis, omtrent het bestaan zelf. Laat ons eens een gemeenzaam
voorbeeld gebruiken. Iemand die 't minste denkbeeld van een uurwerk niet heeft,
ziet voor d'eerste reis zo een kunstig gewrocht van 't menschelyk vernuft? Hy houd
het verscheidene uuren by zig? Hy beziet het van buiten, en van binnen; Hy kan 't
minste begrip niet krygen, van de oorzaak van desselfs gedurige en evenmatige
beweging. Maar belet hem zulks te begrypen, en overtuigt te zyn, dat het zelve
wezentlyk bestaat, en stiptelyk de uuren, en hare verdelingen aanwyst? Zo hy van
oordeel is misgedeeld, zal hy misschien in 't hooft krygen, dat het een levendig
schepzel is, of wel dat 'er de eene of d'andere tovery agter schuild. Mogelyk zal hy
zelfs zeggen dat hy zulks gelooft, maar daar in zal hy zig bedriegen, en een
ongegronde gissing, [37] voor eene redelyke overtuiging, aanzien. Dog is hy met
eene gezonde reden begaaft, hy zal zig vergenoegen, met te geloven 't geen zyn
aandagtig onderzoek hem ontdekt heeft, en nopens 't onbegrepene zyn oordeel
opschorten, en zig wagten voor d'onbezonnenheid van iets aan te nemen of te
verwerpen, zo lang als hy daar omtrent zig met nieuwe denkbeelden niet
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verrykt ziet. In 't zelfde geval bevind zig duizendmaal het nauwbepaald menschelyk
verstand, in Philosophie, in Godsgeleerdheid, in allerlei wetenschappen, en zelfs in
de dagelyksche behandeling van de gemeenzaamste voorwerpen, 't blyft derhalven
onwedersprekelyk, dat het onmooglyk is te geloven dat een zaak is, zonder te
begrypen dat ze is, en dat het zeer mogelyk is te geloven dat ze is, zonder te begrypen
hoe ze is.
Om 't zelfde voorbeeld niet tot vervelens toe uit te rekken, zal ik een ander te berde
brengen, over 't welk men dikwils met de uiterste vinnigheid, en hairklovery,
malkander te keer gaat. Men kan met waarheid beweren, dat in het zondig schepzel,
niet alleen de wil, maar ook de Reden verdorven is; op geen min vaste grond kan
men staande houden, dat de menschelyke reden, niet verdorven is. Maar 't is niet
mogelyk dat wyze en oplettende luiden, zig op die tegenstrydige wyzen uitende, de
zelfde zin kunnen hegten aan 't woord Reden.
De eerste moet het eenigzins oneigentlyk verstaan, en daar door willen uitdrukken,
de gemene slender1 van de werkzaamheid des redens, die de zelfde gebrekkelykheid
vertoond, als of de Reden, wezentlyk bedorven was. De twede verstaat 't zelfde woord
in een letterlyker zin, en beoogd de natuur en de grond zelve van 't vermogen van te
redeneren 't welk onze ziel bezit. In die zin beweerd hy dat, de reden zelve, in haar
eigen wezen zuiver, door hare gemeenzaamheid egter met [38] het verdorven hart,
in hare voortgang word gestuit, en overstaag geworpen; dat haar aandagt door de
driften des gemoeds word gestoort, en met vooroordelen benevelt, en dat zy zig aldus
alleen maar in schyn als in haar grond bedorven opdoet. Indien nogthans iemand
onbedagtzaam genoeg was, om te willen in een eigentlyke zin beweren, dat dit
vermogen van onze ziel aan een wezentlyke verdorventheid verslaaft is, hy zoude
een wonderlyke strik voor zig zelve spannen, en zig over 't hoofd halen. Zo dra hy
zyn mond op zoude doen om die stelling te bewyzen, zoude hy niet kunnen missen
zig zelve tegens te spreken, en te wederleggen. Men zoude hem aanstonds kunnen
vragen of hy staat maakte op de bondigheid van zyne bewyzen, of niet; zo neen; hoe
is het mooglyk, dat onbondige en onzekere bewyzen tot een bondig en zeker besluit
kunnen leiden? Zo ja, hoe is het te begrypen dat, uit de verdorvene grond van de
reden, zuivere en bondige

1

sleur (WNT XIV, kol. 1675).
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bewyzen kunnen opborrelen. De eenigste uitvlugt zoude hier wezen op een losse
voet staande te houden, dat de reden ten deele, en tot een zeker trap zuiver en zeker
is, en ten deelen onzeker, en besmet. Dog vermids het ondoenlyk is die trap stiptelyk
aan te wyzen, en 't gewaande suivre van 't besmette met eene onwedersprekelyke
zekerheid te onderscheiden, zo diend dit agterdeurtje nergens toe en 't blyft eene
handtastelyke waarheid, dat de wezentlyke en grondige verdorvenheid der Reden te
willen beweren, de weg baand tot een algemene twyfeling, waar uit geen hoop is van
zig te kunnen redden.
By gebrek van de zelfde oplettendheid vind men eene schynstrydigheid van den
zelfden aard in de twee volgende stellingen: 1. De Goddelyke openbaring is een
vyliger, en uitgestrekter weg tot hylzame kennis, als de reden. 2. De reden is d'eenigste
uitwerkende oorzaak, van alle onze kennis, en daar is niets van 't geen wy weten, dat
wy door de reden niet weten. Men zal beide die stellingen even waar vinden, indien
men de moeite maar willen nemen, van zyn aandagt te hegten, op de twee
onderscheidene betekenisse van 't woord reden, 't welk in de eerste stelling uitdrukt,
't vermogen van Redenering, dat zig alleenlyk bezig houd, met de bespiegeling van
denkbeelden uit zyn eigen boezem voortgebragt, of door de lighamelyke zinnen aan
't zelve aangeboden; in een woord, dat alleenlyk raadpleegt met het ligt der natuur.
Dog in de twede stelling verstaat men door de zelfde benaming, dat zelfde
zielsvermogen, 't welk zig bediend zonder [39] exceptie, van alle nodige middelen,
om tot de nutste en heylzaamste waarheden door te dringen, en met het geopenbaarde
ligt, zo wel zyn voordeel, als met het natuurlyke, tragt te doen. Dat de eerste stelling
in de uitgelegde betrekking waaragtig zy, kan geen regt kristen lochenen. De Reden
die de helderen stralen van de Godlyke openbaring niet kend, of voor dezelven 't oog
van zyn aandagt sluit, is zo bekrompen omtrent de middelen om tot de nutste
wetenschappen zig te verheffen, en zo schraal voorzien van de nodigste denkbeelden,
dat omtrent de verhevendste waarheden een gemeen Kristen beter onderrigt is, als
de Platos en Ciceros, die al tastende een gering gedeelte van de zelven ontdekt hebben.
De twede stelling in hare byzondere betrekking is op geen min onwrikbare gronden
bevestigt. Niemand zal voor eerst ontkennen, dat de reden de weg moet banen tot
het omhelzen van die heerlyke openbaring, als Goddelyk. De reden alleen kan ons
leren, dat 'er een opperwezen is, wiens waaragtigheid de minste twyfelagtigheid niet
onderhevig is, en dat de Heilige
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Schrift wezentlyk uit die oneindige bron van waarheid tot ons is nedergedaald. Maar
kan men zeggen, dat, zo dra die onwaardeerbare ontdekking gedaan is, de reden
uitgediend heeft, en dat het geopenbaarde ligt haar werkzaamheid moet ophouden?
Verre daar van daan, 't is de reden alleen, die uit de bewoording in de Heilige bladeren
vervat, met haar in hare t'zamenhang te bespiegelen, de ware zin kan voor den dag
brengen. 't Is de reden alleen, die de nieuwe denkbeelden haar in de gewyde Schriften
aangeboden, met den anderen overeenbrengt, vergelykt, 't zamenketent, en met de
zelven, op de zelfde wyze handelt, als met de denkbeelden, die het natuurlyk ligt aan
hare aandagt verschaft. Men vorderd in de Godgeleerdheid geen stap, als door middel
van redenering, en door het opvolgen der wetten van eene gegronde Logica of
redeneerkunde, die, wat stoffen de zelve ook mag verhandelen, en omtrent welke
voorwerpen zy mag bezig zyn, altyd in de grond de zelfde is, en op de zelfde wyzen
werkzaam.
Redeneren is en blyft altyd, denkbeelden met malkander te vergelyken.
't Is derhalven onwedersprekelyk, dat de Heilige bladeren de dierbaarste schatkamer
van de nutste denkbeelden, uitmaken; maar dat de reden alleen zig door bespiegeling,
en overweging den rykdom kan toe eigenen, en 't wigtigste voordeel daar uit trekken.
[40]
Maar, zal men my tegenwerpen, indien wy aan onze reden alleen die onschatbare
verpligting hebben, waar toe diend ons dan de kragtdadige bystand van Gods geest.
't Antwoord vloeit uit de tegenwerping zelve.
't Is Gods geest zelve die ons verligte ogen des Verstands geeft, die volstrekt
meester zynde van alle de twede oorzaken onze aandagt kan opscherpen, de driften,
door welken zy ontroerd word matigen, de nevelen der vooroordeelen, die haar 't
gezigt benemen, doen opklaren, en aldus de reden eene nieuwe kragt en werkzaamheid
byzetten. Maar indien de reden zulke treffelyke voorregten heeft, zullen zommige
Lezers zeggen, waar by komt het dan toe dat de eerste Discipelen van de opperste
wysheid, met zo veel hevigheid, tegens de Philosophy als tegens de gevaarlykste
vyandinne van de Godsdienst hebben uitgevaren? Deze vraag zoude my tot een
gansch nieuw Vertoog stoffe kunnen verschaffen? Ik zal hier maar alleenlyk zeggen,
dat die Schryvers hier noodzakelyk moeten beoogen1, de verscheidene takken van
eene opgeblazene en kwalyk gegronde wysgeerte die in hunne tyd eene valsche en
bedrieglyke wysheid voortbragten, en niet

1

bedoelen (WNT II[1-2], kol. 1812).

Justus van Effen, De Hollandsche Spectator

82
min met de gezonde Reden strydig waren als met de Religie. Dat het onmooglyk is,
dat zy de kunst van de reden omtrent alle voorwerpen wel te gebruiken, hebben
kunnen bedoelen, blykt handtastelyk hier uit, dat zy tragtende Heidenen en Joden te
overtuigen, niet gevorderd hebben op hun woord gelooft te worden, maar hen 't
onderzoek der waarheden hebben aanbevolen; en wat is dog het onderzoek van
waarheid anders, als Redenering en bespiegeling.
Deze Hollandsche Spectator zal alle Maandagen en Vrydagen te bekomen zyn: Te
Amsterdam, by H. Uytwerf; te Rotterdam, J.D. Beman; Delft, A. Beman; 's
Gravenhage, C. Boucquet en J. vander Kloot; Dordrecht, Van Braam; Leyden,
Kerchem; Haarlem, Van Lee; Utrecht, Kroon; Middelburg, Meerkamp; Vlissingen,
Payenaar, &c. [41]
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No. 36. Den 29. February 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Pro bene sano
Ac non incauto fictum at tutumque vocamus.
1
HOR.

ZEker vreemd Schryver heeft een groot en geestig Vertoog opgesteld, om te bewyzen
zo door redenen, als voorbeelden, dat de burgerlyke zamenleving, zo als de zelve nu
in haar gansche verband onderzogt kan worden, zonder zekere menschelyke
zwakheden, vooroordelen, en ondeugden niet zoude kunnen bestaan, en dat zonder
die onvolmaaktheden geen volk ryk bloeijend, en gedugt zoude kunnen wezen? 't
Welk niet anders betekend, als dat de waereld zo lang als ze bestaat, gelyk ze nu
bestaat, niet anders bestaan kan, en om zig in die toestand te houden, pragt, dartelheid,
verwaandheid, hoogmoed, ydele eerzugt, gierigheid en verkwisting, volstrektelyk
van noden heeft? Hy beweert voornamentlyk, dat in de tegenwoordige
omstandigheden, geen land zig in magt en schatten boven andere uitmuntende kan
maken door een Koophandel in de welke de zuivre eerlykheid en de Christelyke
opregtigheid stiptelyk worden nagekomen! Hy durft zelfs volmondig uitzeggen, dat
de openbare guitery2, die men in dieven, beurzesnyders, valsche spelers verfoeyt,
maar alleen in naam verscheelt van 't geen men in een koopman [42] vernuft en
afgerigtheid3 noemt: volgens zyn gevoelen, dat niet t'enemaal ongegrond is, behelst
het woord

1

2
3

Onjuist geciteerd: Pro bene sano/ Ac non incauto fictum astutumque vocamus: In plaats van
heel verstandig/ en voorzichtig noemen wij [iemand] vals en sluw. Horatius, Satiren I, 3,
61-62.
boevenstreken (WNT V, kol. 1230); blijkens het vervolg hier in de zin van: oplichterij.
handigheid (WNT I, kol. 960).
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guit in zyn volle uitgebreidheid genomen, alle de zulke, die geen opregte eerlykheid
bezitten, en aan anderen doen, 't geen ze zelve van anderen niet garen zoude lyden:
om over te slaan, zegt hy, de ontelbare streken, waar door dagelyks de eene handelaar
den andere zoekt te verschalken, zonder gevaar te lopen van hunne goede naam daar
door te bevlekken, zo wensch ik maar, dat men my een Koopman tone die nooit mist
aan den bieder, de gebreken van zyne waren te ontdekken, die ze zelfs niet met al
zyn vernuft tragt te verduisteren, en die nooit de zelven, tegens zyn geweten, boven
hare waardy verheft, om ze gemakkelyker en met meer winst kwyt te raken. Om
verders te tonen, door wat kunsjes Koopluiden van de beste reputatie zig zonderling
zoeken te verstrikken brengt hy 't volgende voorbeeld by? Philarethes een man die
een groot figuur in de waereld maakte, en zwaare commissien uit verscheidene landen
aan de hand had aangaande de Suiker, trad in onderhandeling wegens eene aanzienlyke
party van die waar, met Argyrophilus, een voornaam handelaar op de West-Indiens;
hoewel zy beiden de markt zeer wel wisten, konden ze met malkander niet
overeenkomen. De eerste was een man van een grote Rykdom, altyd wel by kas, en
verbeelde zig dat niemand beter koop1 als hy de vereischte Koopmanschappen
behoorde te verkrygen. De laatste bevond zig in de zelfde toestand, en geen geld
hooglyk van node hebbende bleef vast op zyn prys staan. Terwyl zy over gemelde
koop bezig waren in een Koffihuis niet ver van de beurs, kwam de knegt van
Argyrophilus hem een brief uit Amerika behandigen, door de welke hy verwittigt
wierd, dat 'er een vry groter kwantiteit Suiker in 't kort stond aan te komen, als men
verwagt had. Dit dede hem [43] van harten wenschen, tot de aangebodene prys zyn
waar te verkopen, eer die tyding verspreid wierd? Dog zeer doortrapt zynde, en
vrezende met zig al te zeer te verhaasten, en te schielyk van gedagten te veranderen,
zyn kaland2 agterdogt te geven, liet hy zagjens 't gesprek omtrent die zaak slippen,
en bragt een ander onverschillig praatje te berde; na van de lieflykheid van 't weer
iets gezegt te hebben, ging hy over tot de aangename gelegenheid van zyne buiten
plaats, en met al de tekenen van vrindschap en van een vrolyk humeur verzogt hy
Philarethes eenige dagen met hem aldaar te gaan verslyten. De plaats was niet verder
van de stad als een uur of vier; 't was in de maand

1

beter koop: goedkoper (WNT II[1-2], kol. 2221 en WNT V, kol. 365).

2

klant (WNT VII[2], kol. 3399).
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van May juist op een zaturdag, en de verzogte Commissionaris ongetroud zynde, en
niets te doen hebbende voor de volgende Dingsdag, nam de aangebodene beleeftheid
gewillig, en dankbaarlyk aan; de koets word ingespannen, en de Heeren vertrekken
zonder uitstel. 't Onthaal was dien avond, en de volgende dag zo heerlyk als beschaafd,
en vriendelyk. Dog Philarethes zig 's maandags smorgens bedienende van een Paard
van zyn nieuwe Vriend, om zig wat te verlugtigen, en zyn honger tegens 't middagmaal
te scherpen, ontmoet by geval een kennis, die hem verwittigt dat 'er gewisse tyding
's avonds te voren was gekomen, dat de Suikerschepen door eene zware storm belopen
ten groten deele waren vergaan, en dat men op de beurs voor zeker hield, dat de
Suiker ten eerste vyf en twintig percent stond te ryzen. Hier op keerd hy te rug, en
zonder vertoeving haald hy weder op de afgebroken onderhandeling wegens de
bewuste party Suiker. Argyrophilus, die aan 't sluiten van de koop niet twyfelde, en
voorgenomen had na den eten, dezen handel te vernieuwen, was geen kleintje in zyn
schik [44] dus voorgekomen1 te zyn; dog hoe genegen egter hy ook was te verkopen,
de ander beieverde het sluiten van de party nog vry meer; ieder nogtans bevreest
voor des anders doorslepenheid, wist nog een goede wyl de uiterste koelheid en
onverschilligheid kunstiglyk na te bootzen. Eindelyk Philarethes verhit door het
kortsgehoorde nieuws, en dugtende dat een langer uitstel hem schadelyk mogte
wezen, sloeg de koop toe zonder 't minste van den vollen eisch van Argyrophilus af
te dingen. Daags daar aan keerden zy te rug naar de stad; zy vonden de tyding
bevestigd, en verspreid, en Philarethes won by de party meer als vyfduizend guldens.
Argyrophilus die niets had verwaarloost om hem te verkloeken2, had waarlyk geen
reden om te klagen; ik wilde nogtans wel eens weten, of zy beide wel garen hadden
willen behandeld wezen, zo als elk van hen den ander behandeld had.
Ik wil garen met dien verstandigen Schryver bekennen, dat 'er in alle
onderhandelingen van de menschen veel ontrouw en bedriegery schuild; dat de eenes
ondeugd die van den ander in zommige opzigten uitlokt, en noodzakelyk schynt te
maken, en zelfs dat de Koophandel, meer aanleiding tot ongeoorloofde streken en
valsheden geeft, als verscheidene andere hanteringen, van twee stellingen houde ik
my egter verzekerd; voor eerst

1

tegemoetgekomen (WNT XXII[2], kol. 69).

2

te slim af te zijn (WNT XX[1], kol. 338-339).
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dat wezentlyke bedriegeryen in den handel niet noodzaaklyk zyn, en dikwils meer
nadeel als profyt by brengen, en ten twede, dat de Schryver voor ongeoorloofde
streken aanziet zommige behandelingen, die met eene voorzigtige opregtigheid, en
met de liefde, die wy onze evenmensch schuldig zyn, niet stryden, en aan een
koopman genoegzame middelen verschaffen, om zyne zaken voordeliglyk te bestieren.
Ik noem wezentlyke bedriegery wanneer men tegen zyn geweten aan, om in de ziel
van anderen valsche denkbeel[45]den op te wekken, woordelyke, of dadelyke tekenen
misbruikt, aan welken een onderlinge overeenstemming een vaste betekenis gehegt
heeft, wanneer men by voorbeeld ja zegt, daar ons geweten ons verpligt neen te
zeggen; wanneer men een monster vertoond, en een andere waar levert. Myns oordeels
bestaat de eigentlyken natuur van leugen en bedrog in dat valsch gebruik van de
beschrevene tekenen, en niet alleen, in 't bloote opzet van aan iemand denkbeelden
strydig met de waarheid te geven. Zulks is oneindelyk; de eerlykste luiden door de
voorzigtigheid onmydelyk; de eerlykste luiden zyn door de voorzigtigheid gedwongen
zig daar van niet zelden te bedienen, zonder dat zy gevaar lopen van hunne goede
trouw te doen verdenken. Mag een eerlyk man, wetende dat hy nagezien of gevolgd
word, niet een verkeerde weg inslaan, om te verbergen waar heen zyn gang strekt!
Indien 't iemand geoorloft is, door stil te zwygen, een gansche waarheid te bedekken,
zo zie ik niet hoe hy zyne goede trouw kan schenden, met een gedeelte van de
waarheid te zeggen, en 't overige agter te houden. Worden 'er niet duizend onschuldige
misleidingen uitgewerkt door de trekken van 't wezen, door een grimlag, door de
bewegingen van 't oog, door de eene of d'andere gebaerden? Dog waerom is dat slag
van misleidingen vry van schuld, de reden is klaar, aan die tekenen, die misdaad
worden, en welkers misduiding men zelfs in zekere gelegendheden hopen, en
wenschen mag, is door onderlinge overeenstemming geen vaste zin gehegt, en die
geen, die een vaste betekenis geeft, aan tekenen, die geen vaste betekenis hebben en
daar door misleid word, moet zyne dwaling, aan zyne eigen losheid, en
onbedagtzaamheid wyten. Maar zal men zeggen, wat zakelyk onderscheid kan 'er
egter gevonden worden tus[46]schen misleiding en bedrog, dewyl zy de zelfde
uitwerking hebben, en beide strekken om iemand met de waarheid strydende
denkbeelden in te boezemen? Dit onderscheid is zeer gewigtig. Die gene, die de
natuur van deugd en ondeugd tot in hare ware bronader nagespoort hebben, weten,
dat het voordeel of nadeel van de menschelyke
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zamenleving, de regte proef derzelver is, 't geen derhalven 't onderling betrouwen,
waar op die zamenleving noodzaaklyk kwetst, moet zekerlyk als ondeugd aangezien
worden, en zulks is ten hoogste toepasselyk op leugen en bedrog, die door 't valsch
aanwenden van tekenen over welker zin men over een gekomen is, 't algemene
contract van 't menschelyk geslagt verbreken, en alle geloofwaardigheid aan die
genen, die zig van de zelven bedienen, met regt, benemen. Dusdanige verbondbreuk
legt in de misleiding niet, dewyl de zelve alleenlyk tekenen gebruikt, aan welken de
onderlinge overeenstemming geen vaste zin verknogt heeft. Deze redenering vind
zig ook door 't menschelyk gedrag geschraagt; neem eens, dat ik naar den Haag
willende vertrekken, aan iemand, die my vraagd, waar ik heen wil, antwoord dat ik
tot Haarlem moet wezen, en Hy daar na bevind, dat myn uitgevoerd opzet is geweest
my naar den Haag te begeven; dit misleidend agterhouden van een gedeelte der
waarheid zal zyn vertrouwen op myn opregtigheid niet verminderen; al 't geen hy
'er uit zal besluiten is, dat ik op onbescheidene vragen niet gewoon ben een
voldoenend antwoord te geven, of wel dat ik eenige reden heb gehad om aan hem 't
ware oogwit van myne reize te verbergen. Dog antwoord ik hem volstrektelyk, dat
ik niet verder meen te gaan als Haarlem, en hy komt daar na het tegendeel te
vernemen, zo zal myn goede trouw daar door zekerlyk in zyne gedagten iets te lyden
[47] hebben. Leugen en bedrog moeten derhalven uit den koophandel uitgesloten
worden, dog misleiding kan in de zelve zeer geoorloft wezen, en ik twyfel zelfs, of
de koophandel zonder die onschuldige listigheid wel bestaan kan. Men moet daar
by aanmerken, dat alle Kooplieden bewust zyn dat de natuur van den handel bestaat
in 't goedkoop inkopen, en in 't uitslaan met de grootste winst, welke de eerlykheid
lyden kan. Dit kan niet geschieden zonder malkander een kans af te zien, en 't is
volgens een stilzwygende overeenstemming, dat zy daar omtrent ieder hun best doen,
naar mate van hun vernuft, ondervinding, en behendigheid. Ik zie hunne onderlinge
behandeling aan, als die van opregte, eerlyke, en goede vrinden, die met malkander
een partytje piketten1. Ieder wend alle mogelyke listen aan, om zyn spel te
verduisteren, en om in dat van den andere in te dringen; niets verwaarloost men om
zyn tegenparty te verschalken, en te misleiden. Men zal zelfs willens en wetens

1

bepaald kaartspel spelen (WNT XII[1], kol. 1792).
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een doorslepene fout begaan, op dat de ander rekenende op onze bedrevenheid in 't
spel, door kunstig te spelen zelfs in 't net, voor hem gespannen, vallen mag. Breken
diergelyke lagen door de wetten van spel en door een soort van stilzwygend contract,
geregtvaardigt, het onderling vertrouwen? in 't minste niet. Aan de tekenen die hier
vernuftiglyk worden gebruikt, heeft de gewoonte geen vaste zin verbonden, ieder
heeft dezelfde vryheid, en 't wel spelen kan zonder die fyne streken niet bestaan.
Maar gebruikt een der speelers loopjes, om d'onderste kaart, of wel 't spel van andere
te zien, en om behendiglyk zyne verworpene kaarten wederom te nemen, zo maakt
hy zig schuldig aan guitery, en onwaardig 't minste vertrouwen niet alleen in 't spel,
maar in zyn gansche wandel. 't Is eveneens met den Koophandel gelegen, zy heeft
[48] hare bekende wetten gelyk het spel. 't Is aan een handelaar uit kragte van de
zelven geoorloft, door onkosten, en iever zig van de spoedigste en zekerste
correspondentie te bedienen, zyne tydingen te verbergen, en t'zynen voordeel te
gebruiken. Hy heeft vryheid anderen zonder bedrog te misleiden, en te verschalken,
in hun geheim, met loosheid in te dringen, om zig voor hunne lagen te hoeden. Dog
steld hy valsche brieven op, om ze te verspreiden, en daar door een ongeoorloofde
winst te doen; word hy op dit bedrog, en op andere slinksche streken betrapt, zo moet
hy noodzaaklyk voor een guit gehouden worden, en al zyn geloof met het grootste
regt verliezen. Dog zegt de aangehaalde Schryver, de verschoonde misleiding kan
egter met de pligten van een Christen niet bestaan, dewyl die geen, die de zelve in 't
werk steld, niet graag van een ander zoude gehandelt worden, zo als hy anderen
handeld. Wie begrypt niet dat die grondregel der Christelyke zedekunde zonder de
minste bepaling genomen ongerymt zoude zyn, en d'oefening van andere deugden
dwarsbomen? Iemand die geld weigerd aan een dronkaard door welke hy verzekert
is, dat het aanstonds aan sterke drank zoude worden besteed, doet wel, hoewel hy in
't zelve geval niet garen aldus zoude gehandeld wezen? Een Regter, die een overtuigde
booswigt tot galg of rad verwyst, handeld als een goed Christen, hoewel hy in des
verwezene plaats zynde, liever zoude vrygesproken worden. De ware zin derhalven
van die Christelyke zetregel is, dat wy verpligt zyn aan een ander te doen 't geen wy
in desselfs plaats zynde, met reden en billikheid zouden wenschen, dat hy aan ons
dede. [49]
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No. 37. Den 3. Maart 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Verum ubi plura nitent in carmine, non ego paucis
Offendar maculis, quas aut incuria fudit,
Aut humana parum cavit natura.
1
HORAT.

IK heb belooft de verdienste van Cats in zyn hoedanigheid van dichter, volgens
eenige grondregelen in een van myne vorige Vertogen2, op bondige bewyzen gevestigt,
te onderzoeken, en aan die belofte meen ik van daag te voldoen. In 't gemelde Vertoog
toonde ik aan dat de ziel van het Poetisch vermogen bestaat in eene uitgestrekte en
levendige verbeeldings kracht, bekwaam om de gemoederen, door sterke en
welgelykende tafreelen der begrepene voorwerpen in te nemen en te vermeesteren,
en om door 't opwekken en konstig schakeren van denkbeelden met de anderen
overeenkomende, en verbonden, 't geen de ware vinding is uit te werken. Dog ik
bewees met een dat deze Digtgeest, aan de natuur alleen verschuldigt, buiten staat
is de vereischte uitwerking voort te brengen, ten zy dezelve door geleerdheid zy
gevoed, en bestierd door een gezonde en geoefende reden. Ik maak my sterk voor
de vierschaar van onpartydige regters aan te tonen, dat dit Caracter in alle zyne delen,
op de poëzy van onzen deftigen [50] Vaderlander toepasselyk is. Dog eer ik daar toe
kome, ben ik van zins te onderzoeken wat dog de oorzaak mag zyn, dat die Grote

1

2

Niet geheel juist geciteerd: Verum ubi plura nitent in carmine, non ego paucis/ offendar
maculis, quas aut incuria fudit aut humana parum cavit natura: Maar wanneer de meeste
dingen in een gedicht glanzen, word ik niet door enkele/ vlekjes gekwetst, die of
onzorgvuldigheid heeft veroorzaakt/ of waarvoor de menselijke natuur weinig heeft opgepast.
Horatius, Ars Poetica, 351-353.
H.S. 24, i.h.b. p. [192].
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[Jacob Cats] Titelprent. T'Amsterdam. Jan van Heekeren, Anthony Hasebroek, Andries van Damme,
De Wed:e van Gysbert de Groot, Johannes Ratelband, en Pieter van Thol, in 's Gravenhage, MDCCXII.
Collectie Atlas “Van Stolk”.
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Man in zyn hoedanigheid van Poëet, binnen zo weinige jaren, van het toppunt van
roem, tot in den afgrond van de uiterste veragting is nedergestort. Aan de waarheid
van die veragting valt niet te twyfelen; de zelve is by de hedendaagsche Digters en
liefhebbers van de konst zo algemeen, als ongegrond. Zo iemand met lof van 's mans
werken durft spreken, men ziet hem als of hy uit de andere waereld kwam, en het
hem in de herssenen scheelde; indien men anderzins goede gedagten van zyn oordeel
heeft, men verbeeld zig dat hy niet ernstig is, en ik gelove vast dat vele myner lezeren
gewend hun oordeel hun onderzoek voorby te doen streven, zig zullen laten voorstaan
dat, zo ik niet door een schielyk toeval van myne zinnen beroofd ben, ik dit ongerymd
gevoelen, of uit enkele dwarsdryvery, of om met hen de spot te dryven, onderneem
te beweren. In een woord, by de meeste onzer hedendaagsche rymers is 'er zo weinig
onderscheid tussen Cats en Jan van Gyzen, dat het bykans niet de moeite waard is
daar van te spreeken. Maar steund die veragting nergens op? is 'er niets in de werken
van dien loffelyken patriot, dat daar toe aanleiding geeft? Zekerlyk zyn 'er gebreken
in 's mans Poëzy, dog beuzelagtige, inschikking waardige, en die door overwigt van
frayigheden en geestrykheid ten overvloed worden opgehaald. 't Is zeker dat zyn styl
niet genoeg is in een gedrongen, en dat dikwils de kragt van de zin met de
uitgestrektheid der woorden niet evenmatig is. Men verwyt hem ook met regt het
gebruik van dikwils herhaalde stopwoorden gelyk als ik en weet niet wat, en des al
niet te min; stopwoorden die de bloote naam van Cats onze nieuwmodische dichtertjes,
met een schaterende lag [51] uit den hals haald, en die hen in de waan brengen, dat
dit gebrek alleen dien ouden Digter verre beneden hunne verdiensten plaatst. Maar
hoe zouden zommige van die maats staan kyken, indien men haar eens aantoonde,
dat zommige hunner stukjes, die nog al eenige agting naar zig trekken, geheel en al
ontbloot van een redelyke zin, van 't een end tot het ander uit stopwoorden bestaan;
zo dra 'er eens weer een Vaersje van die natuur te voorschyn komt, zal ik, om te doen
blyken, dat ik geen praatjes in de lugt uitsla, de ontledingkonst omtrent het zelve
eens in 't werk stellen, en handtastelyk doen zien, dat het maar een opgeblaze vel is,
waar aan vleesch, gebeente, bloed, senuwen, en levensgeesten ontbreeken.
Ik wil ook gaarn belyden, dat onze Dichter, om de maat van zyne digtregels te
vinden, en de rym goed te maken, de poëtische vryheid vry wat ver uitrekt, en de
woorden een uitspraak geeft aan zommige byzonde-
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re steden, en Provincien eigen, maar in 't schryven niet gebruikelyk. Dog zulks is
ligt door de vingers te zien. De berugte1 en vergoode Homerus heeft het nog vry wat
erger gemaakt, dewyl hy om gemakkelyker te digten, de dialecten of uitspraken van
alle de Grieksche Volkeren onder een heeft geworpen, 't welk, myns oordeels, voor
zyn Grieksche tydgenoten een wonderlyk mengelmoes moet geweest zyn. Ik weet
althans wel, dat wy niet weinig op zouden kyken, indien een Heldendigter van zyn
styl een Olipodrigo van Brabands, Vriesch, Uitregts, en plat Amsterdams maakte;
Homerus blyft egter Homerus, en die poëtische vryheid belet zyne verkregene roem
niet een reeks van eeuwen de gehele geleerde waereld door zonder eenige
vermindering te verduren. Men legt onze Cats nog te last, dat zyne uitdrukkingen
naar de Poëtische Godentaal niet swemen, dat ze te gemeen2, te verstaanbaar zyn, en
door niets hoogdravens magtig, 't ge[52]hoor te verrukken. Voor eerst moet men een
groot onderscheid maken tusschen de ware verhevenheid en duisterheid van styl; ik
heb nooit in de reden kunnen vinden dat verstaanbaarheid een gebrek zo wel in rym
als onrym konde wezen; 't schynt egter dat vele van onze voorname Digters van dat
gevoelen niet vreemd moeten wezen, dewyl geboren Nederlanders zynde, zelfs luiden
van studie, derzelver vaarzen gedwongen zyn verscheide malen te herlezen, om 'er
de zin van te kunnen raden. Men heeft ook door de bank een wonder denkbeeld van
de hoogdravendheid; alles moet hoogdravend wezen zo in Prosa als Poëzy, in
Voorredens zelfs, daar een eenvoudige onderwysstyl te pas komt, gebruikt men de
uitgekiptste, zeldzaamste, en verhevenste bewoordingen. In Minnedigten, daar 't hart
alleen zig moet uiten in zyn eigene natuurlyke taal, zonder eene schynbare vermenging
van verstand en geest; daar men gevoelen moet, en niet denken, sweeft men ook al
boven de wolken, en in plaats van sagtjens met Catullus voort te vloeijen, vliegt men
met Pindarus naar de lugt, met geen klein gevaar van de met was vereenigde wieken
aan de stralen der Sonne bloot te stellen, en met Icarus neder te plotzen. In Verjaaren Bruiloftsdigten weet men geen middelweg; men moet drollig, of hoogdravend
zyn, en Heldentonen aanwenden, om de verdienste van burgerluiden zelfs uit te
galmen. De ware welsprekendheid leerd ons onze taal naar onze stoffen te schikken.
Cats is niet hoogdravend, en moet het niet
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beroemde, befaamde (WNT II[1-2], kol. 1935).
gewoon (WNT IV, kol. 1370).
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wezen, dewyl zyne verhandelde voorwerpen die verhevenheid niet vereischen, en
met verwen, hun aard gevoeglyk, moeten geschilderd worden; Liefdensgevallen,
Zinnebeelden, Fabelen, en Zedelessen een harnas aan te gespen, en eene bulderende
taal te leenen, is niet min bespottelyk als een Schoolmeester met een rode
ge[53]borduurde rok, en een hoed met pluimen op te toyen. Zou 'er wel iets
ongerymder voor den dag kunnen komen als de verdigtzelen van Phedrus hunne
lieflyke en vloeijende eenvoudigheid te doen verwisselen tegens 't keurlyk cieraad
van Maros Heldendigt. Waar vind men Schilders die een keukenmeid met fluweel
bekleden, of een Visvrouw, met paerlen, diamanten en goud laken opgepronkt, baars
of karper doen schoon maken? Is het derhalven niet oogschynlyk dat hoogdravendheid
van Cats te vorderen en stoffen als de zyne daar door te willen boven derzelver
natuurlyke plaats verheffen, de dwaaste pedantery is, die ooit beschimpt kan worden.
Wat de door my erkende gebreken van 's mans Digtkunde aangaat, wie ziet niet dat
de zelven maar aan de schors blyven hangen, en tot het wezen van de zaak niet
doorgaan. Zy schynen niet uit onkunde, en onbekwaamheid, maar uit nalatigheid,
en onoplettenheid te spruiten; 't geen ligt is in te schikken in een Staatsman, overladen
met de gewigtigste en neteligste bezigheden, en die de Poëzy alleenlyk gebruikt heeft
tot verlustiging, en tot verkwikking van zynen afgesloofden geest. Wat het wezentlyke
aangaat, zo verbeeld ik my voor eerst, dat niemand dwaas en onregtvaardig genoeg
wezen zal, om in hem niet te erkennen de nodige hulpmiddelen van de Digtgeest,
een uitgestrekte geleerdheid, een nette en grondige kennis van de meeste zaken, die
's menschen aandagt verdienen, nevens een treflyk en wel geoefend oordeel. 't Geen
hem even zo weinig kan betwist worden, en waar in hy, myns bedunkens, boven alle
onze Nederlandsche Digters uitmunt, is de Poëtische Schilderkunst, die kragt van
verbeelding, die de natuur stiptelyk opvolgende, met levendige tafrelen des Lezers
harssenen vervuld, en zig van desselfs hart meester [54] maakt, om in 't zelve naar
zyn welgevallen de beoogde passien en driften te verwekken. Zonder eene
onnatuurlyke hardigheid, en ongevoeligheid, is 't onmogelyk zyne werken zonder 't
innigste belang, en d'onwederstaanbaarste beweging te lezen. Zy maken de zelfde
indruk op alle de gemoederen, op rype jaren, op ouderdom, op de tederste jeugd. De
proef van de levendigheid van zyne tafrelen is de werking de welke zy veroorzaken
op d'onnozele kindsheid, wiens hart nog zuiver, en onvervalscht nooit mist naar de
ware toonen der natuur te
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luisteren, en aan de zelve gevoelig te zyn. Zomtyds heb ik my zelve het vermaak
gegeven van voor geestige1 kinderen eene beweeglyke2 geschiedenis uit onzen Digter
te lezen, en met het grootste genoegen aangemerkt, hoe hun aandagt aangroeide, hoe
zy hoe langs hoe meer zig zelfs versmolten in de afgebeelde voorwerpen, hoe
droefheid en vreugd, hoop en vrees, zig by beurten in hunne ongeveinsde oogen en
wezens afschilderde, en hoe juist hunne beweging, wanneer de natuur zulks vereischte,
des digters tafreelen beantwoordde. Ik heb ook op verscheidene trappen myner jaren
willen bezoeken of die zoete Poëzy altyd het zelfde effect op myn gemoed zoude
doen, en heb ondervonden, dat, zo eertyds myne hartstogten, daar door gaande
gemaakt, uit kindsheid sproten, ik al myn leven een kind zoude blyven. 't Is nog niet
lang geleden, dat ik lezende de geschiedenis van Rozette en Galant myne oogen
betrapt heb op tranen, die my tegens wil en dank ontschoten. Men zal zeggen dat die
stoffe in zig zelfs beweeglyk en zielroerend is; zulks is waar, maar dat beweeglyke
zoude 't honderste gedeelte van die uitwerking niet veroorzaken, zo 't zelve door keur
van omstandigheden, en natuurlyke en wel geschakeerde tafreelen in zyn grootste
ligt niet was geplaatst. Zal iemand zeggen dat het Cats aan poëtische vinding
ontbreekt? Maar wat is die vinding anders als de kragt van in zyne harssenen de regte
verwen te doen voortkomen, om een voorwerp naar 't vereisch van de stoffen, op
zyn aardigst, kragtigst, heerlykst, beweeglykst, af te malen? Ik weet dat een Poëet
in 't gemeen zig vinding toeschryft, als hy den Helicon, en den gehelen Heidenschen
Hemel over hoop haald en in rep en roer steld, en de Goden en Godinnen by het
hoofd vat, om den draai van een Fabel of poëtische verciering aan zyn werk te geven.
Maar zulks verdiend meestentyd den naam van vinding [55] niet; 't is geen ware
rykdom, 't is een verbloemde en opgerooide armoede; 't is enkel dorheid en
onvrugtbaarheid van geest, 't is louter gebrek van kragt, om uit den boezem van de
verhandelde zaak zelve de nodige denkbeelden, en 't vereischt cieraad voor den dag
te brengen. Men bespeurt wel een andere vinding in de menigvuldige zinnebeelden
van onzen vernuftigen Digter. Bloemen, kruiden, boomen, waters, dieren, kinderspel,
al wat zyn uiterlyke zinnen treft, opend zig voor 't oog van zyne oordeelkundige
verbeeldingskragt, en schynt, zonder de minste gedwongenheid, de be-
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haaglykste en nutste lessen hem van zelfs aan te bieden. Heeft men smaak in de
poëtische vercieringen, men leze de bloemenstryd der Nimphen met Cupido, die
onder de aangenaamste zinspeeling tot eene heilzame les de maagden voorschryft,
zelfs niet uit jok1 met de liefde aan te leggen. Is men belust op die verscheidenheid
in Homerus zo geprezen, waar door zaken van de zelfde aard door optoizel van de
andere onderscheiden worden, men vestige zyn aandagt op den Maagdenroof der
Benjamiten, alwaar ieder Vryster op eene byzondere wyze, met daden en woorden,
dog alle met de zelfde aardigheid, zig van haar geweldenaar tragt te ontslaan. Zo dat
geen ware Poëzy is, zo moet ik belyden dat ik 'er geen begrip van heb. Een andere
tak van verbeeldingskragt word nog in onze Poëet bespeurt, en in de zelve munt hy
zo zeer uit, dat ik nog oude nog nieuwe Digters in geen taal ken, die hem daar in te
boven gaan. De Meesters der welsprekendheid noemen 't geen ik beduiden wil Genus
deliberativum, en 't bestaat in de kragt van de beste redenen, om een zaak te beweren,
of te wederleggen, te verzamelen en kunstig te schikken, en te verbinden. Hier van
bespeurd men in 's mans werken duizend schitterende voorbeelden. Onder anderen
heb ik altyd met verbaastheid gelezen het stuk genoemd: Twee verkragt, twee
getrouwd, in 't welk men twee geschondene Maagden voor de gespannene Vierschaar
ziet verschynen, de eene om wraak wegens 't schennis te vorderen, de andere om
onder een verzogt huwelyk met den misdadige, hare onschuldige schandvlek te
verbergen. De vertogen van beiden zyn van zo veel waarschynelyke bewyzen vervult,
en zo kunstiglyk doorwrogt, dat men zig geneigt voelt, om, met een Switzer, die twee
beroemde Advocaten had horen pleiten, te zeggen dat ze beiden gelyk hebben. Ik
zal hier nog byvoegen, dat 'er in [56] het werk van onzen Poëet, een allerwegens
doorstralend Character word ontdekt, 't welk aan 't zelve voor een deugdlievend hart
een wondere aangenaamheid byzet. Men vind 'er over al de baarblykelyke tekenen
van eene ouderwetsche ongevynsde eenvoudigheid; men kend hem voor een trouw
Vaderlander, een gedienstig vriend, een kuisch minnaar, een deftig en teder gemaal
en huisvader, en dit alles is in hem gestaafd en vercierd met eene standvastige, en
altyd tot groter volmaaktheid strevende Godvrugt. Noit heb ik zonder eene teerhartige
ontroering en liefde voor dien eerlyken man kunnen lezen zyne betuiging, dat hy
nooit nog voor nog na zyn huwelyk
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zig aan onkuisheid had misgrepen, en met geen vrouw, als met de zyne, door eene
bittere dood hem ontrukt, de gemeenzaamste omgang had genoten. Ik weet wel, dat
dit eigentlyk hem niet betreft als Digter, en dat de stralen van zo eene doorschynende
verdienste een werk in onrym, zo wel als in rym, het aangenaamste ligt zoude
bybrengen. Ik weet dat d'eerlyke man hier van den Digter moet onderscheiden worden;
maar ik weet ook, dat niets den Digter zo kragtdadiglyk ondersteund als 't geluk van
den eerlyken man tot zyn onafscheidelyken gezel te hebben, en dat afbeeldingen des
deugds, die uit het hart opborrelen, vry wat sterker en levendiger zyn, als die gene
die maar uit de harssenen geparst worden.
Deze Hollandsche Spectator zal alle Maandagen en Vrydagen te bekomen zyn: Te
Amsterdam, by H. Uytwerf; te Rotterdam, J.D. Beman; Delft, A. Beman; 's
Gravenhage, C. Boucquet en J. vander Kloot; Dordrecht, Van Braam; Leyden,
Kerchem; Haarlem, Van Lee; Utrecht, Kroon; Middelburg, Meerkamp; Vlissingen,
Payenaar, &c. [57]
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No. 38. Den 7. Maart 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Legere, & non intelligere, nec legere est.1

IK twyfele niet of de verstandige Lezer zal goedvinden, dat ik hem nu en dan, in
plaats van de uitwerkzelen van bespiegeling, de vrugten van myne leesgierigheid
opdisse. Te lezen, zonder daar uit aanwas van wysheid te rapen mag zelfs geen lezen
genoemt worden. Weinig menschen weten egter wat het regt leezen is. Zy gebruiken
het alleenlyk tot een tydverdryf, en om voor eenige uuren hunne harssenen door agter
een volgende nieuwe verbeeldingen bezig te houden, en te vervrolyken, of wel om
hun gemoed door gedurige bewegingen werkzaam te houden, en aan 't gevoel van
den last des tyds te onttrekken. Blyven 'er van 't gelezene eenige woorden in de
harssenen over, zonder dat het aan eene aandagtige bespiegeling de minste moeite
kost, des te beter; zo niet, 't is ook wel; de bestede tyd is, zonder verdriet, daar heen
gerold; en dat was 't eenigste, dat beoogt wierd.
Mogelyk zal het geen ik sta te verhandelen, zommige van die ziekte des gemoeds
genezen, en hen lerende hoe men ten zynen voordeele lezen moet; de weg banen om
by het bedoelde vermaak en tydkorting eene nuttigheid te voegen, die in een denkend
wezen, in 't welk de weetgierigheid niet geheel is uitgedooft, die verlustiging
noodzaaklyk moet vermeerderen. [58]
Onder de boeken, die met de nutste verlustiging kunnen gelezen worden, zyn
levensgevallen, beschreven door die genen die zelve daar van het onderwerp zyn
geweest, mannen van geest, en van eene oordeelkundige opmerking, die groote rollen
op het tooneel des waerelds hebben gespeeld, voornamentlyk in netelagtige tyden,
en omstandigheden, die bekwaam zyn eene ziel tot het aanwenden van de grootste
pogingen; en tot de uiterste inspanning van hare kragten en vermogens te noodzaken.
Dusdanig zyn
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my voorgekomen de levensgevallen des Grootvaders van de vermaarde Mevrouwe
van Maintenon, eertyds huisvrouw van Scarron, een beroemt Fransch Poëet, en daar
na door een heymelyk huwelyk vereenigd met Lodewyk de Groote. De zelven zyn
zonder de minste gemaaktheid, en met zo een groote eenvoudigheid verhaald ten
nutte van zyne kinderen, als of hy de verwonderenswaardige voorvallen aan de zelven
mondeling aan den haart had vertelt; welk gebrek van oppronking de waarheid van
het verhaalde eene verdubbelde kragt byzet. Myn voornemen is voor eerst uit de
t'zamenvloeijing van alle die verscheidene ontmoetingen het Caracter van dien groten
man kort en bondig op te maken, en ten tweede uit het zelve eenige heilzame lessen
te trekken. Theodorus Agrippa d'Aubigné, gesproten uit een oud en hoogadelyk
geslagt, had tot Vader een aanzienlyk ieverig en onverschrokke voorstander van de
hervormde Godsdienst, en kwam ter waereld in het woedenste der Fransche Burgeren Religie-oorlogen. Geen zorg, geene onkosten wierden tot zyn opvoeding gespaart,
en 't zaad van geleerdheid en deugd viel in zo eene vrugtbare grond, dat hy in zyn
agtste jaar reeds een werkje van Plato, genaamd Crito, had vertaald, en dat hy omtrent
twee jaren daar na ontvlugtende eene wrede vervolging en vervallen[59]de in de
handen van eenen beuzelagtigen vyand, de marteldood hem over 't hoofd hangende,
zonder de minste traan te storten, uit eene Godvrugtige en Christelyke standvastigheid
onder de oogen zag. Dit gevaar door een wonderwerk van de Godlyke voorzienigheid
ontrukt zynde, had hy wel haast de gelegentheid van in de studie met zo veel vlyt en
goed gevolg voort te varen, dat hy in den ouderdom van dertien jaren een groot
gedeelte der Wiskunde zig eigen had gemaakt, 't Latyn, 't Grieks en zelfs de schriften
der Rabbynen, zonder moeite verstond, en voor de vuist zo veel Latynsche vaerzen
maakte, als eene gaauwe pen op eenen ganschen dag konde in 't schrift brengen. Zyn
vader hem in 't begin van zyn jongelingschap ontvallen zynde, wierd zyn natuurlyke
dapperheid door de liefde van zynen onderdrukten Godsdienst zo kragtdadiglyk
opgewekt, dat hy zyns mommers1 handen ontkomen zynde, met het springen uit een
venster in 't hemd, en met blote beenen, zig by eenig voorbytrekkend Krygsvolk
voegde, dien zelven dag nog met eene vyandlyke bende handgemeen wierd, en in
dien onbekwamen staat om te vegten, een vyandlyk soldaat de wapenen ontrukte.
Zedert die tyd, was hy by alle ondernemingen, by alle
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Justus van Effen, De Hollandsche Spectator

99
aanslagen, en gaf t'elkens blyken van eene onverschrokkene roekeloosheid. Hier
door wierd hy wel haast gekend, en bemind, van de dapperste Vorst zyns tyds Henrik
Koning van Navarre, en daar na ook van Vrankryk, en hy verkreeg aan 't Hof roem
en ontzag, niet alleen door verscheidene tweegevegten, en door honderd andere dolle
uitwerkzelen van kloekmoedigheid, die in die tyd zeer in de mode waren, maar ook
door 't aanregten van steek-speelen in 't gezelschap van zyn Koninklyke Vriend, door
geestryke voortbrengzelen van zyne digtkunde, door aardige kwinkslagen, en
spitsvindige antwoor[60]den. Zyn geest en oordeel zyne bedrevenheid verhaastende
voegden wel haast krygskunde by zyne verbazende stoutheid, waar door hy tot
wigtiger krygsampten verheven zyne glory van dag tot dag eenen nieuwen glans
toebragt. Altyd te paard, zonder ophouden bezig, om den vyand een kans af te zien;
nu sterktens1 overvallende, dan steden verdedigende, en belegeringen doende
opbreken; dikwils verwinnaar, zomtyds geslagen, gekwetst, gevangen, dog nooit van
moed, nog van hoop zyne schade weder in te halen ontbloot, nooit afgeschrikt van
nieuwe gevaren met de zelve stoutheid onder de oogen te zien en te trotzeeren. Zyne
krygslust dwarsboomde zyne weetgierigheid niet, met dubbele laurieren gekroond
begaf hy zig in bezadigder jaren tot ernstiger studien, en voornaamlyk tot het
onderzoeken van den Godsdienst, waar in hy zo veel ligt kreeg, dat in eene openbare
redentwist met den beroemden Bisschop van Evreux, daar na Cardinaal van Perron,
hy het dien geleerde en doorsleepen Godsgeleerde zo bang maakte, dat in 't byzyn
van meer als vier honderd aanzienlyke luiden hem het zweet met groote druppelen
op een Chrisosthomus2, waar in hy iets op wilde zoeken, van 't aanzigt afstraalde.
Zommige zyn helden in den kryg, en tonen in andere voorvallen eene wyfagtige
lafhartigheid. Dog eene ziel, wiens verdienste door eene verligte reden op
grootmoedigheid, en bestendige opregtheid gevest is, toond in alle omstandigheden
dezelfde kragt en onverschrokkenheid. Dusdanig was d'Aubigné; 't geen hem waar,
oirbaar, en billyk scheen, dorst hy altyd, met het trotseeren van de uiterste gevaren,
staande houden. Van zyne regtvaardige voornemens konde hy door vleijen, dreigen,
beloven niet verzet worden. Nooit spaarde hy aan zyn Meester zelfs bittere waarheden,
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verdedigingswerken (WNT XV, kol. 1529-1530).
Johannes Chrisosthomus: Antiochië 354 - 407, kerkvader, patriarch van Constantinopel,
beroemd prediker. Zijn preken, verhandelingen en brieven zijn later gebundeld.
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wanneer hy zulks volstrek[61]telyk nodig oordeelde; nooit konde hy door vrees of
hoop tot 't geen hem als laag en eerloos voorkwam verleid worden. Het belang der
hervormde Godsdienst staafde hy in alle gevallen met eene onwrikbare
standvastigheid, en tegens alle aanstotingen van de hoofsche baaren stond hy pal als
een rots. Deze zyne ongemakkelyke deugden dwongen hem meermaals, met verlies
van zyns Meesters gunst, het Hof te verlaten. Dog de noodzaaklykheid van zyn raad
en uitvoering deden hem gemeenlyk binnen korten tyd herroepen, en, hoewel hy by
de zelfde onbuigzaamheid bleef, in aanzienlykheid, en verheventheid aangroejen.
De verbitterdheid van den Vorst tegens hem was zomtyds zo groot, dat onze Held
van alle kanten met de dood, zo hy voor zyns Meesters gezigt dorst verschynen,
gedreigd wierd. In zulken geval onderwond hy zig, zonder zig te beraden, den zelve
te verrasschen, zyne diensten hem voor ogen te stellen, desselfs ondankbaarheid hem
te verwyten, zyn eigen gedrag te regtvaardigen en zig aan desselfs ongegronde wraak
aan te bieden. Zodanige meer als Romeinsche stoutheid trof 't grootmoedig hart van
Hendrik, die wel zyn vrindschap, dog nooit zyne agting voor dien grooten dienaar
verliezen konde, en door de zelve onverschrokkene deugd, die d'Aubigné 's Konings
ongunst op den hals had gehaald, wist hy desselfs liefde te herwinnen en te
vermeerderen. In 't Caracter en gedrag van zo een verstandig, deugdzaam, geleerd,
bestendig, wys, edelman heb ik eene byzonderheid aangemerkt, die my zeer
verwonderenswaardig is voorgekomen. Wanneer hy reeds door rypere jaren, van de
losheid en ziedende oploopendheid des jeugds, die de koorsse der ziele kan genoemd
worden, genezen was, en hy zig reeds bevestigt had in de gewoonte van de pligten
des waaren Godsdienst, die hy met [62] degen, mond en pen, zo kragtdadiglyk
verdedigde, waar te nemen, ontzag hy zig niet, zo dikwils de geleegentheid zig daar
toe aanbood, om de geringste redenen uitdagingen tot tweegevegten te doen, en aan
te nemen. Onder anderen verhaald hy een geval, waar in hy, eer hy vertrok om in 't
hemd met degen en ponjaard zig tegens een der beroemdste duellisten te beproeven,
zig op zyne knien wierp, en de ernstigste gebeden tot God uitstortte. Hier op steeg
hy wel gemoed te paard, dog niet verre van de bestemde plaats gekomen zynde zag
hy twee van zyne vrienden, die van zyn voornemen onderrigt waren, spoorslaags
naar hem toe ryden, en hoorde een derzelver uitroepen, Mirakel, Mynheer, Mirakel,
en geen gevegt, uw vyand is deze zelfde nagt door eene koude zinking aan alle zyne
leeden beroert geworden. Waar
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op d'Aubigné zig een weinig bedagt hebbende, antwoordde dat hy niet twyfelde of
't verhaalde toeval was 't uitwerkzel van de gebeden die hy dien morgen aan God
had opgeoffert. Kan 'er wel een grilliger vermenging of liever verwerring uitgedagt
worden van Godvrugt, en van een koel, voorbedagt en moedwillig opzet van Gods
wetten te verbreken? Zoude men niet zeggen dat het onmooglyk was, dat twee zo
tegenstrydige geschiktheeden in eene en de zelve ziel op de zelve tyd plaats konden
hebben, zonder dat d'eene door d'andere wierd vermeestert? Ik weet dat de waare
deugd geen magtiger vyandin in edelmoedige zielen kan ontmoeten als de eerzugt.
Ik weet dat, voor krygsvolk en Adel, niet tederder is, als de roem van dapperheid,
en dat de vreze van voor lafhartig door te gaan de scherpste prikkel is om de zelven
tot veragting van alle andere beweegredenen aan te spooren. Dog wat indruk konde
zulks op 't gemoed van den dapperen d'Aubigné hebben. Wat oneer konde het afslaan
van eene onredelyke uitdaging hem toebrengen? Zyn glory was [63] gegrond op
duizend heldendaden en gegraveert in een lighaam met loffelyke wonden bedekt.
Wie konde zig verbeelden, dat niet uit reden, maar uit vertzaagdheid een tweegevegt
wierd afgewezen door een man die in zyn ziedende jeugd, de sporelooste blyken van
onverschrokkenheid tegen vrienden en vyanden had gegeven, en die men in gevegten,
dartig schreden voor zyn ruitery had zien voor uit stuiven, om in de vyandlyke benden
in te breken. 't Was derhalven aan iemand, die van zyne zinnen niet beroofd was,
niet mooglyk dien grooten man van blohartigheid verdagt te houden, en 't geen in
een jong krygsman kan worden ingeschikt kan in hem niet anders als eene schandelyke
onredelykheit voortkomen. Daar is egter eene zekere waarheid van ondervinding die
hem eenigzins kan ontschuldigen; zekere manieren van denken, voornamentlyk
omtrent eer en schand, gaan in zekere eeuwen zo algemeen in zwang, dat zo men
zyn glory bemind, men die wyze van denken moet volgen, zo niet inwendig ten
minste in 't uiterlyk gedrag. Nu is 't zeker dat in d'Aubigné's levenstyd, eene
Romansche1 kloekmoedigheid door de mode was ingevoert; 't was niet genoeg zig
aan 't gevaar, waar door 's menschen natuur eene onmydelyke afschrik heeft, door
reden en pligt zig bloot te stellen. Neen, men moest zig houden, als of 'er geen
verlustiging te pas kwam by 't vermaak van 't vegten; Een gevegt was een bruiloft,
men moest 'er al zingende, en

1

zoals men in romans aantreft (WNT XIII, kol. 988).
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danzende naar toe gaan. Eene koele en voorzigtige dapperheid was bykans de naam
van dapperheid niet waardig, de roekelooste, de uitzinnigste kloekmoedigheid, was
de verhevenste, en de roemrugtigste. 't Scheelde weinig, of 't was een soort van
lafhartigheid hier omtrent zyne reden te gebruiken. Ik twyfele niet of onze wysgeerige
Held zal de buitensporigheid van die algemeene mode, door [64] welke hy als door
een onwederstaanbare stroom weggerukt, en meede gesleept wierd, wel gemerkt
hebben, maar zyn eerzugt zal hem belet hebben zyne redelykheid gehoor te geven,
en om zyn gemoed daar in gerust te stellen, zal hy getragt hebben door eenige
schynredenen zyne wysheid in slaap te wiegen. 't Is wel waar, zeggen zommige
verstandige Officieren, die liever sterven zouden als 't point van eer niet stiptelyk op
te volgen, en die de minste vlek van belediging met bloed willen afwasschen, 't is
wel waar, als een Christen moet men de beleedigingen vergeten, maar als een
Krygsman is het noodzakelyk zig over de zelven te wreken. Een Staatsman, die by
nood Machiavel volgt, zonder in hem te geloven, voldoet zig zelve met de zelfde
uitvlugt. Men ziet het Caracter van een Christen en van een Staatsman aan, als twee
onafhankelyke hoedanigheeden, die, by beurten, ons aan verscheidene, en op ieder
betrekkelyke pligten, verbinden. Dog geen denkbeeld kan valscher en verderfelyker
voor deugd en Godvrugt wezen. Immers zyn 'er weinig menschen wiens eenigste
betrekking is de hoedanigheid van een Christen. Zo 'er gevonden worden die
Christenen en Krygslieden zyn, Christenen en Staatslieden, zyn 'er ook niet Christenen
en Koopluiden, Christenen en Regtsgeleerden, Christenen en werk bazen. Indien het
alle die luiden vry staat, naar gelegentheid dan eens aan hunne eene betrekking, en
dan eens aan de andere, te voldoen, zo is het uit met de ware deugd, en de gansche
Religiegronden worden om ver gerukt. By geluk is de valschheid van redenering
makkelyk aan te tonen, daar toe is het genoeg het ware denkbeeld van die zaak voor
den dag te brengen. 't Caracter van een Christen strekt zig uit over alle de betrekkingen
der menschen, die by het zelve niet gevoegd, maar aan 't zelve ondergeschikt zyn,
met eene volstrekte afhankelykheid. De Krygsman moet zig naar den Christen rigten,
en niet de Christen naar den Krygsman; de Christen kan nooit ter zyde gezet worden,
om den Krygsman alleen te laten werken; alle onze inwendige en uitwendige
werkzaamheid is aan die Hoofdhoedanigheid onderworpen, en verslaaft, en kan in
geen gevallen, in geen betrekkingen 't wettig jok van zo een algemeen gezag afwerpen.
[65]
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No. 39. Den 10. Maart 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Non his juventus orta parentibus
Infecit æquor sanguine punico....
Sed rusticorum mascula militum
Proles.1

IK heb durven te kennen geven, dat het opvolgen van de Mode met de strengste
deugd niet in 't minste strydig is, en om zulks te beweren hoeft men uit de diepste
grond van de reden geen bewyzen voor den dag te halen. Zig naar de gewoontens
van anderen te rigten, is in zig zelve eer een teken van nederigheid als van hovaardy,
zig van die genen met dewelke wy leven zonder noodzaaklykheid te onderscheiden,
en af te zonderen, is gemaaktheid, en alle gemaaktheid, in stem, in tred, in levenswyze
is een afschynsel van trotsheid, en laatdunkendheid. Daar by, ons eigen belang, 't
welk ons aanraad ons van alle wettige voordeelen te bedienen, pord ons aan tot het
opvolgen van de gemeene wyze van kleeding. Is het niet een onvoorzigtige dwaasheid
door een ouwerwetse opschik zig belaggelyk te maken, de oogen van onze
evenmensch te kwetzen, en den toegang tot onze goede en beminnelyke
hoedanigheden, voor de zelven te sluiten? 't Is immers in de natuur evenveel hoe de
klederen geschikt en van wat verf2 zy zyn, indien ze maar twee eindens beantwoorden,
de kuis[66]heid en de bescherming des lighaams. Ik beken dat wanneer de Mode de
mans ver-

1

2

Non his juventus orta parentibus/ infecit æquor sanguine punico, [twee versregels ontbreken]
sed rusticorum mascula militum/ Proles, [...]: Niet uit zulke ouders waren de mannen geboren/
die de zee met Punisch (= Carthaags) bloed kleurden,/ [...]/ maar [zij waren] van
boeren-soldaten/ het krachtige nageslacht [...] Horatius, Oden III, 6, 33-38. Het motto heeft,
bij wijze van contrast, vooral betrekking op de tweede helft van het vertoog, waarin de
verwijfde, gekapte petits-maîtres gekritiseerd worden, die ongeschikt zijn om het land te
verdedigen.
kleur (WNT XIX, kol. 1786).
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bied hun borst te bedekken, en blood steld aan 't gevaar van zig eene dodelyke
verkoudheid op den hals te halen, 't geen het swaarste is, 't zwaarste gewigt moet
hebben, en dat in dit geval naar zyn gezondheid te luisteren vry wat redelyker is, als
met de swier raad te plegen. Op de zelfde wyze, wanneer de Mode der vrouwen taille
van voren verkort, en de helft van den boezem ontbloot, zo past het eene zedige
juffer, hoewel haar keurslyf naar het gemeen fatzoen ten naasten by gemaakt is, met
een goede en dikke halsdoek die onzedigheid te verbeteren, en zekere betoverende
aanlokzelen aan 't gretig oog te onttrekken, al voorziet ze, dat die zedigheid tot nadeel
van haar hals zal uitgelegt worden. 't Volgen van de mode word nog bepaald door
eenige andere lessen, die eene omzigtige deftigheid aan 't zelve voorschryft? Redelyke
luiden, die naar de swier zig niet schikken uit eigene beweging, maar uit eene
vriendelyke toegevendheid, zyn nooit de eersten nog de laatsten, om nieuwe modes
aan te nemen. Zy gehoorzamen dezelven ook nooit in hare grootste trap van
buitensporigheid; eindelyk zy gebruiken ze met vernuft en oordeel; zy tragten de
zelve te vleijen, en t'evenmatigen, met de byzondere gesteldheid van hunne leden.
Zulks is de vrouwen gemakkelyk, zonder tegens de wetten van de zwier te zondigen.
By haar gaan teffens vyf of sesderhande modes van mutsjes in zwang die nieuwe
verscheidentheden van honderderlei kleuren van linten, van de schikking van vercierde
bloemen, en van 't optooijen van 't hair kunnen ontlenen. Men mag haar daar
gerustelyk mede laten omspringen, zo zy de groote waereld kennen, en haar groot
belang van hare behaaglykheid maken, zy zullen daar aan besteden al wat door 't
menschelyk vernuft, oordeel, stu[67]die, en de fynste onderscheiding kan te weeg
gebragt worden; Daar is in hare trekken, geen verborgen en bykans onzigtbaar
aanlokzeltje, datze door kragt van kunst en vinding niet weten voor den dag te halen.
Men ziet haar ook aan hare kameniers, hoe bedreven de zelven ook zyn mogen,
alleenlyk het grove en stoffelyke van haar hulzel maar overlaten, dog zy geeven zelve
de fyne streken daar aan, en de geest en 't leven van 't zelve worden door haare eigene
teere en buigzame vingertjes, door eigen liefde geleid, bestierd en uitgewerkt. In
veele opzigten heeft der mannen opschik zo veel vryheid niet. Een hoed by voorbeeld
is een hoed; de eene heeft nog in kleur nog in vorm, de minste verschillendheid met
d'andere niet. De zwier oeffend zig alleenlyk omtrent de uitgestrektheid en de
verkorting van dit hoofddekzel, dat nu meer een last voor den arm geworden is. Dog
een hoedje van de breedte van drie
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vingeren, dat een klein teer jonkertje niet kwalyk staat, kan niet anders als een
belagchelyk figuur maken op een grote dikke kop, geplaatst op een grove romp van
zes voeten hoog, en by gevolg, is het redelyk daar omtrent eene zekere proportie, de
grondregel van kleeding en opschik, waar te nemen.
't Is de noodzaaklykheid zelfs van de mode te volgen, waar aan een redelyk mensch
zig met een soort van dwang onderwerpt, die my tot een beweegreden strekt om alle
pogingen in 't werk te stellen, tot weering van zommige Modes die ons land dreigen
te overstromen, en tot stuiting van anderen, die by ons al vry diep zyn doorgedrongen.
In de uitvoering van dit voornemen vley ik my dat het my niet missen kan alle die
genen aan myn zyde te krygen, voor wiens opschik de natuur de meeste kosten heeft
gedaan, en welkers behaaglykheid 't [68] minst van de kunst afhanklyk is. 't Geen
my in de hedendaagsche modes 't aanmerkelykste voorkoomt is, dat ze 't uitwerkzel
schynen van een t'zamensweering van aangeborene leelykheid, en waanschaapenheid
des lighaams tegens al 't geen, dat in zig zelve schoon, en welgemaakt is. De
laatstgenoemde worden hier van de eerste aardig gefopt, en verschalkt; al 't verlies
is voor de fraaiheid van wezen en leeden, en al de winst voor hare geborene
vyandinnen. In Vrankryk, het middelpunt van welleevendheid, waar van de mode
eene aanzienlyke tak is, zyn alle de Vrouwen bykans even mooi, en een weinig van
verre is 'er kwalyk onderscheid tusschen te maken. Die geene die een schoon vel aan
de natuur verschuldigd zyn, vinden zig gedwongen rood te leggen, willen zy by de
anderen niet doodsch en bleek schynen. Oordeelen de anderen, dat het kunstig rood,
gevoegt by 't natuurlyk wit, boven haar half geverfde vel uitblinkt, wat swarigheid;
zy verwen het heel en al, en is het wit nog niet genoegzaam, ze doen 'er wat blaauw
by, en besmeren hare aders daarmeede. Zo dat 'er niets overblyft, om 't ware schoon
de overwinning over 't valsche te geven, als de evenmatigheid der trekken, die in
weinig aanzigten volmaakt is. Gemelde Schilderkonst gaat by ons nog niet in swang,
dog zo onze ware schoonheden niet op hare hoede zyn, en niet een tydig en vast
opzet neemen, om de smeerpot, zo zy ooit hier te land te voorschyn komt, aan geele
en olyfkleure tronien over te laten, zonder ooit de zelve aan te roeren, zo vrees ik dat
het zelfde net wel haast voor haar niet te vergeefs zal gespannen worden. Deze myne
vrees is maar al te gegrond, vermids wat andere ware bevalligheden aangaat, die pots
haar al over lang, zonder dat ze het eens
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gemerkt hebben, is gespeeld. Wat onderscheid is 'er dog tusschen 't welgemaaktste
lig[69]haam onder een zak begraven, en een plomp postuur met grove schoften, onder
't zelfde zyl bedekt? Wat mogelyk verschil is 'er tusschen 't schoonste en best
gecouleurd natuurlyk hair, en een aardig wel gemaakt paruikje1, zo schoon van verw,
als het met geld te koopen is, en dat uit het hooft schynt uitgewassen2? Een regt fraaye
vrouw is nooit bevalliger, als in hare ontkleeding, en niets zet haar meer bevalligheid
by als lang wel gevoed hair, dat langs de schouders en boezem met een losse vlam
nederdaald. Dog die geene die van dat voordeel misgedeeld zyn, hebben 't nydig
kunsje uitgevonden, om haare gezellinnen van dat natuurlyke aanlokzel te beroven.
Wat kan 'er misselyker aangeboden worden aan een ongewend oog, als eene schoone
vrouw bezig met haar hoofd te reinigen, die berooft van lange en welvoeglyke lokken,
met een jongens krullebolletje voor den dag koomt. Dog zulks is tegenwoordig
onmydelyk, want de nieuwlinks door de yverzuchtige mode uitgevondene mutsjes
dwingen onze Dames, zo zy zig als anderen hullen willen, 't schoonste hair tot op
een handbreed na af te snyden. Zo dat de kunst alleenlyk geschikt om de natuur op
te beuren, en te schragen, hedendaags de zelve baldadiglyk overheert, en aan haare
zegenkar durft ketenen. De welgemaakte en bevallige mannen laten zig met de zelve
onvoorzigtigheid door de mode foppen. Een fraai, en evenmatig been, dat nooit zo
voordelig voor den dag komt als uit een kleed, dat de knie maar berykt, word nu door
de langheid van rok en vest, bykans half bedekt, en munt zeer weinig uit boven
magere en zelf half kromme schenkels, die, onder die lange kleding, een schuilplaats
voor hare wangestalte vinden. Een lompe taille, hooge rug, en scheeve schouders
ontfangen een diergelyke dienst van een ongeknoopte en agteruithangende rok, die
by de mans bykans de plaats van een zak bekleed, zo dat dit al weder voor welgestelde
leeden verlies voor de hand is. Dezelve waarheid is nog oogenschynlyker wat aangaat
't cieraad 't welk onze Sex ontleend van 't natuurlyk hair. In myn jeugd was 'er zo
een groot onderscheid tusschen fraaije en slegte mans lokken, dat luiden van de
waereld, daar omtrent van de natuur mishandeld, noodzaaklyk hun toevlugt tot een
paruik moesten nemen. Niets scheen toen aanvalliger voor een man als lang dik haar,
dat door poeder lugtig gemaakt, dog

1
2

pruikje (WNT XII[2], kol. 4596).
dat het uit het hoofd gegroeid lijkt te zijn (WNT XXIV, kol. 1429).
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niet geverft, met losse krullen, en ongedwongen zwier langs de schouderen, tot op
't midden van den rug afdaalde, en tot een speeltuig aan de wind dienende, des te
aanvalliger wierd. Daar en tegen [70] had men voor gekroest hair vry wat meer afkeer,
als voor slegte en spitze lokken, die door de schouderen dreigen door te dringen?
Maar wat bedenkelyke verscheidendheid is 'er nu tusschen de schoonste lokken die
geschilderd kunnen worden, en tusschen een dor hooft dat nauwlyks met hair bedekt
is? 't Een en 't ander word door de kunst volmaaktlyk geevenaart. Al de mans, die
de mode volgen, zyn door hun hair op de zelfde wyze vercierd. Of het lang, dik en
gevoed is, of niet, is het zelfde, een beurs1 of een ongevlogte swart lind bedekt
desaangaande 't gebrek zo wel als de fraaiheid, 't komt 'er maar op aan hoe het van
voren zig opdoet, en dewyl daar omtrent de mode zig van de natuur zo ver verwydert
als 't immers mogelyk is, zo word 't eene eigen hair in alle opzigten zo gelyk aan 't
ander, als twee druppelen water. Aan 't dunste hair geeft men door menigvuldige
krulletjes die boven op 't hooft maar een geringe afzondering maken, dikte genoeg,
de kam en vingers doen daar na hun werk, men pluist al de hairtjes uit malkander,
en men schiktze zo zorgvuldiglyk, dat het eene 't ander geen strobreedt voorby loopt;
wanneer zulks met de uiterste keurlykheid is uitgevoerd, bemorst men het met handen
vol welriekende verkens ongel2 tot klevens toe, en zo dra een half pond poeder als
een dikke sneeuw op het heele gebouw is uitgestort, en 't aangezigt behoorlyk
afgevreven, dan is 't hoofd van onze hofpoppen in order, en in staat om voor de
Dames te verschynen. 't Is makkelyk hier door te zien, dat alweder de natuur en hare
gunstelingen de nederlaag in dit geval hebben, en dat een wel opgetooit mannen
hoofd alleen afhangt van de trap van handigheid van een hairsnyder, of van een
afgerigt Kamerdienaar. Indien ons oog door de gewoonte niet gemeenzaam met dit
optooizel was geworden, zoud 'er wel iets laffer, mishaaglyker, en leliker ons kunnen
voorkomen als die gekroesde bolletjes, die, zo dikwils zy zig omdrayen, van 't styf
en onbeweeglyk hairtje gevolgd worden; zou men niet sweren van verre, wegens de
poeder, die een vinger dik boven op 't hoofd ligt, en blyft leggen, schoon door de
beweging en wind zy van ter zyden afgeschud word, dat

1
2

haarbeurs, een zak waarin men in de 18e eeuw het haar droeg (WNT II[1-2], kol. 2284).
reuzel (WNT X, kol. 1604).
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onze hofpoppen een kinderflep1 op hadden; dog dat gaat zo nog wat heen, als zy eerst
karsvars uit de handen van de hairsnyder komen; dog niets afschuwelyker en viezer
kan 'er verzonnen worden, als het zelfde kapzel, wanneer door de warmte de poeder
van de pomade is doorweekt, en het smeerzel aan alle kanten met swarte plekken
uitslaat, en voor den dag komt. De be[71]tovering van de Mode werkt egter op de
vrouwelyke gemoederen, met zo eene onweerstaanbaare kragt, dat zy door dat laf,
walgelyk, en verwyfd cieraad, waar op de natuur de minste invloed niet heeft, aan
zig zelve als ontrukt worden. Wat is dien Heer netjes gekapt, niemand kapt zig zo
wel als hy. Dat is door de bank de eerste loftuiting, waar mede onze juffertjes de
Galants vereeren; komt 'er dan nog by, dat hy in 't overige van zyn kleeding een
goede smaak betoont, al was hy dan zo leelyk als de nagt, en zo onbeschoft2 van
leden, als een Westphaalzen boer, zo schieten al de natuurlyke bevalligheden by zyn
opschik te kort; hy heeft alle de nodige beminnelykheid, om zig van de juffers na te
doen loopen, en een volkome regt, om haar met de uiterste veragting te behandelen,
en daar door haare geneigtheid voor hem aan te sporen, en te verwakkeren. De
hedendaagsche wyze van 't mannelyk hoofd te cieren, heb ik kappen genoemd, en
luiden, die de groote waereld niet kennen, moeten niet denken, dat ik die benaming
om de laffe verwyfdheid van 't zelve af te schetzen, uit myn duim heb gezogen;
Geenzins; 't word by de Heeren en Dames niet anders uitgedrukt, en wel met het
grootste regt; Het kan niet duidelyker verbeeld worden, dewyl 'er om zo een
krullebolletje te voltojen, eens zo veel werk is, als om een vrouwenhooft in de
wapenen te brengen. Zo een jonkertje moet een volslagen uur zomtyds onder de
handen van een kapper zitten, die, om hem den lastigen tyd niet te doen gevoelen,
hem wat laffe3 praatjes en wat barbiers loopjens4 verteld, waarom hy egter niet laggen
mag; want het hoofd moet stil gehouden worden, of 't heele werk legt in duigen, en
moet van nieuws af weder begonnen worden. Met de paruiken gaat het niet beter;
die moeten op het hoofd zelf opgemaakt worden, met wat eigen hair op het subtielste
vermengt en

1
2
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driehoekig lapje dat onder de muts op het achterhoofd van een klein kind gelegd werd (WNT
III[2-3], kol. 4536).
lomp, grof (WNT X, kol. 1043).
zouteloze (WNT VIII[1], kol. 914).
grapjes (WNT VIII[2], kol. 2823).
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vereenigt, en niet min als de eigen lokjens hairtje voor hairtje worden uitgepluist, en
in slagorder gesteld. Nu wenschte ik wel eens te weten, wat 'er deftigs, en groothartigs
te verwagten is van die mannelyke vrouwtjens die Hermaphroditen ten minste naar
de ziel zyn, die zo 't minste windje de lugt beweegt, geen voet op straat durven zetten,
die om maar van een stoep in hun rytuig te stappen, met het hooft in de schouderen
duiken, en met de grootste geswindheid in hun schulp kruipen? Is het wel te gelooven
dat een hoofd zo zorgvuldig en zo tydkwistig, om zig van buiten te verzieren, van
binnen wel gemeubileerd is? Kan men verhevene gedagten en gevoelens, mannelyke
eerzugt, smaak in [72] ware wysheid, neiging voor heldendaden verkopen van een
gemoed, dat zig een verwyfde plooi gegeven heeft, dat gewoon is zig aan de
kinderagtigste lafheid, en laagheid van bezigheden te hegten. Beloven diergelyke
jonkertjes, die met zig zelven als met een pop speelen, verligte en werkzame
staatsdienaars, taaije, harde, onverschrokkene krygsluiden? Daar twyfel ik wel
hartelyk aan, en ik ben verzekerd, zo 't kappen by onze Voorvaders in zwang had
gegaan, onze Godsdienst en vryheid al overlang een droom en harssenschim zoude
geweest zyn. De Man en 't Wyf kunnen in de zelfde ziel niet anders als met malkander
kwalyk huishouden. Men werpe my niet tegen, dat ten tyde van den laatsten oorlog
de verwyfde opschik der Mannen al vry ver ging, zonder dat de dapperste daden daar
door gedwarsboomt wierden. Maar vooreerst vogten wy toen tegens luiden, die onze
meesters in opschik waren, en ten tweede, men mogt zyn hair wat poederen en krullen,
men kapte zig ten minste niet. Een gekapt jonkertje zoude zig door de soldaten hebben
doen uitjouwen, als eene verkleede ligtekooi. Dog ik moet myne bewyzen eens door
een aanmerkelyk voorbeeld schraagen; Zommige Leezers zullen wel hebben hooren
spreeken van de burgerlyke oorlog tusschen Cæsar, en Pompejus; wat denkense dog
van de oorzaak van des laatstens nederlag in de slag by Parsalia. Pompejus was een
Held, en afgerigt Veldheer, zo wel als zyn vyand; Hy voerde Romeinen ten stryd
tegens Romeinen; dat meer is, hy was meer als eens zo sterk als zyn mededinger, en
voornamentlyk overtrof hy hem in ruitery; maar de bedreve Cæsar wist dat dezelve
't meestendeel bestond uit Hofpoppen, begeriger om haar fraaije bakkesjes te bewaren,
als om roem te verkrygen. Zo dra men aan den man kwam riep hy uit met een
veragtende toon: Miles
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faciemferi.1 Krygsluiden houd hen naar 't aanzigt2. Hy wierd gehoorzaamd; de
lafbekken draaiden hunne hoofden om, om die onaangename wonden te myden, en
zulks niet lukkende, gaaven ze hunne paerdjes de spooren, en behielden hunne
tronitjes door een schandelyke vlugt. Wat dunkt u, Lezer, indien eens een vyandlyk
Veldheer op onze gekapte jonkertjes aanviel, en uitschreeuwde: t'Za soldaten houd
hen naar de krullen, zoude het zeer onwaarschynlyk weezen, dat zulks het zelfde
uitwerkzel zoude veroorzaken? [73]

1
2

Herkomst onbekend (niet bij Suetonius).
richt je op hun gezicht (WNT VI, kol. 1162).
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No. 40. Den 14. Maart 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Arma dedi Danais in Amazonas; arma supersunt,
Quæ tibi dem, & turbæ, Penthesilea, tuæ.
1
OVID.

HEER SPECTATOR.
IK durve zeggen dat U tot nog toe eene voorname gaaf, om den naam van Spectator
te verdienen ontbreekt, te weten het talent van dromen, waar in uwe Britsche voorzaten
zo zeer hebben uitgemunt, dat men staande kan houden, dat ze al slapende meer geest
en verstand hadden, dan wanneer zy wakker waren. Dog 't is my gelukt t' uwen
voordeele te dromen, 't geen misschien U zelf aan het dromen zal helpen. Daar is in
het dromen eene natuurlyke attractie of t'zamentrekking. Wakende dromen haalen
door de bank slapende naar zig, de slapende zyn gevolgt van wakende, en dromen
van de zelfde natuur zyn ook niet zelden de een door d'andere verwekt. Zulks heb
ik zelfs ondervonden. 't Geen tot de myne, die zeer tot uw dienst is, aanleiding heeft
gegeven, is 't nagtgezigt van den Engelsche Zedenmeester, waar in Radamanthus2,
op zyn Regterstoel gezeten, verzeld met twee dienstbare geesten gereed, de een aan
zyn regterhand, de twede aan zyn linker hand, om zyne bevelen uit te voeren, een
menigte van Vrouwsperzonen verpligt hem rekenschap te geven, wegens 't besteden

1

2

Onjuist geciteerd: Arma dedi Danais in Amazonas; arma supersunt,/ Quæ tibi dem, & turmæ,
Penthesilea, tuæ: Ik heb de Grieken wapens gegeven tegen de Amazonen; er zijn nog wapens
over/ die ik aan u, Penthesilea [= de koningin der Amazonen], en aan uw ruitertroep kan
geven. Ovidius, Ars Amandi III, 1. Verband met de tekst onduidelijk.
Rhadamanthys, in de Griekse mythologie zoon van Zeus en Europa, vermaard als wetgever
op Kreta; werd later rechter in de Hades, en bepaalde of iemand al dan niet in de hel kwam
(Vergilius, Æneïs VI, 566).
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van haar tyd, terwyl zy 't leven nog [74] genoten. Met de diepe indruk, de welke die
geestige en wyze droom op myn gemoed had gemaakt, begaf ik my onlangs te bed,
en naauwlyks waren myne oogen belooken, of 't geen ik had gelezen, verbeelde zig
met de uiterste kragt in myne harzenen, met dit onderscheid alleen, dat ik voor de
onderaardsche Vierschaar, in plaats van Vrouwen, niet anders zag als Mans, welkers
oneindige verscheidendheid van kleeding en manieren, de staat en hoedanigheid,
waar in zy geleeft hadden, afschetste. Na hen in 't algemeen gezegt te hebben, dat
zy voor hem verscheenen, om eene openhartige belydenisse te doen nopens hunne
bestede tyd, kipte de statige Radamanthus een uit den hoop, en gebood hem met een
wenk te naderen. 't Was een bleek dor man in eene dikke en lange dog kwalyk
gekamde vierkante paruik half begraven. Eene doffe deftigheid, vermengt met eene
laatdunkende veragting voor de omstanders blonk uit zyn wezen en langzame tred.
Wel vriend, was de vraag, waar mede dog hebt gy u hier boven meest bezig gehouden?
Bezig gehouden? Heer, bezig gehouden? antwoordde hy met een trotze grimlag.
Daar omtrent heb ik my niets te verwyten, en ik tart wie der stervelingen het ook
mag zyn boven my te kunnen roemen, over 't wel aanleggen van hunne dierbaare
tyd. Van kindsbeen af heb ik my met lighaam en ziel aan de geleerdheid
overgegeeven; Naauwlyks heb ik my de vereischte ledigheid tot eeten, drinken, en
slapen vergund; wat gemeene verlustigingen aangaat, die heb ik altyd als smaakloos
van de hand gewezen; in myne bezigheden zelve, en in de luister daar door verkreegen,
heb ik myn eenigst vermaak gezogt, en gevonden. Honderd folianten heb ik
doorleezen, en 't geen ik daar 't nutst uitgezift had in meer als tien quartynen1
verzameld. Niemand in de geleerde waereld [75] heeft gevroet, als ik onder de
puinhopen van oud Rome, en Griekenland, en uit de zelve groter wonderen in 't ligt
gebragt. Niemand heeft waarschynelyker uitleggingen gevonden rakende uitgesletene
opschriften van potscherven, stukken van beelden, en verroeste penningen. Og, Heer,
wat de oude penningen aangaat, daar wilde ik myn meester wel eens in zien. Men
behoeft ze maar als gemeen geld op een tafel te schieten; aanstonds zal ik zonder
feilen weten te zeggen; Dit is een Ottho, dit een Vitellius, dit weder een Caligula,
dit.... Dat is zo al wel, sprak Radamanthus. Maar wat wezentlyk nut hebt gy uit alle
die opgehoopte kennis weten te haalen? Wat wezentlyk nut? hernam de geleerde

1

boeken in kwarto-formaat (WNT VIII[1], kol. 720).
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man. Wat wezentlyker nut kan 'er bedagt worden, als de oude tydrekening te
herstellen, een net denkbeeld te geven van de kleeding van de Oostersche Volkeren,
en door het doorsnuffelen van uitgeknaagde handschriften, duizend verbasterde
plaatzen van Aristoteles, Persius, en Petronius, op te helderen. Heb ik geen reden
my te vleijen, een onsterfelyke naam verkreegen te hebben door zo eene onvermoeide
arbeid, die, naar 't zeggen der Artzen, door uitputting van levens geesten myn einde
verhaast heeft; Eene heerlyke marteldood! hervatte de Opperregter. 't Gezegde
beantwoord myn vraag niet. Gy zult, buiten twyfel, uit uwe uitgestrekte geleerdheid
zekerlyk wel aanleiding hebben getrokken, om een eerlyk man, een trouw en
gedienstig vriend, een zagtzinnig en vreedzaam gebuur, een treffelyk burger te
worden. Gy zult met uwe hartstogten, als met uwe penningen hebben geleerd om te
gaan. Dit is een beweging van oplopentheid, die ter neder gezet moet worden, dit
van nydigheid, die in een edelmoedige nayver diend te veranderen, dit van eene
opgeblazene hoogmoed, tot welkers vernedering het [76] my past te arbeiden. Omtrent
die pligten zult gy zeker nutte lessen, in de doorlezene schriften der ouden hebben
gevonden, op U zelve hebben toegepast. Dit is zo juist myn studie niet geweest, was
't antwoord, Non omnia possumus omnes1. En wat aangaat de vreedzaamheid en
andere hartstogten, wie kan meester van zyn gemoed wezen in een eeuw, daar men,
zo dra men iets nieuws in 't ligt geeft, door een party leerjongens als door dolle
honden worden aangebast; maar ik heb hen zo de tanden getoont, en zo te keer
gegaan.... Hebt gy zeker? wel dat is braaf, sprak de wyze Regter; hier vervolgde hy,
zig kerende naar zyn linker hand, breng weg dien geleerde beuzelaar zonder reden
en deugd, gy kend zyn plaats? Hier op zig wendende naar een oud, en afgeleefd
Huisman2; En gy vriend, vroeg hy, wat hebt gy dog goeds uitgeregt in de waereld?
Ja wel, Heerschap, sprak de goede man zyn hoofd krouwende: Wat zou ik tog veel
goeds uitgeregt hebben. Niet zonderling, denk ik. Ik ben een boer eboren, en een
boer ben ik esturven. Maar evenwel, zonder roem esproken, of met roem esproken,
ik heb altyd een trouwe werkzak eweest, en die naam heb ik by 't hiele durp ehad,
en met ongze Kniertje, dat zo'n hupsch wyf is als 'er ien op voeten gaan kan, ik wou
dat je ze iens zag, Heerschap; 't is als en glas zo helder, en ze verstaat de bouwery

1
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Ieder kan niet alles (Vergilius, Bucolica 8, 63).
boer (WNT VI, kol. 1276).
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zo wel als iene Vrouw in de hiele buert, als 't spreekwoort is. Ik heb wel vyftig jaar
mit 'er etrouwd weest, zonder dat we mekaar een kwaad woord hebben egeeven. Ik
ben ook een goeye slokker van vent al zeg ik het zelf, en daarom hiel *ongzen ouwen
Domine, dat een hups en gemeenzaam man is, hoewel juist geen overvlieger, magtig
veul van me, en in de wintersche avonden, dan is 'er, gelyk 't Heerschup weet, niet
veul te doen, was hy haast altyd aan ongzen haard, en catechizeerde ongder een pypje,
ongze jonges, en mai[77]den, of las wat uit Kats, of een Capitteltje, dat hy dan zo
lief verklaarde, dat ons de tranen over de koonen rolden. 't Is wel waar, Heerschop,
'k heb me zelf in myn ouwen dag van 't gien ik ewonnen had, wel nou en dan wat
goed edaan. Maar ik heb maar iens of tweemaal van me leven een schoone knip1
ehad, en ongze kinderen hebben een aartie naa haar vaartje. En daar heb je 't hiele
mandje met de knollen. Op dit verhaal vereerde Radamanthus de zoete eenvoudigheid
van den vromen arbeider, met een vriendelyke lag, en door eene bevelende wenk,
liet hy hem naar zyne regterhand wegleiden. Zyn plaats wierd vervuld door een
jongman die naauwlyks twintig jaren scheen berykt te hebben en wiens neerslagtig
gelaat, de naare gesteltenis van zyne swaarmoedige ziel op 't levendigste verbeelden.
De gemeene vraag wierd hem wel driemaal gedaan eer zyn beklemde mond zig
opende, eindelyk zyne droevige oogen, tot nog toe aan de grond gehegt, verheffende,
zonder dezelven op zyn Regter te durven vestigen. Ik moet met de uiterste droefheid
belyden, sprak hy, dat ik met groote geschiktheid tot goed doen, door eene elendige
t'zamenvloed van omstandigheden, veel kwaad heb gedaan, en den dierbaarste tyd
van myne weinige jaaren, in verfoeijelyke ongeregeldheden heb versleten. Door
vroome Ouders zorgvuldiglyk opgevoed, heb ik, in myne kindsche jaren, de deugd
gekend, bemind, en betragt, dog in myn tedere jongelingschap zonder stierman aan
de onstuimige zee van 't academisch leeven overgegeeven, heb ik de gevaarlyke
klippen van ongebondenheid niet kun-

*

Voor de Rigterstoel van Radamanthus van een Domine te spreeken is ongerymt. Dog 't is
een droom en zulks is hier eene voldoenende verschoning.
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nen myden. Verscheidene jaren agter den ander is myn geheele gedrag een
t'zamenschakeling van wulps vermaak geweest. Ik durf egter zeggen dat agter myne
uitwendige vreugd dikwils bitterheid school, en dat ik iets levendigs in 't diepste van
myn gemoed altyd gevoeld hebbe, dat tegen myne daaden streed en dezelve verfoeide.
In zommige ogenblikken van koele overdenking, voelde ik binnen my als twee
verscheidene wezens, die in een smartelyke vyandschap uitborsten. Om my aan het
gevoel van dien elendigen toestand te onttrekken, vond ik geen beter middel als my
door nieuwe losheden te verwilderen. Ik vrees zelfs dat ik myn zelve tot een beul
heb verstrekt1, en dat myn kwynende ziekte of langzame dood, waar mede ik drie
maanden geworstelt heb, 't uitwerkzel en loon van myne onbepaalde dartelheid is
geweest. Reeds in 't begin van myne ongesteldheid was het als of myne oogen en
harssenen van dampen van dronkenschap ontlast wierden. Ik vond my zelve [78]
weder, dog mismaakt, wanschapen, en hatelyk aan my zelve. 't Scheen of myne
verdrukte deugd allengskens zig weer opbeurde, en my alle mogelyke tekenen van
een opregt berouw ontdekte. Myne ernstige overdenkingen spanden alle hare pogingen
in om myn hart te hervormen, en om de kragtigste besluiten te neemen, van voortaan
in myne gansche wandel 't rigtsnoer van een verligte reden te volgen. Dog 't geen
my tot myn einde toe ontrust heeft, is datter op de bestendigheid van dusdanige
voornemens weinig staat is te maken, en dat de vernieuwing van gezondheid en
kragten, de zelve maar al te dikmaals als een nevel, en als een morgendauw doet
verdwynen. Hier op liet de droefgeestige jongeling zyn hoofd weder hangen, en de
twee gedienstige geesten schoten beide toe om hem weg te leiden, dog de regtvaardige,
en scherpzigtige Radamanthus de beledene daden wikkende tegens de bestendige
gesteldheid van een hart, wiens diep gewortelde deugd door een ernstig leedweezen,
en door een voorzigtig mistrouwen op haare kragten was versterkt, hield zig verzekerd,
dat het zelve voor een tyd door ellendige omstandigheden ter neder gedrukt, van die
last ontheft zynde, zig zelve als door eene natuurlyke springveer, eerlang zoude
opgeregt, en te regt geholpen hebben; en deze zyne heerlyke gedagten wierden door
zyn vonnis beantwoord. Zyne regtvaardigheid had minder werk met de volgende. 't
Was een losse kwant, die de Vierschaar naderende zonder ophouden dezelfde gebaarde
met zyn arm maakte, als of hy de Fransche slag wilde
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slaan. Schrik van hartdraven, Heertje, schreeude hy uit, zo dra de ordinaire vraag
hem was gedaan; daar weet de heele Stad van Amsterdam van te spreeken, en by al
de liefhebbers van Holland ben ik bekend als de bonten hond. Vraagje my, wat ik in
de waereld gedaan heb? wel die heb ik laaten ryden en zeilen, zo als hy het zelf
goedvind. Ik heb my nergens meê bemoeit als met paarden. Ik heb paarden gekogt,
paarden verkogt, paarden verruilt, paarden hun maanen gestrengelt1, en gestrikt,
ingespannen, uitgespannen. Ik heb van paarden gesproken, paarden gedagt, van
paarden gedroomt, paarden naast malkander, paarden voor malkander gemend, op
paarden gewed, en zo heb ik my zonder iemand te beledigen, een onnozel vermaak
bezorgd. Maar, Antwoorde, de Opperregter, hebt gy nooit met onbezonne ryden, 't
een of 't ander ongeluk gehad, en niemand benadeelt? Niet dat de moeite waard is
om van te spreeken zeide de losbol; ik weet niet dat ik van mijn leven meer, als twee
menschen heb overreeden een man en een [79] vrouw, waar van de een kreupel
zynde, en d'andere doof buiten staat waaren van by tyds te wyken. Maar dat was myn
schuld immers niet. Ik heb zelve ook door een val myn hals meenen te breken, maar
dat is niet met al, schrik van hartdraven al evenwel. Wel, wel, hernam Radamanthus,
tot vergelding van het loffelyk gebruik, dat gy van uw tyd hebt gemaakt, zal men u
hier een goed gezelschap bezorgen, breng weg dien liefhebber, en zet hem op stal
by de hartdravers van Pluto.
En gy Vriend, wat hebt gy tog in de waereld gedaan? vroeg Radamanthus weder
aan een ander. Visites, was het antwoord. Maar wat dog meer? visites, niets als visites,
visites 's morgens, visites 's agtermiddags, visites des avonds. Ik wist geen beter en
gemakkelyker middel, om de agting van een geestig en beschaafd man te verkrygen;
vyf of zes reverentien te maaken, te zeggen 't geen men op andere plaatzen heeft
gezegt, als iets nieuws te hooren 't geen waar van de ooren reeds afgemat zyn; van
niemand kwaad te zeggen in zyn tegenwoordigheid, nog goed agter zyn rug, dat is
juist 't geen men noemt een visite te doen, en ik durf my vermeten boven al myne
tydgenoten daar in te hebben uitgeblonken. Breng die Wellevende Man, sprak de
Regter hier op, by de beschaaftste menigte, die hier te vinden is, en daar de meeste
visites te doen zyn. Even zo een nadeelig vonnis wierd gesproken over een jonker
die van de jagt zyn gansche bezigheid had gemaakt, en zonder 't bezaaide land van
de boeren
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te sparen duizenden van Hazen en Patryzen den hals had gebroken; over een
ledigganger, die alle de dagen van zyn leven zig met niets te doen afgeslooft had, en
over een man van de groote waereld, in wie, door de gewoonte van allerlei vermaak
t'zamen te ketenen, de smaak van verlustiging reeds in zyn jeugd was uitgedooft
geweest. Deze wierden gevolgt door een statig oud man, burgerlyk dog naar de
gemene trant, en zonder gemaaktheid gekleed. Op de voorgestelde vraag antwoorde
hy aldus: Als ik myn gedrag van agteren inzie, Heer, bespeur ik zonder moeite, dat
ik myn tyd in zommige opzigten beter had kunnen aanleggen; ik ben van die luiden,
die, gelyk men zegt op een strowisch zyn komen aandryven1. In de stad, daar ik ben
gestorven, ben ik aangeland, met eene gansche lading van myne Landsluiden; zonder
geboorte, zonder middelen, en zonder opvoeding, uitgezonderd, dat ik vry kreupel
had leeren lezen en schryven. Dog in een plaats, daar ieder met werken te regt kan
komen, heb ik in weinig jaaren, door geen ogenblik te verzuimen, en geen stuiver
nodeloos [80] uit te geven, een zoet sommetje by malkander geschraapt, waar mede
ik een gering winkeltje heb begonnen, dat door de zelfde middelen, naarstigheid, en
spaarzaamheid geschraagt, door een onbevlekte opregtheid ongevoeliglyk is
aangegroeit en my in staat heeft gesteld, van een uitgestrekte en gelukkige koophandel
te dryven; ik kan niet zeggen, dat ik ooit grote slagen heb gedaan. Ook heb ik nooit
veel t'effens gewaagt, dog door kleine, gedurige, en menigvuldige winsten, hebben
myn schatten zig als van zelfs op malkanderen gehoopt. Ik moet bekennen, dat ik
van gierigheid ben beschuldigt geweest, dog myn geweten spreekt my vry van die
vuile ondeugd. 't Is waar dat ik niet tegenstaande d'onophoudelyke aanwas van myn
rykdom geen Paleizen, in de stad of op 't land gebouwt heb, nog de straten onder de
voeten van myne dartele paarden heb doen daveren. Dog myn keuken is, zonder
overdaad, goed en myn kelder met de beste en suiverste wynen van 't gemeene zoort
voorzien geweest, en beiden ten dienste myner goede Vrienden. De ware behoeftigen
zyn nooit met ledige handen van my gegaan, en 't geen anderen aan assurantie geven,
heb ik dikwils aan den armen besteed, 't welk verscheidene ryzen wel is uitgevallen.
Niets heb ik gespaart om myne twee zonen, en eenige dogter in huis te laten leeren,
al 't geen ik oordeelde hen wyzer en beter te zullen maken
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als hun Vader. Alle heb ik ze by tyds uitgetrouwt, met meer inzigt op verdienste en
hunne geneigtheid als op goed, en geboorte. Van kinds been af heb ik hen aan de
nederigheid gewent, en op dat zy zelve nooit vergeten zouden, 't geen anderen wisten,
heb ik hen dikwils by gezelschap onderhouden wegens de geringheid en armoedige
staat van hunne voorouders. Op myn zestigste jaar heb ik aan myne Zonen, door my
zelve in den handel onderrigt, myne zaken overgegeven, met opzet om op een
gemeene dog wel gelegene buitenplaats myne overige dagen in rust te verslyten.
Aldaar heb ik my gewend, hoewel in 't begin niet zonder dwang, aan lezen, denken,
en bespiegelen, en zulks is hoe langs hoe meer my tot een vermaak geworden 't welk
gemengt met het menigvuldig bezoek van myne dankbare en deugdzame kinderen,
my al 't wenschelyk vergenoegen heeft gegeven. Hier sweeg de hupsche Gryzaart,
en 't ontfronste aanzigt van Radamanthus verzekerde hem wel haast dat zyn Regter
zyn gedrag, gerigt naar zyne omstandigheden, met groter inschikkendheid, als hy
zelve, aanzag.
De Brief behelst nog eenige andere Caracters, dewelke, zo deze den Lezer
aangenaam zyn, ik op 't spoedigste in 't licht zal geven1. [81]
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No. 41. Den 17. Maart 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Dignum sapiente bonoque.1

IK heb gezegt dat behalven fynen, zonder Godvrugt en fyne Godvrugtige, ook luiden
wierden gevonden Godvrugtig zonder fyn te zyn; dit laatste staat my nog aan te tonen,
en om zulks behoorlyk uit te voeren, zal het nodig zyn een gegrond denkbeeld van
de ware Godvrugt te geven, 't welk voornamentlyk afhangt van een welgevormde
en hoogwaardige verbeelding van het Opperweezen, die het grootste voorwerp van
de Godvrugt is; Ik vermete my te zeggen, dat de wezentlykste dwalingen, en die de
grootste invloed op de zeden hebben, spruiten uit de verkeerde laage en onedele
gedagten, die de dwaze mensch omtrent het oneindig Oneindige in zyne harssenen
voed. Zommige zyn buitensporig genoeg, om zig wys te maken dat in God de deugden
en volmaaktheden van een andere natuur zyn, als in bepaalde geesten; Niets kan 'er
ongerymder en gevaarlyker uitgedagt worden. Zo zulks waar konde zyn, zoude het
ons onmooglyk wezen 't minste begrip van onzen Schepper te vormen; wy zouden
gedwongen zyn nooit hem aangaande te denken, of te spreken; zyne openbaring, op
de welke wy de minste staat niet zouden konnen maken, zoud' ons volstrektelyk
onnut wezen. Dog het is de baarblykelykste tegenstrydigheid [82] dat zulks mooglyk
zy. 't Geen 't Opperwezen ons in de reden, en in zyn woord als goed en loffelyk
aanpryst, moet, zo ver het in een oneindige zo wel, als in een eindige geest kan vallen,
in het zelve van de zelfde natuur zyn; zyn oneindige liefde en hoogagting voor zig
zelf, kan hem niet toelaten, aan 't redelyk schepzel denkbeelden van deugd en
volmaaktheid te geven, die zyn eigen wezen niet tot rigtsnoer hebben, veel min die
door zyne oneindige eigenschappen omver geworpen zouden worden. 't Blyft

1

Een wijs en goed mens waardig. Herkomst onbekend. De regel zou het eind van een hexameter
kunnen zijn, maar ook een deel van een prozatekst (van bv. Cicero).
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dan onwrikbaar dat 't geen deugd en volmaaktheid is, in alle onderwerpen 't zelfde
moet zyn, en zyn hoedanigheid niet aan eenige betrekking, maar aan zyn eigene
bestendige, en onveranderlyke natuur verschuldigt is. 't Eenigste dat ons te doen staat
om zo veel mogelyk is onze gedagten tot de Godlyke volmaaktheden te verheffen,
is alle bepaaltheid aan de menschelyke volmaaktheden te ontrukken, en, na met alle
mogelyke inspanning van bespiegeling getragt te hebben, boven 't eindige op te ryzen,
ons met kragt te verbeelden, dat wy nog oneindiglyk onder de waarheid zyn. Indien
men zig noit dit hoogwaardig denkbeeld omtrent de Godheid liet ontslippen, indien
men op 't zelfde bestendiglyk aan ons gemoet tegenwoordig een redelyke en
betamelyke Godsdienstigheid wilde bouwen, hoe zoude het mogelyk wezen dezelfde
daden en neigingen aan de Godheid toe te schryven, die men zelf van een billik en
redelyk mensch niet zoude durven verwagten? hoe zoud men 't denkbeeld van Gods
regtvaardigheid kunnen verwerren met dat van een eigentlyk gezegde wraaklust?
Hoe zoud men in de harssenen kunnen krygen dat by gebrek van eenige druppelen
water, een onnozel wigt, wien zulks niet te wyten is, van een eeuwige gelukzaligheid
verstoten zoude zyn? dat God 't re[83]delyk schepzel zoude straffen, om niet geweten,
en niet verrigt te hebben, 't geen aan 't zelve onmooglyk was te weten en te doen?
Dat hy, met zig zelf het niet eens zynde, door zyne openbaring zoude om ver stoten,
't geen hy door het ligt des redens ons geleert heeft? dat hy, in plaats van ware
pogingen tot eene volstrekte gehoorzaamheid aan zyne wetten van ons te vorderen,
hy zig door kinderagtige beuzelingen laat paaijen, en zig neigingen, stuipingen, een
byzonder maakzel van klederen, een stuurs gezigt en betrokken wezen, als waare
deugden laat toerekenen? Dat hy als een wereldsch Vorst, of trots op zyne
verhevenheid, of te zeer bezet met bezigheden, van zyn redelyk schepzel, niet
onmiddelyk, maar door tusschenkomst van zyne gunstelingen wil aangesproken
worden? Dat hy in ons een denkend wezen aan een stoffelyk verknogt hebbende Hy
van ons kan vorderen, dat wy ons gedragen als of wy enkele en suivere geesten
waaren? dat Hy in onze zinnen werktuigen van lighamelyk vermaak hebbende
opgelegt ons niet alleen desselfs misbruik, maar ook desselfs gebruik kan verbieden?
Wie, onder die geenen, die hunne oogen niet moedwillig sluiten, ziet niet, dat deeze
en honderd diergelyke sporeloze harsschenschimmen, de oneindige volmaaktheid
gruwelyk beledigen, met in dezelve onedele gevoelens, die een wys en deugdzaam
man zig schamen zou, in zig zelve te ontdekken, oneerbiedig-
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lyk te onderstellen.
't Geen dit hoogswevende denkbeeld van de Godheid nog ten uiterste nadeelig is,
is een zeer gemeen, dog zeer verkeerd begrip van eene van Gods volmaaktheden, tot
het welk zommige onzer leeraren, door verwaarlozing van hunne gedagten duidelyk
uit te leggen, geen geringe aanleiding geeven. Het gebeurd niet zelden, dat wanneer
men [84] een geloofsstuk dat men in de Goddelyke openbaring zig verbeeld opgesloten
te vinden, met het heerlyk denkbeeld van Gods volmaaktheden niet weet over een
te brengen, men zyn toevlugt neemt tot desselfs oneindige en onbepaalde vryheid.
Maar, myns bedunkens, is hier de remedie ruim zo erg als het kwaad. Wat wil men
dog in dit geval met Gods vryheid beduiden? is het 't geen 't menschelyk verstand
aanziet als grondeigenschap van zyn wezen, zyne volstrekte onafhankelykheid, waar
door ontlast van alle dwang, hy al 't geen hy wil en doet, met een volmaakt goedvinden
en welbehagen wil en uitwerkt? Die oneindige vryheid is waarlyk van 't wezen der
wezens onafscheidelyk; dog 't zou de verfoeyelykste onbetaamlykheid zyn, daar door
te verstaan eene woeste en grillige vryheid die haar wil tot de eenigste beweegreden
van haar wil neemt, die zig uit een zoort van eigenzinnigheid bepaalt, zo als 't haar
in 't hoofd schiet, en die onder de menschen voor de veragtelykste onbezuistheid, en
onredelykheid met regt te boek staat. Indien het by ons geringe schepzelen wysheid
en deugd is, zyn vryheid door de reden te bestieren, hoe is het mogelyk dat men zulke
lage en onedele gedagten vormt, van de oneindige Reden, van de eeuwige en opperste
wysheid? Hoe kan het iemand in 't hoofd komen, dat de wysheid ooit in God van
zyn vryheid kan worden gescheiden? Hoe zoude het mogelyk zyn hem als oneindig
volmaakt aan te kunnen zien, indien hy tot het oogwit van alle zyne werkingen niet
had, ik zegge niet 't geen 't gehele verband van zyne volmaaktheden beantwoord,
maar 't geen het aldermeest met dat verband overeenkomt? Indien hy iets treffelyks,
en met zyne natuur overeenstemmende verrigtte, met verwaarlozing van iets dat nog
treffelyker is, zo is het on[85]betwistelyk dat het tegenstrydig zoude zyn, in hem
eene oneindige volmaaktheid te erkennen. Immers is het klaar, dat het geen volmaakter
zoude kunnen zyn, niet oneindig volmaakt is; zo dat het baarblykelyk is, dat uit de
verkeerde uitlegging van die Vryheid Godslasterlyke gedagten voortspruiten, bekwaam
om eene Godsdienstige ziel te doen zidderen.
Het is dan het waar verheeven, en grootsch denkbeeld van den Schep-
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per het welk ik tegens kinderagtige, en gevaarlyke gedagten hebbe verdedigt, dat in
een gemoed, met reden verrykt, de vaste en onwankelbare grondslag van eene
mannelyke deftige en Philosophische Godvrugt moet wezen die 't wezentlyke van
de ware deugd altyd voor oogen heeft, alle beuzelingen, die op de zelve geen
betrekking, geen invloed hebben, als onverschillig, en zomtyds verderffelyk, van de
hand wyst, die ieverig onderzoekt wat haar Opperheer dadelyk van haar eischt, en 't
geen zy daar door gevonden heeft met alle inspanning van haare pogingen, zoekt te
betragten; van die Godvrugt, in een woord, die de redelyke en gelukkige hebbelykheid
is van menschen, die zonder fyn te wezen Godsdienstig zyn; zy word in eene
bovengemeene graad bezeten van myn' boezemvriend Aristus, die zyn geheele ziel
voor my durft bloot stellen; Hy kleed zig volgens, en niet onder nog boven zyn staat;
zelfs geeft hy eenige agt op zyn kleeding, eer hy te voorschyn komt; Dog daar na
denkt hy 'er niet meer om; Hy verwaarloost de Christelyke vergaderingen niet, schoon
hy niet vermeind door zyn pligt gedreven te worden tot het hooren van twee of drie
Predicatien op eenen dag. Zyn hooft is niet sterk genoeg, zegt hy, om zo veel
denkbeelden t'effens te verduwen, en t'zynen nutte te verteeren; Van kindsbeen af
heeft hy zig op wysheid toegelegt, en wel voornamentlyk op het onderzoek van de
gegrondheid, en de natuur van de Christelyke Godsdienst; zyne redelyke en bestendige
overtuiging wegens de gewigtigste waarheden, is hem gedurig tegenwoordig, en
heeft eene onfeilbaare invloed op zyn ganschen wandel. De eerste uuren van den
morgenstond worden door hem in stilligheid besteed tot het loven van zyn Maker,
en tot geestelyke bespiegelingen die eene diepe indruk op zyn gemoed makende, het
zelve bewerken en bereiden tot een loffelyk en omzigtig gedrag. 't Zelfde gebruik
maakt hy van de laatste uuren des daags. Alsdan overweegt hy met de strengste [86]
naauwkeurigheid al wat hy gezegt en gedaan heeft; Hy vergeeft zig de minste misslag
niet, als dezelve maar wezentlyk is; hy verwyt ze bitterlyk aan zyne onagtzaamheid;
Hy zoekt uit de droefheid, die ze in hem verwekt, beweegredenen te trekken om ze
met meer aandagt te myden, en uit zyne struikelingen haalt hy kragt, om zyn tred op
het pad des deugds in 't vervolg vaster te zetten. Deeze onwaardeerbare gewoonte
heeft de deugd natuurlyk en eigen aan zyn ziel gemaakt. Zelden heeft hy pogingen
van noden, om haar uit zyn gemoed als te parssen; zy vloeit van zelve uit de ryke
bronader van zyn overstromende boezem. De Godvrugt, zyns bedunkens, moet in
de stille
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eenzaamheid bevestigt, gevoed, en aangekweekt worden, maar 't is in het gezelschap
der menschen, dat ze werkstellig moet worden gemaakt. Zyne deugdzame
hoedanigheden zyn ook zyne getrouwe gezellinnen, waar hy zig ook bevind. Niet
dat hy uit preeken gaat, en altyd van de ernstigste en hoofdnoodzakelykste waarheden
de menschen onderhoud. Zulks is altyd niet gevoeglyk, en zelfs dikmaals zeer
ondienstig; 't is door zyne zeeden en daden, dat hy de deugd aanpryst, en in haare
grootste bevalligheid ten toon steld. In zyn gansch gedrag, in jok zo wel als in ernst
ziet men hem zagtmoedig, verdraagzaam, bescheiden, vriendelyk, inschikkend,
nederig, leerzaam, opregt en billyk. Hy draagt zorg dat zyn verstand en wysheid met
hun gansch gewigt te voorschyn komende niemand tot een last verstrekken; hy
evenaart zig met zyn regt gezelschap en verontwaardigt zig niet te stameren, en
kindertaal met de laagste geesten te spreken, om hen aldus aanleiding tot aanwas van
wysheid te geeven. Hy ontvlugt egter nooit de behandeling van stigtelyke en
verhevene stoffen. Hy grypt in tegendeel de gelegentheid daar van met gretigheid
aan, en zoekt zelf met bescheidendheid 't gesprek derwaarts te draagen. Zyn spraak
is alsdan natuurlyk, zonder zyn stem te sleepen, of te verheffen; zyn woorden zyn
niet uitgekipt, niet ver gezogt, van 't gemeen gebruik afgezonderd, maar verstaanbaar
en eenvoudig. Hy is niet meesteragtig; Hy vordert niet op zyn woord gelooft te zyn;
Hy valt niemand in zyn reden; Naar tegensprekingen luistert hy met eene ingespanne
aandagt, en zonder de minste spyt; Hy wederlegt ze met de grootste vreedzaamheid,
of vind hy ze bondig, hy geeft zig over, zonder de minste dwang. Onverschillig waar
hy [87] de waarheid vind, by zig zelve, of by een ander, omhelst hy de zelve met het
zelfde vermaak. Niemand kan van de ware deugd heerlyker, aanlokkelyker en
zielroerender denkbeelden geven als hy. Hy bekend wel datze in het begin, door de
tegenstand van eene verdorvene, en door driften vervoerde ziel, moeyelyk en
smartelyk moet vallen. Maar, volgens haare eigene natuur, en zo als zy in zig zelve,
en in een getemd hart is, schildert hy haar af, niet als een beulinne van de ziel, die
de zelve zonder ophouden pynigt en martelt, maar als de liefste en aangenaamste
vriendinne van de reden, en van 't gemoed, 't welk zy verziert, verheerlykt, bevredigt,
vergenoegt, en met de innigste blydschap, die niet missen kan naar buiten uit te
stralen, als met eene lieffelyke dauw besproeit. Deze heugelyke waarheid word door
zyn gansch gedrag bevestigt; t'allen tyden schittert eene bedaarde, en bestendige
blymoedigheid zyne lieffelyke oogen uit. Als het
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pas geeft weet hy de geestigste raillerien, dog zonder beleediging, voor den dag te
brengen. Word de Godsdienst door beschimping aangevallen, hy verweerd ze met
de zelfde wapenen. Hy laat de spotters uitspreeken; Hy geeft hen een vrye vlugt, en
weet ze daar naa door hunne eigen redenen te betrappen, en in hunne eigene netten
listiglyk te verwerren. Spottelyk1 op een tyd gevraagt zynde, of een wys man, gelyk
hy, geloven kon, dat Bileams Ezel een menschelyke taal zoude hebben voortgebragt2;
Ja dog, antwoordde hy koeltjes, waarom zou een Ezel niet eens kunnen spreeken
voor den Godsdienst, terwyl 'er zo veel menschen tegens balken. Deze inwendige
blydschap, naauwlyks ontroerd door ongevallen die hem onmiddelyk treffen, word
zo teerhartiglyk geraakt, en bewoogen, door het lyden van zyn evenmensch, dat hy
niet rusten kan, voor dat hy, zo 't in zyn vermogen is, het zelve weggenomen of
verzagt heeft, en niet zelden heeft hy door eene al te onbepaalde liefdadigheid zig
zelf in verlegendheid gebragt; de Christelyke liefde is bykans 't eenigste voorwerp
van de werkzaamheid van zyn gemoed. Word 'er kwaad van iemand gesprooken, hy
verdedigt hem met iever, zo 't eenigzins doenlyk is, en zo de reden hem zulks verbied,
hy legt ten minste de goede hoedanigheden van den veroordeelde in de tegengestelde
weegschaal, en nooit wanhoopt hy wegens de verbetering van de losse wereldlingen,
indien hy in hun gemoed maar eenige tekenen van [88] redelykheid en goedaardigheid
bespeurt. Hy is ten hoogste vreedzaam, omtrent die geene, die gevoelens van de zyne
verschillende voeden, of in 't ligt brengen; ten zyze de menschelyke t'zamenleving
dreigen; Zo ik regt hebbe, zegt hy dikwils, om te haten diegene, die van myn gevoelen,
niet zyn, zo hebbenze 't zelfde regt om my te haten, en zo zoude de Godsdienst, die
een bronader des vredes moet wezen, in een vuile wel3 van oneenigheid in haar
veranderen. Niet tegenstaande alle die treffelyke hoedanigheden, onttrekt hy zig niet
aan 't vermaak, 't geen hy wettig oordeeld; Hy ontziet zig niet voor een wyl een
ombertje of piketje4 te speelen, of een tooneelstuk, wiens aardigheid de zeden niet
kwetst, te zien vertoonen. Hy weet niet, dat zulke uitspanningen, door reden bepaald,
in Gods wetten verboden zyn. Hy oordeeld, dat

1
2
3
4

spottend (WNT XIV, kol. 2977).
Toespeling op Numeri 22: 28-30.
bron (WNT XXV, kol. 900).
omber en piket: in de achttiende eeuw veel beoefende kaartspelen.
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voor een ziel, door de engste banden aan een stoffelyk werktuig verknogt, niet alleen
de verlustiging, naar ieders smaak geschikt, geoorlofd is, maar zelfs van de grootste
noodzakelykheid. Wanneer door inspanning van werkzaamheid, de levensgeesten
verflaauwt, de harssenen afgemat zyn, verliest de ziel zyne vrolyke eenvoudigheid,
die zy ten hoogste nodig heeft, en door rust en geoorloft vermaak kan zy zig alleen
opbeuren, verkwikken, en hare vorige kragt weder verzamelen; Verwaarloost men
zulks, de levensgeesten worden meer en meer uitgedooft, 't bloed verliest zyn
vlugtigheid, 't word in zyn omloop gestuit, de werktuigen van de ziel worden door
swarte dampen beneveld, en met swaarmoedige schimmen vervult, die niet alleen
aan de kragt der redeneering, maar ook aan de deugdoefening nadeelig zyn. De
droefgeestigheid, de naarheid van gedagten, maakt den mensch stuurs, nors, netelig;
alles staat hem tegen, alles verveeld hem; alles duyd hy ten ergste; 't hangt van hem
niet meer af eene vriendelyke inschikkendheid omtrent zyn evenmensch in 't werk
te stellen. Hy word een vyand van zig zelve, hoe zal hy een goedhartig en zagtzinnig
vriend van anderen zyn? [89]

Justus van Effen, De Hollandsche Spectator

126

No. 42. Den 21. Maart 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Vitium uxoris aut tollendum, aut ferendum est:
Qui tollit vitium, uxorem commodiorem præstat,
Qui fert sese meliorem facit.
1
VARRO.

HEER SPECTATOR.
ONlangs by een goed Vriend te gast genood zynde, raakte ik, eer de deur my wierd
opengedaan, in eene mymering die de Autheurs niet vreemd is, en die my in eene
onagtzaamheid dede vervallen; dewelke my daar na smerte; want naar binnen tredende
stapte ik bezyden den dwyl, die op eene marmere helder geschrobde vloer digt by
de stoep lag; Dog ik wierd myn misslag wel haast gewaar, aan myne vuile voetstappen,
en ik keerde terstond wederom, om myn schoenen met de uiterste zorgvuldigheid
schoon te maken. Ik was wegens deze myne onbescheidendheid vry misnoegt over
my zelve, dewyl ik altyd een soort van onbeleefdheid; en zelfs iets strydig tegens de
goedaardigheid, gevonden heb in 't werk van een ander te bederven, te meer, vermits
zulks te myden zo weinig moeite kost. Ik bespeurde wel haast dat myne begane fout,
by de Vrouw van het huis niet ongemerkt was doorgegaan. Ik was naauwlyks binnen
getreeden, of ik hoorde haar, na in haar zelve wat gegromt te hebben, uitroepen,
Catryn brengt hier terstond eens een dwyl, haast u wat. Me[90]vrouw ontfong my
egter met beleeftheid, hoewel wat koeltjes, en geleide my nevens haar

1

Een ondeugd van een vrouw dient óf verwijderd, óf verdragen te worden; wie de ondeugd
verwijdert, krijgt een betere vrouw; wie [de ondeugd] verdraagt, verbetert zichzelf. (N.B.
De hoofdletters in ‘Qui’ zijn onnodig). Herkomst niet gevonden (niet in de concordantie op
Varro's De Re Rustica).
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Man in de eetzaal, daar ik alles van de uiterste nettigheid vond, en wel inzonderheid
de tafel, die gedekt met fyn en sneeuwit linnen, door hare aangename en keurige
zinnelykheid my als toelagte. Na dat wy een weinig gegeten hadden schonk my de
Huisheer een glas witte wyn, die hy my als uitmuntende Bergerac aanprees, en die
my, hoewel hy my anderzins goed scheen, door zyne malle zoetigheid een weinig
tegenstond. Myn beleefde Vriend scheen, hoe zeer ik myn walging zogt te bedekken,
de zelve te merken; Ten minste had ik naauwlyks myn glas geleegd, of hy riep tegens
zyn knegt, brengt hier roode wyn, Mynheer zal daar in mogelyk meer smaak hebben;
't woordje rode wyn joeg Mevrouw een onsteltenis op het lyf, en zonder my tyd te
geeven, van myn gevoelen te uiten; Liefste sprak zy, Mynheer zal misschien wel een
liefhebber weezen van een glaasje Moezel-, of Rynsche wyn, wy hebben kostelyke
oude Rynsche wyn, Mynheer, zeeker die moet je eens proeven. Ondertusschen was
'er al Pontac op tafel, en myn Vriend had my reeds een glas daar van geschonken, 't
welk van verscheidene anderen gevolgt wierd. Ik weet niet ooit beter wyn, en met
meer schroom gedronken, te hebben. 't Was niet alleen myn eerste misslag, die my
omzigtig maakte, maar ook de oogen van Mevrouw, t'elkens als ik het glas opnam,
op myn hand gevestigt, vermeerderden myne bedeestheid, en ik zette het nooit aan
myn mond, zonder my naa ter zyde te wenden, om het keurig linnen met het minste
drupje niet te besmetten. Myn Vriend, die een verstandig Man is, en middelerwyle
met my in een ernstig gesprek zig had ingewikkeld, was nergens na zo omzigtig niet,
en in 't schenken raakte nu en [91] dan al een drupje op het tafellaaken, 't welk t'elkens
Mevrouwtje deed schrikken, en de zelfde gebaarde maken, als of haar iemand
onverhoeds gekneepen, of met een naald had gestooken; tot dus verre vergenoegde
zy zig met op 't spoedigste op ieder drupje wat zout te wryven, Mynheer maakte het
eindelyk zo bont, dat zyn liefste met een vriendelyke misnoegtheid hem verzogt wat
agt te geeven op 't geen hy deed, en zo niet te storten. Heel wel kind, was 't antwoord,
't is een ongelukie, ik zal 'er in het toekomende beeter zorg voor draagen. Dog dat
zorg draagen ging zo slegt in zyn werk, dat Mynheer, met de fles een vol geschonken
glas eventjes aanrakende, een gansche gulp daar uit deed vliegen. Zulks deed 't
vrouwtie al haar gedult eensslags verliezen, en in deeze woorden met halfbetraande
oogen uitbarsten: 't Is immers, Mynheer, of je het doed om my spyt aan te doen, 't is
't beste tafelgoed dat ik in de waereld heb; maar 't is heel wel, je kond gasten nooden
zo dikwils
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als 't u gelieft, maar ik beloof het u ik zal 'er de tafel naar laaten dekken; de zelfde
zin drukte zy verscheidene maalen uit met een onbegrypelyke vloed van woorden,
die, volgens der vertoorende Vrouwtjes welsprekendheid, op tienderhande wyze 't
zelfde betekenden; Naa dat myn Vriend dit spits uitvaaren eenigen tyd met de koelste
bedaardheid, en zyn Vrouw sterk in 't gezigt ziende had aangehoord, neemt hy de
fles in de hand, en met de zelfde calmte van gemoed, plengt hy de wyn 't gansche
tafellaaken over voor my, voor zyn Vrouw, voor zig zelf, en wanneer hy dagt het
zelve aan alle zyden genoeg besproeit te hebben, zette hy de fles weer koeltjes neder.
Gy kunt wel denken, Mynheer, dat zulks geen wynplenging in een Zoenoffer was,
't was zo ver daar van daan, dat [92] Mevrouw die onder die wynstorting in eene
gedwonge stilte zig had bevonden, als iemand, die van den donder getroffen, of van
eene schielyke beroerte overvallen is, eensklaps met brandende oogen van tafel
oprees als een helsche furie, en als of zy haar man in 't gezigt wilde vliegen; Wel wat
moet ik hier al voor myn oogen zien, schreeuwde zy uit, wel hoe zal 't hier nog langer
gaan, ben je met de kop gebruit1, Mynheer, of ben je met de drommel bezeten? Meer
konze niet zeggen, zy viel in een leunstoel, alwaar ze een geruimen tyd, half versmoort
in haar snikken en overstroomt van traanen bleef leggen; in 't midden van dat gansche
onweer bleef haar gemaal even onbeweeglyk; hy volharde maar in haar met een
streng en stuursch gezigt geduuriglyk aan te kyken, zonder haar 't minste woord toe
te spreeken. Maar zo dra de storm eenigzins scheen te bedaaren, en Mevrouw opstond,
om uit de kamer te gaan, hield hy haar teegen, en verzogt haar, met de toon van
iemand die 't regt en de wil heeft van zig te doen gehoorzamen, zig naast hem te
plaatzen; zulks gelukte naa een geringe teegenstribbeling, waarop myn Vriend, zonder
zyn stem te verheffen, met eene bezadigde ernst haar in deezer voege aansprak; 't Is
myn niet leed, kind, nog om uwen 't wil, nog om mynent wil dat 't geen hier geschied
is en in de tegenwoordigheid van Mynheer is voorgevallen; ik ken zyn redelykheid,
en bescheidenheid2, 't spyt my alleen om zynen 't wil, vermids hy, voor de eerste reis,
dat hy onze taafel vereerd, in plaats van smakelyke wyn, de bitterste gal heeft moeten
drinken. Hoewel wy eerst korteling getrouwt zyn heb ik al verscheidene reizen in
beuzelingen gemerkt, dat gy

1

ben je met de kop gebruit?: ben je niet goed bij je hoofd? (WNT III[1], kol. 1643).

2

oordeelkundigheid, verstandigheid (WNT II[1-2], kol. 1962).
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tragtte allengskens myn behoorlyk gezag te onderkruipen; Dog ik heb zulks niet
laaten blyken, om dat ik wou zien, hoe ver uwe oneerbied voor uw' [93] Man zig uit
zoude strekken, en eene gewigtige geleegendheid afwagten, om u daar omtrent myn
gevoelen kenbaar te maaken. Weet dan eens voor al, dat ik, hoe zinnelyk de Tafel
ook gedekt zy, (en zo wil ik ze gedekt hebben) die wyn meen te drinken, en dat
zonder schroom en een slaafagtige omzigtigheid, die my en myne vrienden het best
smaakt, en dat, zo dikwils het u zal behaagen, my daar omtrent als een jongen te
bedillen, ik van voorneemen ben het zelfde te doen, 't geen in u zo eene onbetamelyke
oplopendheid verwekt heeft, die beter een viswyf als een fatzoenlyke Vrouw past.
Wanneer ik als vryer uw hart heb getragt te winnen, heb ik niet als eerlyke middelen
daar toe aangewend, ik heb u alles opgeoffert, behalven myn redelykheid en
opregtheid, en ik heb gekozen u liever op dien voet langzamer te behagen, als
spoediger door een laffe en verderffelyke vleyery: Zo dat, hartje lief, indienje aan
kuuren, en grillen onderheevig zyt, dezelve van myn maakzel niet zyn, en ik bygevolg
daar onder niet wil, nog behoef te lyden. Graag wil ik u als eene teeder geliefde
huisvrouw, met ingespanne poogingen in alles wat redelyk is zoeken te believen.
Maar ik wil myn regt, dat voor God en de waereld my onbetwistelyk toekomt, niet
door u met voeten getreeden zien. Weest volkomentlyk verzeekert, dat ik wil en zal
meester in myn huis zyn; dit heb ik u zelfs voor ons huwelyk durven zeggen. Staat
u zulks niet aan Mevrouw; zyt gy niet redelyk genoeg, om myn regt en uw pligt te
kennen, of om u daar naar te schikken; wel aan daar is een middel op, 't zal myne
opregte en tedere liefde doodelyk kwetzen; Maar 't is beter by tyds als te laat, en men
kan geen middelen te bitter aanwenden, om zig van een ongelukkig leeven te
bevryden; Gy kunt met uw bruidschat weeder naar uwe Ouders keeren, en bezien of
[94] die van humeur zyn om zig onder uw grillig hoofd te buigen. In 't midden van
deeze laatste woorden ontschooten mynen deftigen Vrind eenige mannelyke traanen,
dog onder zyn geheel gesprek, bemerkte ik in de oogen van zyne jonge Vrouw een
geduurige aangroei van de tederste gemoeds-beweegingen. Ze wierden allengskens
vervuld met traanen, niet meer van razerny; maar van berouw en liefde; zonder een
woord te spreeken, vliegt zy haar man om den hals, blyft als een klis aan zyne leeden
hangen, en besproeit zyn aanzigt met haare traanen, gemengd met de zynen. Zy laat
hem eindelyk los om zig voor zyne voeten te werpen; Dog daar in door hem
weerhouden, en weder in zyne
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gestrengelde armen gedrukt, barst zy uit in deeze tedere, dog door haare snikken
geduurig afgebrokene, woorden. Ik van u scheiden, myn Lief? ik van u scheiden?
duizendmaal liever wil ik de dood van uwe hand ontfangen. Ik beken het, ik ben uw
liefde niet waardig, maar, wat ik u bidden mag, schryf myn groove mislag aan myne
kinderagtigheid, en niet aan kwaadaardigheid toe. Jaa myn Engel, ik voel het, ge
hebt in alles gelyk, ge moet meester in uw huis zyn, en voortaan zult gy het zyn, en
ik neem vastelyk voor, myn eer, en geluk te stellen in u met de gewilligste
onderdanigheid te gehoorzamen en te believen; ik ben niet alleen uw vrouw, maar
ook een zottin, die zig zelf niet weet te regeeren; dog die voortaan hoopt wys genoeg
te weezen, om graag van uwe redelykheid in alles af te hangen. Om Gods wil, myn
Lief, maak 'er staat op, en laat de minste verontwaardiging in uw teder hart voor my
niet overblyven, laaten myne opregte traanen van berouw, en een inschikkend
medelyden voor myne bedroefde swakheid al dien indruk volmaaktelyk wegnemen;
ik bid en smeek u de goedheid te willen hebben van nog een andere weldaad hier by
te voegen; gy doet kwalyk, myn tweede Leeven, geringe fouten in my over het hooft
te zien, ik ben niet wys genoeg voor deeze uwe zagtzinnige verdraagzaamheid; Wat
ik u bidden mag, laat dog geen de minste misslag in my voor by gaan, uit vrees, dat
'er grooter uit mogten spruiten. En, gy Mynheer, vervolgde zy, zig tot my wendende,
ik durf myne oogen niet op u slaan; ik heb u onvergeeflyk beledigt? Vergeef my
egter zulks uit enkele goedheid, en niet om mynent wille, die zulks niet verdien, maar
uit vrindschap voor myn Man, die ik u verzekeren kan, dat de tederste agting voor
u heeft. Gy hebt van daag my voor de veragtelykste sottin van den aardbodem moeten
[95] verslyten; doet iets, ik bid het u hartgrondiglyk, om die gedagten van my te
verliezen. 't Geen ik u te verzoeken heb kan myn man niet mishagen. Vereer dog, zo
dikwils uwe bezigheden het zullen toelaten, ons huis en tafel met uwe
tegenwoordigheid, en weigerd niet getuigen te willen zyn van deeze gelukkige
verandering, die ik hoop dat in myn gemoed bestendig zal zyn. Hier op naa haar man
nogmaals teederlyk omhelst te hebben vliegt zy de kamer uit, en een oogenblik daar
naa verschynt zy weder, met schoon lynwaat, en dekt de Tafel op nieuw met de
vorige zuiverheid, werpende het afgenomene veragtelyk in een hoek. Over het dessert
raakten zy in een nieuw geschil, maar zeer verscheiden van 't eerste, myn Vriend zyn
vrouwtjes fout verminderende, en zig zelve beschuldigende, van te ver gegaan te
hebben, en zy in tegendeel, zyn zaak bepleitende,
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en met alle bedenkelyke redenen bewerende, dat hy wonderlyk wel had gedaan,
vermids zy door een langer lydzaamheid berooft zoude zyn van de heilzaamste les,
die haar ooit konde gegeven worden; Hier in waren ze het beiden eens, dat ze nooit
gelukkiger en ongelukkiger dag beleeft hadden, en nooit sterker hunne onderlinge
liefde hadden gevoeld. Dit bepaalde ons blyeyndend treurspel. Zedert die tyd heb ik
daar dagelyks aan huis geweest, en met het grootste genoegen, des Vrouwtjes
volharding in haar goed gedrag gezien; zy is bykans zo trots op haare eerbiedige
onderdanigheid, als zommige wyven, op haare opperheerschappy, zy heeft zelve my
aangeport, om u, Heer Spectator, dit geval meede te deelen, op dat, zegt zy, haare
bekeering tot inkeer mag doen komen een hoop heerschzugtige Malloten, die niet
weeten, dat in de betragting van haar pligt haar geluk en rust opgesloten legt.
Ik blyve.
De zwakheid der Vrouwen, in het temmen van haare hartstogten, waar over my
al overlang geschreeven is, is een stoffe die zig van zelve aan het voorige verbind,
en vermids ik van myn wysgeerige Correspondent, de bescheidenste en vriendelykste
toelating omtrent zyn styl en behandeling heb erlangt, zal ik het wezentlyke van zyn
brief hier by voegen.
Na bondiglyk bewezen te hebben, door redenen, en voorbeelden, dat de hartstogten,
in zig zelve niet kwaad, door 't misbruik alleen van eigenschap veranderen, komt hij
aldus tot de zaak. Men zegt gemeenlyk dat de Vrouwen teerder en min sterk van
lighaams gestalte zyn als de Mans, en daarom als zwakke vaatjes moeten behandelt
worden; dog deeze reden schynt my niet voldoenend, verzekert zynde, dat de
kwa[96]de hartstogten meer door een ziels, dan lighaams gebrek worden veroorzaakt.
Ik meen dat het overwigt van de vroulyke zwakheid in dit geval voornamentlyk moet
afgeleid worden van eene verkeerde opvoeding die niet alleen nalaat tydiglyk de
kinderlyke dwingelandy te breeken, maar ook 't geen zonder verwondering en
droefheid niet kan aangemerkt worden, fouten van weinig belang in de tedere wigten,
met strengheid, en die van gewigt en gevaarlyke gevolgen zyn, flaauwlyk of gansch
niet bestraft. Men handelt hen by voorbeeld hard zo ze door onagtzaamheid iets
breeken, of hunne klederen besmetten, en om leugens en kwaadaardigheid, zo 'er
maar de minste schyn van geest in steekt, lagt men dikwils als om een aardigheid.
Daar by, in plaats van hen, van jongs op, hun tred op het pad des deugds te wennen
vast te zetten, en hen langs dien weg door 't ligt der reden te

Justus van Effen, De Hollandsche Spectator

132
bestieren, vult men hunne harssenen met beuzelingen, die op de tedere gemoederen
eene diepe en langdurige indruk maaken en die daar naa, in plaats van voor de kragt
der reeden te verdwynen, de zelve door een dikke nevel van vooroordelen beletten
in de ziel door te breeken. De opvoeding der dochteren word nog vry meer als die
der zonen verwaarloost; de best opgetrokkene zelfs word niets ingeboezemt, als 't
geen op de uiterlyke zinnen betrekkelyk is, waar in den opschik en studie om zig
bevallig te maaken wel het voornaamste zyn. Bied men wel iets aan haar aandagt als
't geen haare imaginatie kan kittelen? Leid men zig wel toe om haar verstand eenig
heilzaam voedzel te verschaffen? Moet niet door zo eene onverantwoordelyke
verwaarloozing haare ongeoefende reeden, door een dikke roest overdekt, alle scherpte
en glans verliezen, en van alle kragt en ligt, noodig om het hart te bestieren, berooft
worden? Daar uit moet noodwendiglyk volgen, dat zy haar eenigste genoegen zoeken
in voorwerpen, die aan haar bykans uitgedooft verstand alleen bekend zyn; en dewyl
naar maate dat de zinnen aangedaan worden de hartstogten gaande raaken, zo blykt
het klaar, waarom de vrouwen haare driften zo weinig kunnen bedwingen; haare
zinnen geen tegenstand vindende in de kragt van een verligte reeden moeten
noodzakelijk haar gansche ziel overheeren, en zig over de zelve eene
onwederstaanbaare dwingelandy aanmatigen.
Ik verwagt met den eersten het vervolg. [97]
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No. 43. Den 24. Maart 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Qui sibi semitam non sapiunt, alteri monstrant viam.
Fragm. Ennii.1

HEER SPECTATOR.
EEn jongeling wiens Oom ik ben, bereid zynde tot het aanvaarden van het Predikampt,
en my eenige onderrigtingen, wegens de bediening van 't zelve verzogt hebbende,
heb ik, niet tegenstaande myne geringe bekwaamheid, zulks niet willen afslaan, en
vermids myne lessen desaangaande, aan anderen, zo wel als aan hem, mogelyk eenige
nuttigheid zouden kunnen toebrengen, en van een aard zyn om zig gevoeglyk met
uwe vertogen te kunnen vleyen, heb ik goedgedagt u myn antwoord aan de
toekomende Leeraar toe te zenden.
WAARDE NEEF.
Niet alleen myn liefde tot u, maar ook myne erkentenisse wegens de menigvuldige
heilzame lessen die ik van bedrevene Leeraars met greetigheid heb aangenomen,
verpligten my, om volgens myn zwak vermoogen, aan uw verzoek te voldoen; Ik zal
onderstellen, dat, voor 't neemen van dit haggelyk besluit, gy door 't naauwkeurigste
onderzoek [98] van uwe ziels gesteltenis, ondervonden zult hebben, dat gy reeds een
bezitter zyt van de hebbelykheid van een wel beredeneerde Godsdienst, zonder 't
welk, zo een gewigtig ampt, niet als met de grootste roekeloosheid, en al-

1

[Mensen] die hun eigen weg niet weten, maar een ander wel de weg aanwijzen. Dit is een
fragment uit Ennius' toneelstuk Telamo, geciteerd door Cicero in De Divinatione I, 58, 132.
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Huwelijksinzegening. ‘Cérémonie du mariage chez les reformez, à Amsterdam.’ B. Picart del. et fecit
1730. Collectie Atlas “Van Stolk”, 3779.
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leenlyk met het oneedele inzigt, om 'er de kost meede te winnen, kan aanvaard
worden; Dewyl uw onberispelyk gedrag my een genoegzame reeden strekt om
desweegens my gerust te stellen, zal ik u vooreerst zeggen, dat de behoorlyke
bediening van het Predikampt ten grooten deele rust op het waare denkbeeld van
deszelfs natuur. Indien gy de Reden en uw Oom wilt gelooven, ziet het zelve niet
aan als een onmiddelyk gezandschap van den Hemel; Een Leeraar van de waare
Godsdienst kan wel in een zeer oneigentlyke zin een gezant van Christus genoemd
worden; Dog zulks geeft maar te veel aanleiding om op die oneigentlyke spreekwyze,
eene wezentlyke en eigentlyk gezegde hoogmoed te bouwen. Niemand heeft regt
voor een waar hemelsch Gezant zig uit te geeven, ten zy hy zyne Credentialen of
brieven van geloof weet te toonen, gelyk als de gaven der Miraculen, en der Talen,
de geest der onfeilbaarheid, en andere dusdanige merktekenen van eene onmiddelyke
zending. Zulks belet niet, dat de bediening onder welke gy geneigt zyt uwe schouderen
te bukken, in zig zelve zy het treffelykste, heerlykste, eerwaardigste, en agtbaarste
Ampt dat de voorzienigheid een mensch kan toeschikken; Deeze onbetwistbaare
waarheid zelve moet u het kragtigste en onwrikbaarste voorneemen inboezemen, om
u geheel en al, met alle doenlyke inspanning van ziels en lighaams vermoogens, aan
het Leeraarsampt over te geeven. Zet derhalven alle andere studie aan een kant, om
alleenlyk die van eene wel beredeneerde Godsgeleerdheid te betragten. [99] Vermids
't eerste oogwit van d'onderwyzing is zig te doen begrypen, zo moet gy zorg draagen
dat de styl van uwe Predicatien, met deftigheid, eenvoudig zy, en niet en streeve
boven het bereik van luiden, die maar eene gemeene kennis van hunne moedertaal
hebben. Zulks is de waare welsprekendheid van de Predikstoel. Verban derhalven
alle opgesmukte, uitgekipte1, en zeldzame uitdrukkingen uit uwe Redevoeringen, zo
wel als laffe straattaal, bekwaam om de zelven veragtelyk en walgelyk te maaken.
Handel op de zelfde wyze, met bloempjens2 en cierlyke vergelykingen, die meer tot
optooizel als verklaring tot de stoffe dienen. En hebt gy Taal en Oudheid-kunde van
nooden, gebruikze met de uiterste spaarzaamheid, en niet meer als volstrekt noodig
is om de betekenis van uw text in zyn waare ligt te plaatzen. Op deeze wyze zal het
blyken dat uw oogwit niet zo zeer is uw eigen roem, als de eer en luister

1

uitgezochte (WNT XVII[3], kol. 862).

2

stijlbloempjes, versierselen van de stijl (WNT II[1-2], kol. 2894).
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van uw meester. Voeg daar by, dat eene breede uitweiding in dusdanige geleerdheid
alleenlyk in schyn, en niet in waarheid, een teken van eene doorploegde studie is;
dat zoort van geleerdheid kan met weinig moeite uit gemeene pakhuizen, die voor
een ieder openstaan, gehaald worden.
Tragt zo veel het moogelyk is kort te zyn; geestelyke voorwerpen vereischen in
den toehoorder eene onafgebrokene aandagt, en 't is onmooglyk, dat de zelve in de
meeste meenigte langduurig zy. Om hier in te slagen maak uw werk van uwe stoffe
met de uiterste oplettendheid in haar eigen afgezonderd weezen in te zien, en van
alle zyden te bespiegelen, om zo uit haare grond zelf 't geen gy te zeggen hebt voort
te doen vloeyen. 't Is geen wonder dat men wydloopig is, wanneer men het
doorgronden van 't onderwerp daar laatende, uit al het geen 't zelve [100] omringt,
alles by malkander schraapt, 't geen eenige betrekking daar op kan hebben, en men
zig beezig houd, met te verklaaren, wat een zaak niet en is. Wanneer men behoorlyk
aangetoond heeft wat ze weezentlyk is, blykt het gemeenlyk van zelve wat ze niet
is. Myd ook zorgvuldiglyk van uw waar onderwerp, tot een ander, schoon het op het
eerste eenige invloed heeft, over te gaan; De waarheden zyn zo aan den ander
verknogt, dat men door dusdaanig uitspatten de heele Godsgeleerdheid in de
verhandeling van eenen text kan opsluiten. Gebruik nooit twee woorden, daar een
genoegzaam is, zulks doet de kragt der uitdrukkingen verflaauwen, en valt verdrietig
aan der toehoorderen aandagt. Zeg ons voornaamentlyk niet 't geen de onkundigste
menschen zo wel als gy weeten; Leg nooit woorden uit, die ten minste zo klaar zyn
als d'uitleggingen zelven, wanneer gy te spreeken hebt, van een beek, van een heuvel,
van eene grazige weide, onderstel dat wy die uitdrukkingen verstaan, voor zo verre
de betekende zaaken aan de uiterlyke zinnen zig vertoonen, en in de Heilige blaaderen
tot geestelyke denkbeelden aanleiding geeven. 't Natuurkundig onderzoek van
derzelver innig weezen en verhoolen eigenschappen doet in dit opzigt geen andere
uitwerking, als de geest der geener, die 't minste begrip van die weetenschap niet
hebben, te verbysteren.
Wat waarheden gy ook tragt te beweeren, gedenk, dat de bewyzen niet getelt, maar
gewoogen moeten worden. Kip uit de gemeenlyk aangehaalde, die geene, welkers
kragt, naa een ryp onderzoek, u zelve als overtuigend voorkoomt, vind gy egter
zomtyds raadzaam door waarschynlykheid de weg meer en meer te baanen tot eene
voldoenende bondigheid, en het overtuigend ligt by trappen te doen aangroeyen,
zulks is niet te
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verwerpen, indien men [101] maar zorgt, 't waarschynlyk, voor 't geen het is, te
geeven, en niet voor onwederspreekelyke bewyzen. Niets is 'er aan de Religie
naadeeliger als de waarheden met swakke bewyzen te staaven; Toehoorders geneigt
tot ongeloovigheid besluiten daar door dat 'er geen beeter bewyzen voor die zaak te
vinden zyn, en neemen daar uit geleegendheid, om zo wel met de waarheid, die men
zoekt te betoogen, als met dusdaanige magere bewyzen de spot te dryven.
Zulks is alzo schaadelyk wat aangaat zeedenlessen en bestraffingen, als wat
leerstukken betreft; Ik vind, by voorbeeld, nog in Gods woord, nog in de reeden niets,
dat danssen, kaart- en tooneelspel, in zig zelve ingezien, en in hun eigen weezen,
veroordeeld; zo gy zulks vind, zal de mededeeling daar van my verpligten. Dog
groote en Godvruchtige Theologanten hebben 't zelve zo weinig als ik kunnen
bespeuren. Indien egter een Leeraar die stelling poogt te beweeren, en zyne vergezogte
reedenen laf en onbondig zyn, zo zal de ligtvaardige toehoorder dezelve met veragting
verwerpen, zyn oor en hart sluiten voor al 't geen omtrent de gansche stoffe te zeggen
valt, en 't zelve voor beuzelingen, en dwaaze harssenschimmen verslyten. Gy, myn
Neef, in diergelyk geval, wend het liever op een andere boeg; tast die zaken in haar
weezen niet aan; maar beschouwtze in haare omstandigheden, misbruik, en gevolgen.
Daaromtrent zyn de bewyzen zo tastelyk, en onwederleggelyk, dat de hardnekkigste,
indien hy maar van reeden niet berooft is, aan dezelven gedwongen is zyn
toestemming te geven; en is overtuiging geen waare bekeering, ze is 'er ten minste
de eerste trap toe.
In 't bestraffen der zonden, indien gy het maar met eene behoorlyke omzigtigheid
doet, en op een vaste grond van redeneering, kunt gy niet te streng [102] weezen. 't
Is waar; ik heb van verstandige mannen hooren beweren, dat het jonge Predikers niet
past, zig in diergelyke bestraffingen ver uit te laaten. Dog ik ben geenzins van hun
gevoelen. Indien de jeugd het regt van preeken niet weg neemt, zo kan haar het regt
van te bestraffen ook niet betwist worden. Maar zie wel toe, waarde Neef, hoe gy
van die pligt u kwyt; Geef wel agt, om, in plaats van de zonden te bestraffen, de
zondaars zelven niet wezentlyk te straffen, 't welk oogenschynelyk buiten 't bereik
van uw ampt is. Zulks geschied, wanneer een onbezonne Leeraar, een zondaar als
met de vinger aanwyst, de oogen van de gansche vergadering tot hem trekt, hem met
schaamte overdekt, en in staat stelt van niet te weeten, waar hy zyn gezigt bergen
zal. Zulks noem ik, op de
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Preekstoel dadelyke pasquillen te maaken, en zweemd meer naar vuilaardigheid, als
naar Christelyke liefde. Voeg daar by, dat dusdanige driftige onbezonnenheid 't
gegezelde voorwerp meestentyds kwaad, in plaats van goed, moet doen. 't Is natuurlyk
dat op zoo eene publyke wyze gebrandmerkt zynde, het zelve, (als een geschavotteerde
boosdoender, die daar door in 't gemeen verergert,) alle eer en schaamte verlieze, en
tot zwaarder ongeregeldheden uitspatte. Het tegendeel is te hoopen, wanneer men
in algemeene tafreelen, op duizenden toepasselyk, zonder byzonderheid van
omstandigheeden, de schuldigen aan hen zelve ontdekt, en daar door aanleiding tot
bekeering geeft. Wil men hem in 't byzonder bestraffen, men moet hem, om zyn eer
niet te kwetzen, met een Godsdienstige bescheidenheid in het byzonder, en zonder
getuigen, aanspreeken.
In uw gedrag zo wel als op de Preedikstoel moet gy leeren, van oploopendheid,
en van dwingelandy de waare yver te onderscheiden; de waare yver, zeg ik, die
spruitende uit een zuivre liefde voor waarheid en deugd, zagtzinnig en liefdaadig is,
door de reeden bepaald, en door de voorzigtigheid bestierd. Indien gy niet ophoud
met dien yver raad te pleegen, en uw voor verwaandheid zo gevaarlyk en verderfelyk
voor 't Leeraars ampt, weet te hoeden, zo zult gy altyd bedenken, dat gy een onderdaan
eer als een Herder zyt geweest, dat gy noopens de gehoorzaamheid aan de burgerlyke
wetten verschuldigt zyt, 't minste voorregt, op de geringste uwer meedeingezeetenen,
u niet kunt aanmaatigen, verre van boven die wetten te zyn, en dat het u betaamt als
een Christen, en Leeraar, anderen, tot eerbied voor dat rigt[103]snoer, door uw
voorbeeld uit te lokken. Wil een halsterrige uwe wettige bestraffingen niet aanhooren,
weigert hy u zyn deur, dring teegen zyn wil en dank niet in zyn huis. Hy is t'zynent
onbetwistelyk meester; Gy zoud hem in zyn regt benadeelen, de wetten vertreeden,
en kwaad doen, om goed daar uit te doen volgen. Luister naar uw Meester, schud
het stof van uwe voeten, en besteed elders, daar meer nut te verwagten is, uwe yverige
en heilzaame vermaningen.
Niets teerder ken ik als het gedrag dat een Leeraar in de burgerlyke zamenleeving
heeft te houden; niets vereischt ingespannener omzigtigheid. Losheid, en stuursheid
zyn hem bykans eeven zeer te myden. Verschyn nooit in een gezelschap, als bezet
met distelen en doornen, en bereid om al 't geen u niet aanstaat te berispen, en te
hekelen; baan door vriendelykheid behaaglyke zeeden, en 't geheele merkteeken van
een goede opvoeding, de weg voor uwe lessen. Hoewel ernst uw voornaam oogwit
moet zyn, wend

Justus van Effen, De Hollandsche Spectator

139
nooit de conversatie derwaards met dwang. Zulks is eene aanstotelyke
meesteragtigheid, die de gemeene vryheid geweld schynt aan te doen. 't Is
gevoeglyker, door eene pryswaardige listigheid, te weeg te brengen, dat het
gezelschap, als door eigene beweeging, zig in een nut gesprek inwikkele. Wil dit
niet lukken? zoek, uit het geen verhandeld word zelf eenige heilzame gevolgen, als
by geval te trekken; Deeze indirecte manier van onderwyzen werkt zomtyds
kragtdadiglyker op de gemoederen, als onderrigting, die uit voorbedagten raad schynt
voort te vloeyen. Dog hoe het ook gaa in een gezelschap, lyd nooit, dat in uwe
tegenwoordigheid de eer van uw Meester werde vertreeden; Geschied zulks door
eene woeste onbedagtzaamheid, gaa het zelve te keer met eene deftige ernst, dog
zonder eene bitze vinnigheid; en schynt het de verfoeyelyke vrugt te zyn van eene
ingewortelde Godsverzaking; staa op, en verlaat met verontwaardiging, roekelooze
spotters, die in 't gemeen hun meeste werk maken, van aan bondige bewyzen, in
plaatze van ze te beantwoorden, een belaggelyken draey te geeven.
Zoek niet in 't byzonder de gemeenzaamheid der Grooten, om u niet van hovaardy,
nog van de geringste, om u niet van gemaaktheid verdagt te maaken, maar tragt te
zyn, gelyk uw Meester, zonder aanneeming1 van perzoonen.
Schoon in uw gansch gedrag beleefd, toegeevend, gereed 't geen loffelyk is te
pryzen, vley niemand, maar voorna[104]mentlyk wagt u voor eens anders vleyery,
waar aan een Leeraar ruim zo als grooten, en ryken bloot gesteld is. De Bedienaars
van de Godsdienst, worden door de bank, met geen middelmaat behandelt; of ze
worden veragt, of ze worden aangebeeden; 't Eerst is voor hunne zeeden een gering
kwaat, en ze hebben 't volmaaktste regt om met de koelste onverschilligheid zo eene
onwaardige veragting te veragten. Dog het tweede is van de uiterste gevaarlykheid.
Zo draa een Leeraar door zyne gaaven, en stigtelyk leeven, zig eenigzins boven zyne
amptgenooten verheft, mist hy niet het troetelkind van alle die geene te worden, die
voor liefhebbers van deugd tragten te boek te staan; en voornamentlyk van Vrouwen,
die met grooter teerhartigheid en drift als de Mannen omtrent de Godvrugt zelfs zyn
aangedaan. Zy beschouwen een Leeraar die haar behaagt, niet als een mensch, maar
als een volmaakt mensch, en dat meer is, als een Engel. Haar hoogagting, eerbied,
liefkoo-
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zing is aan dat denkbeeld geevenmatigt. Wat hy zegt, wat hy doet, 't is alles in de
hoogste trap, deftig, treffelyk, heerlyk. Niet alleen raakende de Godgeleerdheid, maar
zelfs in zaaken, waar van hy maar een geringe kennis heeft, spreekt hy niet als
Godspraaken; zyn enkel zeggen overweegt de kragtigste bewyzen. En dit alles is
geen voorbedagte pluimstrykery; 't Is zuiver voor ingenoomendheid, 't heeft de schyn
van valsheid niet, en 't is des te verderfelyker: om daar uit geen aanleiding tot
laatdunkentheid te krygen, moet hy bykans zyn 't geen daar hy voor gehouden word,
een volmaakt mensch, een Engel. Ik verbeelde my dat voor een swak schepzel de
vlugt hier het beste middel is, ten zy een Leeraar zig kragtig genoeg kend om 't kwaad
in zyn begin te stuiten, en met de grootste deftigheid die loftuitingen, en afgodendienst
te verfoeyen.
De verwaantheid, waarde Neef, bevlekt en ontzenuwt de deugd, en beneemt haar
alle haare vrugtbaarheid; in een Leeraar moet ze worden gemyd, hoewel ze naauwlyks
te myden is. De verkryging en behouding van de zedige en nederige deugd, is in
niemant moeilyker, en daarom heerlyker, als in een Predikant, en in een Oppervorst.
[105]
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No. 44. Den 28. Maart 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Somnia, quæ mentem ludunt volitantibus umbris,
Non delubra deûm, nec ab æthere numina mittunt,
Sed sibi quisque facit.
1
PETRON.

Vervolg van den droom. No. 40.
TOen sloeg ik myn oog op een man in Raadsheerlyk gewaat die met een deftige en
bevallige tred de vierschaar naderde; Een suivre dog bezadigde vreugd blonk uit in
zyn gansch weezen; en met eene zedige vrymoedigheid beantwoorde hy de
meergemelde vraag aldus: Naar eenige jaaren my te hebben benaarstigd, om het regt
te verdeedigen, heb ik my genoodzaakt gevonden, onder 't zwaarwigtig ampt van
Regter myne zwakke schouderen te buigen. Deeze neetelige waardigheid verdubbelde
myn' yver, om myn gemoed met aangroey van deugd, en myn reeden met
vermeerdering van licht te verryken; Ik hebbe altyd myne uiterste poogingen
aangewend, om, in myn onderzoek, en oordeel, al 't geen van 't weezentlyke regt
vreemd was, aan myn aandagt te onttrekken, en my altyd verteegenwoordigende de
Opperregter van 't geheel, al wiens plaats ik bekleede, heb ik nooit iets anders als de
[106] handhaving van de menschelyke t'zamenleeving bedoeld. In myn byzonder
gedrag, heb ik met de uiterste oplettendheid my gewagt tegens de vonnissen van myn
eigen geweeten te zondigen, en te

1

Dromen, die met fladderende gestalten de geest voor de gek houden, worden niet gestuurd
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dromen. (Hoofdletters in ‘Non’ en ‘Sed’ overbodig). Gedicht, toegeschreven aan Petronius,
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begaan 't geen ik pligtshalven gedwongen was in anderen te straffen. Een beminde
Egtgenoot my te vroeg ontvallen zynde, heb ik goedgedagt, om my geheel en al aan
't gewigt van myn ampt over te geeven, my met geen tweede huwelyk te belasten.
Myne grootste uitspanning is geweest de opvoeding van mynen eenigen Zoon, die
ik niet alleen van de wieg af in de regtvaardigheid, die alle andere deugden insluit,
heb getragt te onderrigten, maar ook aan haare bestendige oefening, door myn
voorbeeld, gestaaft door vergelding en straf, te gewennen en te verbinden. Voor myn
dood, heb ik van deeze myne vlyt de gewenschte vrugten met het dierbaarste genoegen
gesmaakt. Myn onophoudelyke arbeid schynt myn ouderdom, en dood verhaast te
hebben. Dog ik heb dezelve zonder schrik onder de oogen gezien, overtuigd dat een
nut leeven voor 't gemeen en van 't welk geen stip was te loor gegaan, vry meer als
een lang en ondienstig leeven te schatten is. Radamanthus toonde zig zo voldaan
over dit verhaal, dat hy zyn deugdzamen Amptgenoot met een vriendelyke lag de
hand bood en hem zelf aan de Gids der Elizeesche velden overgaf. Met een geheel
ander oog bezag hy van 't hooft tot de voeten een Hofjonkertje, 't welk een klein
gekreukt aapenhondje1 onder de linker arm drukte, en wiens kleederen met goud
borduurzel bedekt, met snuif en poeder nog overgeborduurd waaren, hoewel hy in
het toetreeden een deuntje met de mond fluitede, en een baldaadige
onverschrokkenheid in zyn gelaat vertoonde, ontdekte men egter in de grond van
zyne oogen tekenen van een ongerust ge[107]moed. De weinige jaaren die ik geleeft
heb, denk ik beter besteed te hebben als iemand ter waereld, sprak hy; Myn adel en
schatten gaaven my geleegendheid van vermaak met vermaak op te hoopen, en zonder
my door de hoogste beweegreden te laten stooren, heb ik niets van 't geen my als
een verlustiging voorkwam van de hand geweezen; Aan myn geweeten heb ik nooit
toegelaaten myn gedrag te bedillen. 't Geen my wel 't meeste in myn leeven gekitteld
heeft was de wondere gaaf die ik bezat van my door de Vrouwen te doen beminnen,
met de zelve de spot te dryven, en haar te handelen, gelyk zommige dwaze en
teerhartige mannen door haar behandeld werden. Myn hart voelde niets voor haar
als de uiterste veragting, en de koelste onverschilligheid; en dit is de regte gesteldheid
om een douzyn Dames aan zyn snoer te krygen; 't was niet dat ik boven anderen in
geestrykheid, bevalligheid, en welgemaakte leeden uitblonk; geenzins. Maar ik
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had my een studie gemaakt van de mode, die ik met voorbedagten raad tot de grootste
buitensporigheid uitrekte. Daar by wist ik haar hart onfeilbaarlyk te bekruipen, niet
zo zeer met haar yder in 't byzonder te pryzen, als met kwaad van alle de afweezende
te zeggen. Dit kunstje gevoegd by myne behendigheid, om vleiery met een trotze
koelheid te vermangen en door een gedurigen nayver haare gemoederen gaande te
houden, gaf de aangenaamste verscheidendheid aan deze myne verlustiging, en
verschafte my dagelyks nieuwe bedryven van 't behagelykste Tooneel-spel. Maar,
sprak daarop Radamanthus met een gefronst voorhooft, is de keeten van deeze zoete
vermaaklykheden nooit afgebrooken geweest door eenige gedagten op deezen
Regterstoel? Zo weinig als 't mogelyk is, hernam de Jonker; Ik had tot vrienden de
fraaiste geesten van [108] Europa, die 't geen daar omtrent gezegt word, als
zwaarmoedige droomen, en oude wyven-praat, bespotten, en wat waarschynlykheid
was 'er, dat het gemeene volkje daar omtrent beeter zoude oordeelen als luiden van
de hoogste geboorte, en van 't verheevenste verstant; Op deeze woorden voorkwam
de Gids van de swarte Tartarus 't bevel van den Regter, en sleepte den Hooveling
naar de wooning van de fraaiste geesten1 zyne gunstelingen.
't Naast aan dezen Jonker stond een zedig gekleed man, stuurs van wezen, die alle
mogelyke pogingen, geduurende 't voorgaande verhaal, had aangewend om zig van
dien booswigt af te zonderen, en die op zyne laatste reedenen had gezidderd als of
zyn hart met een koude schrik overgooten wierd. 't Wierd toen zyn beurt, Wel fyn
man, sprak de Opperregter, die op alle zyne beweegingen gelet had, wat hebt gy dog
op de waereld al bedreeven; Ik, Heer, antwoordde hy met een diepe, en lang uitgerekte
zugt. Ik durf zeggen, dat ik in alles het tegendeel heb gedaan van 't gedrag van dat
Hellewigt, dat zyn verdiende loon gaat ontfangen. Men kan my niet verwyten, dat
ik zederd myne jaren van onderscheid tweemaal heb gelagchen. Niemand heeft ook
ooit aan myne ernstigheid twyfel geslaagen. Myn gansche leeven heeft bestaan in
t'zamengekeetende Godsdienstigheden, Kerkgangen, oefeningen, herhaalingen van
't gepreekte, stigtelyke t'zamenspraaken. Waar ik my ook bevond, men hoorde my
op 't hevigste uitvaaren, tegens opschik, spel, danzen, en tegens alle ligtvaardigheid
en waereldsgezindheid, die 't ware livrey van den afgrond
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zyn. Door myne naare berispingen heb ik menschen, die zig op hunne heidensche
deugden te zeer betrouwden, zomtyds de koorts op 't lyf gejaagd. Myn yver heeft
nog grooten nog kleinen ontzien, en ik kende de [109] menschelyke verdorvenheid
al te wel, om niet meer tot kwaade als tot goede gedagten van een dubbelzinnig
gedrag te maaken over te hellen; Dit sprak hy uit met zo eene teemende en half
zingende toon dat Radamanthus hem gebood zyne woorden wat naauwer aan een te
binden, en hem te zeggen, of hy ryk genoeg was geweest, om zonder zig te benadeelen
zyn gansche tyd in de verhaalde betragtingen te besteeden. Ik heb geen waereldsche
schatten bezeeten, hervatte hy, ik was maar een arm ambagtsgezel; Dog door der
vroomen voorzorg, heeft my niets aan spys en kleederen ontbrooken; Door hen wierd
ik dagelyks met liefdadigheid verkwikt; 't Is waar, ik had Vrouw en kinderen; dog
hoewel die al wat geleeden hebben, heeft myne geestelyke werkzaamheid, die zekerlyk
de gewigtigste is, my den tyd tot de lighaamlyke niet gegund. Daar by was myn
huisvrouw, hoewel naarstig, spaarzaam, vol liefde en zorg voor onze kinderen, al
wat vrolyk van aard en vry wat losjes, ze zong wel eens een waerelds deuntje, en
was niet afkeerig van een aardig praatje, en daar wierd zy maar al te veel van haare
kinderen in opgevolgt; zo dat myn huisgezin my tot een geduurige ergernis was, en
ik het myn pligt agtte 't zelve, zo veel doenlyk, te myden; Dat is zo al wel, sprak hier
op Radamanthus. Door 't fraai tafreel, dat gy van u zelve gemaakt hebt, ken ik u reeds
door en door. Een heel vroom man zeeker, zonder kennis van waare deugd, zonder
zagtmoedigheid, zonder toegeevendheid, zonder liefde en agting voor uw evenmensch,
bepaald in uw eigenliefde, zorgeloos en onbarmhertig voor uw huisgezin; stap af
naar de linkerhand; weg met dien ontmenschte. Dit vonnis trof niet alleen hem, maar
de meeste meenigte, die hem reeds de eerste plaats in de gelukzalige velden toeschikte,
als een donderslag; Dog hunne eerste on[110]beweeglykheid, en stilzwygen, wierd
wel haast gevolgt door een verward geruysch en gemor, waar door de draad van myn
droom wierd afgebrooken.
Een verstandig en oplettend mensch, die zyn aandagt vestigd op zyne droomen,
en de zelve naspoort, moet zig verliezen in duizend wonderen die uit de onbegrypelyke
vereeniging van ziel en lighaam voortvloeyen. Wat een onuitspreekelyke verandering
werkt de lighaamlyke rust niet op de werkzaamheid van de ziel, die van eene gansch
andere natuur schynt te worden, en behalven 't waakende leeven, een zoort van tweede
leeven ge-
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niet, 't welk men het droomend leeven zoude kunnen noemen, 't welk aan geluk en
ongeluk, voorspoed, en tegenspoed, vreugd en droefheid zo wel als 't ander
onderheevig is. Plato, Xenophon, en andere navolgers van de Socratische wysgeerte
hadden van het droomen zeer verheevene gedagten, en vermeenden in het zelve een
waarschynelyk bewys van de onsterfelykheid der ziele te bespeuren. In het leeven
van den Koning Cyrus vertoont gemelde Xenophon dien Vorst op zyn sterfbed
sprekende in de tegenwoordigheid van zyne kinderen, die hy weegens des ziels
onafhankelykheid van 't lighaam tragt te overtuigen. Hy zoekt hen te overreeden, dat
verre van te moeten gelooven dat de ondergang van het stoffelyke, die van onzen
geest na zig sleept, niets waarschynlyker is, als dat de laatste van de vleeschelyke
banden ontslaagen, van den last des lighaams ontheft, en dien nauwen kerker
ontvloogen, eerst regt en met eene verheevenheid met zyn waare natuur
overeenkomende begind te leeven. Zulks poogt hy te staaven door het denkbeeld
van de slaap, het beeld des doods, in dewelke de ziel van 't ligchaam eeniger maate
gescheiden, eene vlugger en uitgestrekter werkzaamheid gevoeld, iets Goddelyks in
zig bespeurt; en zyn doorzigt dikwils tot toekoomende dingen uitbreid.
Men vind tweederlei gevoelen, over het volgende vraagstuk: Of de slaap altyd
met droomen is verzeld, of wel, of het zomtyds gebeurt dat gedurende de rust des
lighaams, de ziel volstrektelyk van denken ophoud. De navolgers van den wyzen
Carthezius vinden zig verbonden door hun denkbeeld weegens 't weezen van een
geest, de eerste stelling te omhelzen; Zy houden staande dat de natuur zelve van een
geest in het denken bestaat, waar uit volgen moet, dat de ziel ophoudende van denken
zyn wezen noodwendiglyk zoude moeten verliezen, en vernietigd worden. Hunne
grondregel beweerenze hier [111] meede, dat ze met de naauwkeurigste bespiegeling
in een geest niets anders, als de werkzaamheid van denken bevroeden. Maar ik kan
niet wel beseffen, dat, dit is 't eenigste dat my mogelyk is van een zaak te weeten,
ergo in dit eenigste, dat ik begryp, bestaat de gansche natuur van de zaak, voor een
bondig bewys kan doorgaan. Daar benevens vermein ik te bespeuren, dat men in de
werkzaamheid van een geest iets anders als het bloot denken ontdekt; De gevoeligheid
van de ziel, die alleen eigentlyk gezegt gevoeld, hoewel met gedagten verzelt, koomt
my baarblykelyk voor als onderscheiden van denken: Men zal my zeggen, dat het
gevoelen in lydelykheid, en niet in werkzaamheid bestaat. Het zy zo; immers volgt
'er uit dat in de natuur van de
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ziel, behalven de werking van het denken, een grond moet weezenwaar uit die
lydelykheid voortspruit; Het willen 't geen ook een werking van de ziel is, en in
desselfs bepaaling tot een zekere keur bestaat, hoewel het altyd met gedagten gepaart
zy, schynt ook aan myne aandagtigste bespiegeling toe, als een eigenschap en werking
van den geest onderscheiden van het denken. Daar by, wanneer ik op wat werking
het ook zy myne gedagten hegt, is 't my onmooglyk, wat moeite ik daar toe aanwende,
my niet te verbeelden, dat alle werking ondersteld een weezen dat werkt en waar van
de werkzaamheid niet de geheele natuur, maar alleen een eigenschap uitmaakt; 't
geen my doet overhellen tot het gevoelen van eenige wysgeeren, die zeer
waarschynlyk vinden, dat we geen weezens in hun grond maar alleenlyk in zommige
weezentlyke eigenschappen, kennen. Hoewel ik my by dien grooten man als een
dwerg by een Reus moet vergelyken, denk ik egter zonder verwaantheid te mogen
zeggen, dat hy al te dikwils vervoert door de verbaazende vlugheid van zyn
verbeeldingskragt op bloote onderstellingen, in plaats van op bewezene of geen
bewys van nooden hebbende waarheeden, gebouwd heeft; Dit houde ik geenzins
staande, om een Wysgeer, die een luister is geweest van 't menschelyk geslagt, zyn
roem te verkorten, in 't minste niet; ik weet dat hy, om zo te spreeken, 't ys gebrooken
heeft, de weg tot de waare redeneering voor zyn navolgers heeft geopend, en dat die
geene die hem met de onwrikbaarste bewyzen wederleggen, aan hem zelf de middelen
om hem te overwinnen, verschuldigt zyn. Dog hoewel de reeden, op welke de
Carthezianen hunne gedagten omtrent het droomen gronden, my niet voldoende
schynt, moet ik egter belyden, dat ik niet vreemd ben van hun gevoelen zelf. Zo de
ziel volstrektelyk slaapt zo wel [112] als het lighaam, en voor een tyd van de oefening
harer werkzaamheid beroofd is; Hoe krygt zy dog haare werking weder? Ik heb
bykans zo veel moeite om zulks te begrypen, als om te bevatten dat een lighaam in
een volkomen rust zynde zonder aanstooting weer in beweeging kan raaken; Daar
een gewrogt1 is, moet noodwendiglyk een oorzaak zyn; Wekt de ziel zig zelve weeder
op, zo moetze reeds werkzaam zyn, eerze haare werkzaamheid weder verkreegen
heeft; Word de ziel weer gaande om dat haare gewoone werktuigen weer in staat zyn
van haar te dienen; maar zulks schynt duidelyk te onderstellen, dat ze zonder die
stoffelyke werktuigen onmagtig is te denken, en gescheiden van
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het lighaam zoude ophouden een denkend weezen te zyn. Dit bewys koomt my zelf
niet voor als volstrekt overtuigend. 't Is mogelyk dat myn onkunde omtrent ziel en
lighaam, en derzelver zo naauw als onbegrypelyk verband, my denkbeelden onthoud,
zonder de welke de waare natuur van 't onderzogte niet kan nagevorscht worden. Ik
geef derhalve 't besluit van myne redeneering hier niet als een baarblykelyke waarheid,
maar wel als een groote waarschynlykheid, niet tegenstaande de tegenbewyzen, die
uit een gewaande ondervinding daar tegens aangehaalt worden. 't Gebeurd niet zelden,
dat men wakker geworden zyn geheugen op 't naauwkeurigste doorsnuffelt, zonder
het minste spoor van droomen daar in te bezeffen; en daar uit denkt men te kunnen
besluiten, dat men niet gedroomt heeft; Dog daar in bedriegt men zig zeer dikwils;
de dromen kunnen bestaan in zo een verwerring van harssenschimmen datze de
minste t'zamenschakeling niet hebbende zig nergens in de harssenen kunnen schikken.
't Gebeurt ook dat te vergeefs nagespoort zynde zy daarna zig onverwagt opdoen,
als ons iets voorkomt dat de minste betrekking op de zelven heeft, gelyk men weet,
dat wanneer uit de verholenste schuilhoeken van 't geheugen maar een denkbeeld
voor den dag word gehaalt, de heele keeten alsdan te voorschyn komt. Zomtyds
zoude ik nooit geweten hebben, dat ik gedroomt had, indien op eene andere nagt,
een nieuwe droom zig aan een eerste als een vervolg niet had vast gemaakt, en die
beiden zig niet in myn harssenen hadde geprent; Eindelyk is het niet onmoogelyk,
dat in de slaap zo wel als in eene Apoplexie, de ziel buiten de onbekwame of ontstelde
werktuigen, onafhankelyk denkt, en dat in zulk geval, dat slag van denkbeelden, met
die van eene andere natuur zig niet kunnen verbinden, nog zig in een stoffelyke
memorie plaatzen. [113]
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No. 45. Den 31. Maart 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Faciunt næ intelligendo, ut nihil intelligant.
1
TERENT.

OF 'er menschen worden gevonden by zig zelven overtuigt, dat ze van geest en
verstand zyn misgedeelt, zulks zoude ik niet wel zeggen kunnen, dewyl, om my daar
omtrent met grond te kunnen verklaren, het my nodig zoude wezen tot in het diepste
van 't menschelyk hart door te dringen. 't Is ten minste zeker, dat het by 't uiterlyk
gedrag maar al te zeer blykt, dat luiden die dusdanige regtvaardigheid omtrent zig
zelve oefenen zeer zeldzaam zyn. Zulken die genoegzame nederigheid bezitten, om
zig verzekert te houden van hunne onbekwaamheid, om iets treffelyks voor den dag
te brengen, schynen zig egter te verbeelden, dat ze ruim in staat zyn om over eens
anders werken een gezond oordeel te vellen; Hoort men niet dagelyks de geringste
arbeidsluiden, die hunne reden nooit de geringste poging afgevergt hebben, over een
predicatie, een gedigt, of eenig ander moeyelyk voorbrengzel van geest en oordeel
de roekelooste vonnissen uitspreeken met de zelfde stoutmoedigheid, als of zy eene
goede portie van den geest der onfeilbaarheid bezaten. Of zulks voortkomt uit eene
wezentlyke laatdunkendheid, of wel uit begeerte, van aan anderen een [114] hoog
gevoelen van hun verstand in te boezemen, is my ook onmooglyk te raden. Althans
kan ik betuigen, dat 'er weinig menschen, hoe bot en onwetend zy mogen zyn, my
zyn voorgekomen, die niet alle bedenkelyke middelen aanwenden, om voor verstandig
door te gaan. Ik ben eens by geval op iemands kamer gekomen, terwyl hy voor een
korten tyd afwezig was. Op zyn tafel vond ik eenige geestige boekjens open leggen,
waar in verscheide

1

Doen ze soms alsof ze het begrijpen, zodat ze niets begrijpen? Terentius, Andria, 17, waar
de tekst luidt: faciuntne intellegendo ut nil intellegant?

Justus van Effen, De Hollandsche Spectator

149
plaatzen onderschrapt, en met een NB. gemerkt waren; Nevens dezelven zag ik een
half blad papier van allen kanten met uittrekzelen beschreven, onder de tytels van
Cierlyk Compliment; Aardige Streek; Verklaring van Liefde; Koddig Antwoord;
Snaaksche Dubbelzinnigheid; Boertig Loopje, en waar uit ik dagt te kunnen besluiten,
dat myn goede Vrind, eer hy zig naar 't een of 't ander gezelschap begaf, zyn voorraad
van geest opdeed, en dat zommige fraaije gedagten, die men voor aardige invallen,
in hem aanzag, niet uit een bron, maar uit een gering Regenbakje1 voortkwamen. 't
Zelfde kunstje word by vele anderen gebruikt; dog juist niet altyd met het gewenscht
gevolg. Iemand wiens geest op die wyze bezwangert is toont zulks aan zyn gelaat,
en gansche houding; Hy is in eene gedurige ongerustheid, in 't najagen van 't gelukkig
ogenblik van een voorspoedige verlossing. Zomtyds denkt hy het gevat te hebben
wanneer 't hem op 't onverwagtst tot zyn ongelofelyke spyt ontglipt; zo dat hy
zomtyds, indien hy niet gedwongen is die vrugt geheel en al te smooren, de zelve of
als eene onnatuurlyke en onvolmaakte geboorte voortbrengt, of van de zelve
ontydiglyk in een miskraam valt. Wanneer ik my nog op de Academie bevond, had
ik kennis met twee vrinden, die het aan geest niet ontbrak, maar die nogtans door
hunne eerzugt aangedreven, met malkander besloten [115] hadden alle hunne makkers
daar in de loef af te steken. 't Middel daar toe was bij hen wonder wel overlegt. Hunne
maatregelen waren altyd van te vooren genomen, eerze zig naar een geestryk
gezelschap begaven, vermids ze met hun beiden waren, wast hen gemakkelyk met
eene ongemerkte behendigheid, en zonder dwang zig meesters van de conversatie
te maken, en de zelve te drayen naar de kant van de bestudeerde frayigheden, die ze
voor den dag hadden te brengen. Zo dra hen zulks gelukt was, wist de een, als by
geval, een balletje op te geven, dat door den ander hem weder wierd toegekaatst en
aldus vyf of zes maal agter een met de eerste stuit wierd opgevat, tot groote
verwondering van de bystaanders, die vry wat meer vermaak namen in zo
menigvuldige snedige en scherpzinnige antwoorden, die op den andere met
gezwindheid volgden, als men smaakt in een schermschool, daar zonder tusschentyd,
agt of tien stooten naar de kunst worden toegebragt, en naar de kunst afgeweerd en
weder toegevoegt. Die jonge Heeren wisten het zo te schikken, dat dan de een, en
dan

1

klein waterreservoir waarin regenwater opgevangen wordt (WNT XXII[3], kol. 1363).
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de ander de overhand scheen te hebben, of dat de overwinning tusschen hen beiden
twyfelagtig scheen. Dog wat een onderscheid, wanneer ze by wylen zig alleen, en
zonder hunne behulpzame mededinger bevonden. Zulks wisten ze nogthans weer
goed te maken, met een verdigte1 hoofdpyn, of een swaarmoedige luim waar aan de
groote en fraye geesten, meer als anderen, onderhevig zyn. Na dikwils, niet zonder
eenige naiever, verbaast te hebben gestaan over zodanige zeldzame levendigheid
van geest, dagt ik eindelyk hun kunstje ontdekt te hebben. Ik verklaarde zulks aan
een van beide ronduit; Hy was openhartig genoeg, om het te bekennen, en, op dat
hy my des te beter tot stilswygen mogte overreden, [116] nodigde hy my om met
hen een driemanschap op te rigten, 't geen myne kinderagtige eerzugt mogelyk zoude
aangenomen hebben, indien de tyd van myne academische studien reeds niet was
verlopen geweest.
Daar is nog een ander middel om schande koop2 verstand te bekomen, 't vereischt
de minste omslag nog moeite niet. Men kan 'er zig van in bezitting stellen in een
korten tyd, en zonder de geringste natuurlyke of aangewonne gaven. Het bestaat
alleenlyk in de stoutmoedigheid van zig in den doolhof der staatkunde in te dringen
en in 't wild over de inzigten van al 't geen aan de Hoven voorvalt te redeneren. Om
daar in te slagen, is een zeker gelaat en houding van 't gansche lighaam vry meer
vereischt, als de minste kennis of wetenschap. Daar by is 't voorwerp van dat slag
van wysheid 't verhevenste van alle waereldsche zaken, en by gevolg ten hoogste
bekwaam om iemand luister by te zetten. Wanneer ik in een Koffihuis binnen trede
ken ik aanstonds zo een staatkundige, zonder dat hy een woord behoeft te uiten, aan
zyn wezen en gebaarden. 't Is voor 't minst een man van zes en dartig of veertig jaren.
Jonger luiden zyn te zeer door driften vervoert om in die hoogzwevende
bespiegelingen zig in te laten. Hy schynt in de diepste gedagten als verdronken; zyne
oogen zyn onbeweeglyk, en schynen op een 't zelfde voorwerp een ruime tyd gevestigt.
Zo hy bezig is met de nieuwspapieren te lezen, hy breekt af op ieder Artikel, om de
gewigtigen inhoud wel rypelyk te overwegen. Heeft hy eindelyk met lezen gedaan,
zyne bespiegelingen schynen nog te duren, zyn wezen blyft even statig; Hy rookt
zyn pyp met langzame trekken, en den

1
2

verzonnen, voorgewende (WNT XIX, kol. 1176).
schandekoop: zo goedkoop dat het een schande is (WNT XIV, kol. 264). Dus: ‘een middel
om al te gemakkelijk door te gaan voor een man van verstand’.
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rook zagtjens tegens het kooltje van de brandende tabak uitblazende, schynt hy in
de verscheidene ge[117]daantens van die dampen nieuwe harssenschimmen te zoeken.
Wanneer hy eindelyk gelegentheid vind om zyne hoogdravende gedagten voor den
dag te brengen, spreekt hy met de deftigste traagheid, ieder woord gevolgt van eenige
uitblazingen, wagt naar zyn makker; 't is ook behoorlyk dat 's mans wysheid zo
kostelyk en dierbaar niet als met geringe druppelen van zyne lippen nederdaale, en
de toehoorders allengskens verligte en verryke.
Met een diergelyke staatkundige heb ik de eer gehad van in zeker Koffihuis in
gesprek te raken, wanneer de Courant voor de eerste reis gewag maakte van de
ontworpene expeditie der Spanjaarden. Hy zat alleen aan den haart, en terwyl ik my
in 't ander hoekie plaatste, zag hy my, na zyn hoed met eene verbazende statigheid
eventjes afgeligt te hebben, met een zeker zoort van opmerking aan. Vermids ik mede
met eene droefgeestige en denkende Physionomie begaaft ben, nam hy my buiten
twyfel voor een lid van 't staatkundig broederschap, en in die gedagte vroeg hy my
eindelyk, of ik niet wat nieuws had; Niets ter waereld, Mynheer, antwoordde ik, als
't geen ik in de nieuwspapieren gelezen heb, en 't geen aan ieder zo bekend is, als
aan my. Daar is evenwel een tyding die zeker is, en met een van het uiterste gewigt,
en bedenkelykheid. Wat oordeeld Mynheer dog van dat verzamelen van Krygsbenden,
en dat toerusten van eene aanzienlyke Vloot, op de Spaansche kusten? Niets, Mynheer;
was myn antwoord. Niets Mynheer? hervatte hy, wel dat koomt my waarlyk wonder
voor; mogelyk zal Mynheer op dat slag van zaken niet gevat zyn. Nevens een ander,
sprak ik weder; Dog alle de uitleggingen, die ik bekwaam ben wegens die zaak te
bedenken, komen my even onwaarschynelyk voor, en nogthans zynze alle mogelyk;
Ik vind derhalven hier de minste grond [118] van redenering niet, en daarom agt ik
het raadzaam, myn oordeel op te schorten, en de uitkomst met geduld af te wagten;
Ik ben geen liefhebber van in de lugt te redeneren, ik weet egter wel, dat, aangaande
staatzaken, zulks dikwils niet anders geschieden kan, en dat is ook de reden, waarom
ik, voornamentlyk rakende toekomende dingen, my daar mee zeer zelden bemoei.
Hier op schudde onze Staatsman zyn hooft, zag my gansch niet vriendelyk aan, en
scheen eenige ogenblikken bezig met een antwoord uit zyn pyp te zuigen. Dog 't
zelfde wierd gedwarsboomt door 't inkomen van een gansche zwerm polityken, die
van 's mans kennis waren, en zig, naar ieder een pyp geeischt te hebben, tusschen
ons in
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plaatsten. Dat is daar al een wonderwerkie in Spanje, sprak aanstonds een van den
hoop; ik weet niet wat ik daar veel van zeggen zal. Ik vrees hartelyk dat de rust van
Europa nauwlyk door een bondig en lang gewenscht tractaat bevestigt, groot gevaar
loopt van in 't korte weder gestoort te worden, en dat dit nieuwe vuur wel een
algemeene brand mogte veroorzaken. Zoetjes wat, zoetjes wat, Mynheer, wierd hier
op geantwoord, 't is immers juist niet te zeggen dat die toerusting de een of d'andere
staat van Europa raakt. Ze zoude mogelyk wel op Afrika kunnen zien; Wie weet of,
terwyl de Vorst van Marocco met zyne onderdanen in oorlog is, de Koning van
Spanje niet tragten zal in troebel water te vissen, en zig van eenige Steden, die eertyds
van zyn Ryk afgehangen hebben, weder meester te maken. Ik weet niet wat de Heeren
daar van mogen denken, dog wat my belangt, ik vind zulks 't alderwaarschynelykste.
In geval zulks Afrika raakt, zeide daar op een ander, met een grote wysheid zyn
staatkundig hooft schuddende, zo zoude ik van de zaak gansch andere gedagten
hebben. Men houd voor vast dat onze Ripperda zig [119] aan de Keizer van Marocco
als eerste Minister aangeboden heeft en zig reeds aan desselfs hof bevind1. Nu weet
ieder, door wat ongeruste en woelige geest die man bezielt word; Ik twyfel niet of
hy zal alles in 't werk stellen om zig aan Spanje te wreeken, en te dien einde zynen
nieuwen Vorst wondere voornemens inboezemen. Dezelve bevind zig aan 't hooft
van een gedugt leger, en zal mogelyk een landing in gemelde Koninkryk ondernemen,
't geen in dat geval Spanje verpligt, om zig, zo te land, als ter zee, in staat van
tegenweer te stellen. Tot dus verre, wierd hier op toegevoegt, zoude dit gevoelen al
vry aannemelyk schynen; maar daar is eene swarigheid in, die het volstrekt om ver
stoot. De Zeemagt van dien woesten Africaan is tot zo een onderneming te gering
en naauwlyks heeft hy schepen genoeg, om een vliegend legertje in 't naburig Ryk
over te voeren. Zo is het ook,

1

Johan Willem baron van Ripperda (1680 - 1737), Nederlands avonturier en diplomaat. Hij
was lange tijd werkzaam in Spanje, vanaf 1725 als Minister van Buitenlandse Zaken, Financiën
e.d.; in die tijd verwikkeld in diplomatieke intriges; in 1726 ontslagen en gevangengezet. Na
zijn ontsnapping in 1728 vluchtte hij naar Engeland, waar hij tot zijn uitwijzing een
antispaanse politiek bepleitte. Vanaf 1731 was hij minister in Marokko. (Zie: Jacob Campo
Weyerman, Den Vrolyke Tuchtheer, ed. A.J. Hanou, Amsterdam z.j. dl. 2, p. 237 en voorts
Sijtze van der Veen, Johan Willem Ripperda. De man die geen koning werd van Corsica.
Groningen z.j.).
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voegde een ander daar by; Myns bedunkens kan die toerusting der Spanjaarden niet
anders als een krygstogt in Europa bedoelen. En ik verbeelde my, dat geholpen van
een zeker groot Monarch die over het Wener Tractaat vry misnoegt schynt, ze zullen
tragten onverhoeds een zeker eiland te bemagtigen, met inzigt om 't zelve aan de
andere Italiaansche Staten van Don Carlos te hegten. Wel, ik vinde dat gevoelen juist
zo ongerymd niet, wierd daar op van een ander gezegt; dog ik oordeel ruim zo
waarschynelyk, dat het regte doelwit van dien Landaard is zig een smartelyke en
onlydelyke doorn uit de voet te trekken. De Heeren weeten wel wat ik zeggen wil.
Spanje zal en kan dog met Groot Brittanje in geen opregte vrindschap leven zo lang
't laatste van die Ryken Gibralter en Port Mahon aan hun ouden Meester weigert af
te staan. Ik geloof wel dat Mynheer daar gelyk in heeft, wierd daar op toegediend,
[120] door een der gener die geoordeelt had, dat meergemelde toerusting op Africa
gemunt was; Maar hoe kunnen de Heeren in hun hooft krygen, dat Spanje zedert zo
weinigen tyd zo naauw verbonden met den Keizer en Engeland, en van beiden in de
zaak van Don Carlos zo trouw gediend, op een stel en sprong een van dezelven te
keer zoude gaan. Maar, Mynheer, wierd 'er geantwoord, u is immers wel bekend,
hoe Koningen en Vorsten met tractaten omspringen; zy onderhoudenze zo lang hun
belang het kan dulden; en zo dra zulks ophoud, brekenze 'er door heen als een
paerdevlieg door een spinwebbe; en dit hun gedrag wetenze altyd, met redenen, en
zelfs met waarschynlyke redenen, te bewimpelen. 't Is zeer wel aangemerkt, sprak
daar op myn eerste Staatsman, die zyn gevoelen nog niet geoppert had. Ik moet ook
bekennen dat de Heeren ieder in 't byzonder over de zaak wyzelyk geredeneert hebben.
Dog 't is my leet te moeten zeggen dat z'er niet agter zyn. Wie weet niet de grote
liefde en aankleving welke de Catholyke Koning voor zyn Godsdienst heeft, en hoe
hy altyd getragt heeft, om den Pretendent op den Throon van zyn gewaande
Voorouders te plaatzen. Weest verzekert Heeren dat dit wederom zyn waar oogmerk
is, en dat de Paus, en zeker gedugt Oppervorst daar gewisselyk ook onder speelen.
Ik kan juist zo in 't openbaar niet zeggen, van wie ik zulks heb; Dog ik heb het wel
degelyk van goeder hand; Hier op zig naar zyn naaste buurman wendende, luisterde
hy hem iets in 't oor, 't welk van den zelve met gebaarden van verwondering, en
toestemming wierd beantwoord. Hier eindigde 't gansch gesprek. 't Was beurstyd,
de politique pypen wierden uitgeblazen, en de Heeren vertrokken ieder over zig zelve
wonder wel voldaan. [121]
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No. 46. Den 4. April 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Comere sed solas digna, Cypassi, Deas.
1
OVID.

WAnneer ik aangaande 't een of 't ander slag van menschen myn gevoelen uit, zo is
het onnoozel myn zeggen toe te passen op ieder in 't byzonder, die tot het zelve
hooren. Indien ik, by voorbeeld, my onderwinde te verklaaren dat ik geen luiden ken
van een onaangenamer en neteliger omgang, als myne Heeren de Fraaije geesten, en
by name de Poëeten, zou het belagchelyk zyn, daar uit op te maaken, dat 'er myns
oordeels geen Digters gevonden worden, welkers geest met eene rekkelyke en redelyke
imborst gepaart zy. Ik wil hoopen dat myn Leezer zyn gebruik van deeze aanmerking
zal willen maaken, wanneer hy zyne oogen zal slaan op myn lang beloofd Character
van de Kameniertjes, die ik beschreeven heb als een zeer gevaarlyk volkie. Ik weet
zeer wel dat 'er onder die dienstbaare juffertjes, fatzoenlyke wel opgevoede Burgers
kinderen gevonden worden en zelfs in zommige van onze Provincien, dogters van
Predikanten, die overladen met haar huisgezin zig op geene andere wys wat meer
ruimte kunnen verschaffen, om hunne geringe wedde van 't begin tot het einde van
't jaar uit te rekken. 't Is makkelyk te gelooven, dat dier[122]gelyke juffrouwen, aan
wien goede lessen de zedigheid eigen gemaakt hebben, niet tegenstaande de woeste
t'zamenleving van hare dienstgenooten, haare deugd weeten te handhaaven, en haare
verdiensten voor verwildering te behoeden. Deeze Dogters zal ik Kameniers noemen,
en ze hebben niets te doen, met het geen ik van de Kameniertjes te zeggen heb; Ik
geef ook volkoomen regt aan andere dogters, die, hoewel van een min fatzoenlyke

1

[Jij], Cypassis, die het verdient om alleen godinnen te kappen. (Cypassis is een kapster, met
wie de dichter een nacht heeft doorgebracht). Ovidius, Amores II, 8, 2.

Justus van Effen, De Hollandsche Spectator

155
geboorte, de zelfde bediening met de zelfde ingetoogenheid waarneemen, van zig
onder 't Vaendel der Kameniers te schikken, en verzekert te zyn, dat ik geen van
myne pylen derwaards rigten zal. Door Kameniertjes verstaa ik Dogters die als
gemeene Meiden in dienst getreeden zynde, door een bevallig tronitje, wel gestelde
leeden, vrolykheid van humeur, aardige en vlugge snapagtigheid, jufferlyke tred, en
zwier, en voornamentlyk handigheid 't oog van een Dame op haar getrokken hebben,
haar gunst door die treffelyke gaaven hebben bekroopen, en daar door uit de
kinderkamer, of van 't naaikussen tot het Toilet van haar Meestresse zyn overgebragt.
Wat een schielyke en aangenaame verandering; aanstonds word de balyne rok uitgezet
en verwydert, 't hooft op eene andere wyze gehult; het dagelyks jakje maakt plaats
voor een japon, en een chitze samaar1 met zyde gevoert, is het minste waar meede 't
nieuw Kameniertje voor eerst Sondags kan bestaan. Onder de Booden word zy van
Tryntje, Kaatje, en zelfs in 't kort, juffrouw Kaatje. In 't begin is zy wel een weinig
beschaamt en verlegen met haar zwierige opschik, zy draagt haare klederen met
schroom, en zy weet zig 'er niet al te wel naar te schikken. Maar binnen veertien
dagen is zulks glad gesleeten, en alles staat haar zo natuurlyk aan 't lyf, of z'er mêe
gebooren was. Naar maate zy [123] vordert in de weetenschap van haar Dame op te
toyen leert zy haar nieuw verkreegen ligt aan haar eigen opschik te besteeden, en
dewyl zy nu in haar nieuwe toestand een verdubbelde agting en liefde voor haar zelve
gevoeld, word de lust van zig zelve door de kunst alle mogelyke bevalligheid by te
zetten, de grootste oorzaak van haare spoedige voortgangen in handigheid omtrent
den opschik van haar Meestres. Zy lykt het zelfde mensch niet; men kend haar niet
meer, en dat is geen wonder, zy kend haar zelve niet. Zy heeft een heele andere
houding, een' anderen gang; Haar Dames keurslyf dwingt haare schouders naar
agteren, en verandert haar heele taille. Zy spiegeld haar in haar Meestres, zy ziet haar
haare bevalligheeden en aanlokkende airtjes af; Men kendze zelfs aan haar stem niet
meer, die is wel eens zo zagt en fyn, als wanneer ze van onder een trekmuts2 van
daan kwam. Haar styl van spreeken is ook de zelfde niet meer; Door haare geduurige
tegenwoordigheid by hoffelyke conversatien gewend zy zig aan

1
2

lang kledingstuk voor vrouwen.
vrouwenmuts met banden; teken van eenvoudige stand (WNT XVII[2], kol. 2608-2609).
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zwierige uitdrukkingen, doorspekt met Fransch, 't welk, hoewel zy het doorgaans
wat krom, en juist niet al te wel ter snee voor den dag brengt, haar voor een zeer
welsprekend Meisje by haars gelyken doet doorgaan. Door haars gelyken, wil ik niet
beduiden, Lakeyen, en gemene dienstmeiden. Haare gemeenzaamheid met de mindere
dienstboden is allengskens gesleeten, en gewoon tot de zelven bevelen van hoger
hand over te brengen, leert zy allengskens dat volkje, zig onder hare eigene orders
ootmoediglyk te bukken. Ik versta daar door, Vrouwen en Dogters van de fatsoenlykste
winkeliers, die, met ons juffertje alle eer en vrindschap te bewyzen, haar Dames
kalandizy1 zoeken tot zig te trekken. Met die goede Vrindinnen spreekt zy niet als
van groote luiden, want daar [124] 't hoofd en hart vol van is, kan de mond zig niet
van ontledigen; De verwaantheid is een zoort van natuurlyke dronkenschap die in
eene gedurige snappery zig moet uitwazemen. Zy verteld haar Vriendinnetjes hoe
gemeenzaam haar Meestres met haar leeft, wat linten, kanten, spikspelde nieuwe
kleeren zy haar vereert; en waarom zou ik zulks voor een ey en voor een appel
verkopen, 't word my gegeven om te dragen, waarom zoud ik het dan niet doen.
Dusdanig is gemeenlyk het slot van dat slag van praatjes. Diervoegen maakt haar
opgeblazendheid haar hoe langer hoe zwieriger, en haar aangroei van zwier doet die
opgeblazendheid meer en meer tot barstens toe swellen. Komt 'er dan nog by dat de
een of d'ander Jonker haar eens by de hand tast, onder de kin streelt, en haar zweert
dat ze 't zoetste kind van de waereld is, dan is 'r geen houden meer aan, en, als ze
dorst zeggen 't geen ze wel denkt, zo zou zy zig tegens haar Dame niet graag verruilen,
of ze zou vry wat op de koop toe moeten hebben. Deze gansche heuglyke
standverwisseling is zy aan dezelve nogthans verschuldigd en daar voor betaald zy
haar met de grootste loftuitingen, die hoe plomp ze ook mogen zyn de weg van 't
hart wel weten te vinden. Zy weet haar 't hoofd van binnen en van buiten t'effens op
te hullen, en 't zyn in 't gemeen die zoete diertjes, die de jonge juffers 't allereerst
dronken van eigen liefde maken, en door haare vleyeryen derzelver ziel voor die van
de galants openen. Heede juffrouw, je ziet 'er alderliefst van daag uit, men zou je
stelen. Dat is een hondje van een mutsje, dat je daar op hebt; wat aanzigt het je
uitstekend wel? Trouwens ik weet niet hoe het te begrypen, alles staat je
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klandizie, begunstiging door klanten (WNT VII[2], kol. 3377).
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even wel, en ik wil dat wel zeggen, was ik een Heer, ik zou smoorlyk op je verliefd
wezen. Zag je gisteren die Graaf of Baron wel? Hy kon geen oog van je af houden,
Hy stond [125] als opgetogen; Hy ziet 'er zeker ook al vry wel uit; maar dat is je
gading evenwel nog al niet, je moet al een ander slagje hebben. Hoe laf en walgelyk
zulke praatjes zyn, zy krygen nogthans vat op 't jonge hart, en zo maar daar na een
Heer de jonge Dame met een onverschillig oog aanziet, zy barst van spyt, en verbeeld
zig dat hy haar in haar regt benadeeld van over alle de harten te zegenpralen, en daar
hebben we de bronader van de fraye Coquestery, die zo ver begint te gaan, dat
wanneer men ze deswegens berispt, of gerailleert word, men zonder de minste
schaamte de spot daar mede dryft, en door de geest van dwarsdryvery, den vrouwen
niet oneigen, maar aangezet word om de berisping te trotzeren, en meer en meer te
verduwen.
't Is nog vry wat anders te zeggen als zo een juffertje 't hoofd van een getrouwde
Vrouw op allerlei wyze onder haar bestier heeft. Dan is het met haar als met de eerste
Staatsdienaar in een Koninkryk, wiens gunst vry meer te waarderen is, als die van
de Vorst zelf. 't Is door haare oogen, dat Mevrouw ziet, door haare ooren dat ze hoort;
van 't geen in 't huisgezin omgaat, heeft Mevrouw geen andere denkbeelden als van
Kaatjes maakzel; De gunstelingen van 't zoete Meisje hebben in alles gelyk, en hoe
het de anderen ook maken, hoe ieverig zy hun dienst waarnemen, daar hapert altyd
iets aan, en 't minste foutje door onbedagtzaamheid begaan, word met de swartste
kleuren afgeschilderd; Maken het egter de begunstigde zo grof dat het te vreezen is,
dat 'er zware klagten by Mevrouw deswegens staan gedaan te worden, Kaatje is in
de voorbaat1, zy zelve verteld Mevrouw de zaak als in vertrouwen, en ze weet dezelve
zo te draeyen, en te verbloemen, dat ze voor een aardigheid doorgaat, dat Mevrouw
'er om moet laggen, en dan is het gewonnen. Komt [126] het daar na eens by geval
uit, hoe 't werkje zig toegedragen heeft, zo word het juffertje wel eens bekeven, maar
ze heeft weinig moeite om zig te verschonen. Ze heeft gevreest dat Mevrouw zig
onstellen zou, en dat zulks aan haar gezondheid nadeelig mogt wezen, zo dat onze
Dame wel van een wondere imborst moet wezen, zo ze lang gestoort bleef op een
meisje, dat zo aan haar belangen gehegt is, dat ze haar meer bemind als de waarheid
zelve. In plaats dat derhalve 't vertrouwen op Kaatje, door zo een leugentje om

1

is er als de kippen bij (WNT XXII[1], kol. 1479).
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beste wil, verminderen zou, vermeerdert het van dag tot dag. Mevrouw hoort wel
raad van anderen, maar ze doet zonder missen 't geen haar door Kaatje werd
ingeboezemd. 't Is dan geen wonder dat juffrouw Kaatje van alle de Domestiquen
word geeert, gevierd, gediend, opgepast, met meer iever en oplettendheid als Madame
zelve, en dat die gene zelfs die boven haar in rang zyn, willenze hunnen dienst doen
gelden haar naar de oogen moeten zien. Is 'er in huis een leermeester van de Zonen,
alias een* Mossieu, hoewel die de eer heeft van een plaats aan zyns Heers tafel te
bekleeden, die moet al mee naar juffrouw Kaatjes pypen danssen; Heeft hy eerbied
genoeg voor zig zelve, om haar maar een koele en onverschillige beleefdheid te
tonen, en haar in 't verbygaan goeden dag, en goeden avond te zeggen, dan is het een
trotze gek; dan is het, wel wat mag onze Mossieu zig wel inbeelden? al eet hy aan
Mynheers tafel, 't is evenwel maar een domestiek, zo wel als ik en een ander; Daar
mee is 't nog niet genoeg; ze weet zig behendiglyk te bedienen van de ogenblikken,
in welken Mevrouw over de Mossieu niet wel voldaan is; en zulks moet dikwils
gebeuren al was het maar, om dat de goede man zyn pligt stiptelyk waarneemt; 't Is
wel waar [127] Mevrouw heeft hem, nevens Mynheer, volkomen magt, en gezag
over hare Zonen gegeven; maar 't is geweest, onder beding, dat hy 'er geen gebruik
van zoude maken; Laat Madame zig dan eens ontslippen, dat Mossieu een wonder
man is, en dat hy het minste van de kinderen niet verdragen kan; dan heb je 't gaande.
Mossieu heeft alle dag menschen op zyn kamer; Mossieu gaat uit; hy laat de kinderen
in 't wilt lopen, 't is nog niet lang geleden, of een van de Jonkers had haast van de
trappen gevallen, en den hals gebroken. Maar weet zo een man de huik naar de wind
te hangen, is hy vriendelyk tegens juffrouw Kaatje, gaat hy gemeenzaam met haar
om, komt hy dagelyks een kopje Thee in haar kamer drinken, en schynt hy wat zin
in 't meisje te hebben; dan is het een man als David, voornamentlyk zo hy niet oud,
en niet kwalyk gemaakt is, Mynheer, en Mevrouw zyn gelukkig dat ze zo een braaf
man aangetroffen hebben; 't is de beleefdheid en goedaardigheid zelve, en al was hy
gansche dagen zonder naar zyne opvoedelingen om te zien, daar valt nogthans geen
stipje op zyn gedrag te zeggen, de goeye man kan immers ook zo niet gebonden
wezen, en 't was voor hem niet uit te staan, zo hy zig nu en dan niet eens verlugtte,
en daar mee is alles goed gemaakt; Dat meer is, de ge-
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meenzaamheid van de Mossieu met Kaatje staat Mevrouw niet kwalyk aan, en word
hem voor nedrigheid toegerekend.
Men moet zig egter niet verbeelden, dat het in alle de groote huizen op de zelfde
wyze gaa; Geenzins; ik heb wel Vrouwen en zelfs jonge Juffers gekend, die, schoon
van de uiterste beleefdheid, en goedaardigheid omtrent hare Kameniertjes, verstandig
genoeg waren om nooit met de zelve in gesprek te treden, en door de wyze
agterhoudend[128]heid haar de mond stopten. Maar zal men my mogelyk vragen,
zyn Myne Heeren de Kamerdienaars niet op de zelfde voet met hunne Meesters, als
de Kameniertjes met hare Dames? Zulks is zo algemeen niet, dog gebeurt nog niet
als te veel: Men ziet het voornamentlyk in jonge losbollen, die, zonder onderscheid,
zig met alles wat hun voorkomt maar zoeken te verlustigen, en die met hunne
bediendens net zo handelen, als met hunne boezemvrinden. Ik heb het ook nog
opgemerkt, in groote Heeren, die te trots waren om zelfs met huns gelyken zig in de
minste gemeenzaamheid in te laten. Vermids men egter geen aangenaamheid in 't
leven kan genieten, zonder gemeenzaamheid, zo geven zy zig ganschelyk over aan
de gemeene luiden, of aan een begunstigd bediende, daar ze de vryheid hebben van
mee om te springen, als de kat met de muis, en voor dat volkje voelen zy het zelfde
zoort van genegentheid, als andere grooten, (die in de menschen 't minst agten, dat
ze menschen zyn,) voor een hond, of voor een aap.
Deze Hollandsche Spectator zal alle Maandagen en Vrydagen te bekomen zyn: Te
Amsterdam, by H. Uytwerf; te Rotterdam, J.D. Beman; Delft, A. Beman en Boitet;
's Gravenhage, C. Boucquet en J. vander Kloot; Dordrecht, Van Braam; Leyden,
Kerchem; Haarlem, Van Lee; Utrecht, Kroon; Middelburg, Meerkamp; Vlissingen,
Payenaar, Leeuwaarden, Strik. &c. [129]

Justus van Effen, De Hollandsche Spectator

160

No. 47. Den 7. April 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Intuemini horum deinceps annorum vel secundas res, vel adversas; invenietis omnia prospera
evenisse sequentibus deos, adversa spernentibus.
1
CAMILLUS APUD LIVIUM.

WAnneer ik in een myner Vertogen belooft heb my nooit met zaken van Staat en
Kerk te bemoeijen2, is myn oogmerk alleen geweest my te verbinden niets voor den
dag te brengen, dat zoude kunnen strekken tot berisping van den Godsdienst en
regering in ons gemeene best zo gelukkiglyk ingevoerd. Dog daar door, gelyk
verstandige lezers het ook zekerlyk aldus zullen begrepen hebben, heb ik my niet
willen verpligten van Godsdienst en Staat-regering in 't algemeen niets te reppen, en
myne Landsgenoten door dusdanig stilzwygen van de grootste nuttigheid, die uit
Vertogen gelyk de mynen zig tot het gemoed der lezers kan uitspreiden, te beroven.
Myn voornemen is in tegendeel myn loflyken en deftigen voorganger den Britschen
Spectator in dit opzigt na te volgen, en nu en dan, volgens myn gering vermogen,
ten voordeele van 't gemeen, uit den boezem der Reden de wezentlykste lessen te
halen, aan welkers opvolging der menschen tydelyk en eeuwig geluk door een
onbreekbaren band verknogt is. Zo ik daar omtrent buiten staat ben nieuwe
denkbeelden [130] den lezer mede te delen, misschien zal ik de nodige bekwaamheid
hebben, om reeds bekende denkbeelden op te helderen, en in een beter en nutter ligt
te plaatzen; 't geen, myns oordeels, meer afhangt van de edelmoedige onpar-

1
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Bekijken jullie de voor- en tegenspoed van deze jaren maar eens; dan zullen jullie constateren
dat alle voorspoedige dingen gebeurd zijn, omdat wij de goden gehoorzaamden, en alle
slechte dingen, omdat wij [de goden] vergaten. Livius, Ab urbe condita V, 51.
H.S. 10, p. [75].
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tydigheid des onderzoeks, als wel van een zeldzame schranderheid, en
doordringentheid van oordeel. Ik hebbe my altyd verbeeld dat tot eene ware kennisse
van zaken, die niet buiten 't bereik van ons begrip zyn, en eene algemene heilzaamheid
behelzen, een buitengemeen scherp gezigt niet vereischt word, en dat eene geruste
en stille bespiegeling, nog door driften gestoort, nog door vooroordelen beneveld,
daar toe een genoegzaam middel moet wezen. Ik voorzie wel, dat diergelyke ernstige
vertogen voor veele van myne leezers smakeloos zullen wezen, en, na het doorlopen
van weinige regels, agter de bank zullen geworpen worden; want zo het een praatie
van oude suffers is, dat de zeden der menschen van eeuw tot eeuw meer en meer
verbasteren, en die verbeelding alleen spruit uit de aangename herdenking onzer
jeugd, die al het geen aan de lieflyke tyd gehegt is geweest voor onze oogen optooit
en blanket, zo komt het my egter als baarblykelyk en handtastelyk voor, dat de
veragting van al 't geen den Godsdienst betreft dagelyks onbeschaamder en
moedwilliger word. 't Kan wel wezen dat, in vorige tyden, dezelfde grond van
ongodsdienstigheid in de gemoederen is opgesloten geweest; dog 't is zeker dat de
natuurlyke liefde voor eer en agting, dezelve meestentyds in 't hart smoorde, en
belette het momaanzigt af te ligten. Met die schaamte is het tegenwoordig in de grote
waereld uit; ze heeft de tegenstrydige party gekozen, en die zelfde neiging voor eer
en agting dwingen tegenwoordig by zeker slag van menschen, de overtuiging van
de waarheid der Religie, haar schuil[131]plaats in de reden niet te verlaten, en beneemt
haar den moed van onverschrokken voor den dag te komen. Ik ken, onder anderen
maar al te wel, een zeker Ryk en welig Land1, daar onder de grooten de Godsdienst
zodanig buiten de mode is, dat een fatsoenlyk man al zo weinig met Godsdienstige
gevoelens in een gezelschap zoude durven te voorschyn komen, als met een wyde
broek met linten. Men ontziet zig daar niet in de aanzienlykste gezelschappen
Godslasteringen uit te braaken, bekwaam om door een koude schrik een eerlyk hart
te doen zidderen; en dat niet alleen in de razerny van het dobbelspel, maar ook zonder
de minste passie, en met de koelste onverschilligheid; 't Geen nog te meer te
verwonderen is; dusdanige verfoeyelyke, en onmiddelyke kwetzing van Gods
Oppermajesteit ontroerd de omstanders zo weinig, als of 'er maar een gemeen vloekie,
om aan de styl leven en vloeijendheid te geven, uitgegalmd wierd. Dus

1

Bedoeld is: Engeland.
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gaat het met die Groten, die net zo veel van de religie onderzogt hebben, als volstrekt
nodig is, om de zelve te beschimpen en te bespotten, en aan 't geen ons verstand niet
magtig is te beryken, een belaggelyke draai te geven. De vrees van dezelve te geloven,
en daar door zig door eenige schroom te zien beteugeld, in 't ongebonde genot van
allerlei vermaak, en wellust, beneemt t'hunnen opzigte, aan de bewyzen waar op de
Godsdienst zo kragtdadiglyk gevestigd is, al hun natuurlyk gewigt, indienze dezelve
eenigzins durven ondertasten, of schrikt hen af van dit heilzaam onderzoek by de
hand te nemen. Wat aangaat het gemeenste volk in 't zelfde ryk, 't zelve word zo
woest, en beestagtig opgevoed, dat zyn reden zig bepaalt in met een dierlyke drift
zyn tegenwoordige nooddruft te voldoen, en dat zyne gedagten tot niets dat
toekomende is zig uitstrekken. [132] Eer en oneer zyn by 't zelve naauwlyks by
naame bekend, en hoewel het zyn leven voor den uiterlyken tytel van de aldaar by
wetten bevestigde Religie zoude opzetten, zo heeft het door de bank het minste
denkbeeld niet omtrent de leerstukken die door de zelve voorgeschreven worden. Zo
dat, indien 'er nog eenige Godsdienst in 't gansche lighaam van die gansche Natie
kan gevonden worden, de zelve nergens te zoeken is als in de burgerlyke, en
middelbare stand, en by eenige wyze en verligte Leeraars, die tot de verdediging van
dezelve alle mogelyke pogingen aanwenden; zo dat men met waarheid kan betuigen,
dat in geen land ter waereld de Religie baldadiger veragt en treffelyker gehandhaafd
word. In zo een uitgestrekt gebrek van Godsdienst, voornamentlyk onder de eersten
van een land, is het volstrekt onmooglyk dat het zelve lang staande kan blyven; Die
zaak mag door de snedigste welsprekendheid op 't cierlykste verbloemd worden, het
bepalen van 't wezen der menschen aan dit vergankelyk lighaam, 't verwerpen van
een opperheerscher die de deugd moet beminnen, vergelden, en gelukkig maken, en
door wiens natuur 't ongeluk aan de ondeugd noodzaaklyk moet verknogt zyn; in
een woord de verschopping van alle natuurlyke en geopenbaarde Religie verbreekt
alle banden der menschelyke t'zamenleving, en sleept na zig de vernietiging van alle
bedenkelyke liefde voor 't Vaderland. De Religie is de bovenste schakel van alle
deugden; ze maakt de zelven, om zo te spreken, aan den Hemel vast. Is die
hoofdschakel verbroken; zo moeten de anderen noodzaaklyk plotzeling ter neder
storten. De minste aandagt doet aan een redelyk mensch duidelyk bespeuren dat zo
'er geen eeuwige wetgever en is, daar uit moet volgen dat 'er ook geen eeuwige, en
onveranderlyke
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wetten [133] kunnen zyn, dat volgens die onderstelling deugd en ondeugd ydele
harssenschimmen, en blote namen zyn, dat alle de menschelyke ziels geschiktheden,
en daden in haare eigene natuur volstrekt onverschillig zyn, en nog goed nog kwaad
kunnen genoemd worden, als voor zo ver zy betrekkelyk zyn op ieders byzonder
belang. Ik weet dat men hier in een wezentlyk onderscheid, tusschen deugd en
ondeugd, vinden kan, dat de eerste de menschelyke t'zamenleving onderschraagt, en
de tweede, zo zy d'overhand heeft, 't gemeen geluk ondermynt. Maar wat verbind
dog een mensch, ontbloot van Religie, aan de gemeene voorspoed? Zyn eigen belang
zal men zeggen. Zulks gaat door in zommige gevallen; Ik begryp zeer wel dat een
Ongodist, besloten in een belegerde stad, door welkers inneming hy een baarblykelyk
gevaar loopt, van al 't geen zyn leven aangenaam kan maken, te verliezen, met de
andere toe zal vliegen om een muurbreuk te beschermen. 't Is geen wonder; zyn
belang is zo ogenschynelyk aan 't gemene gehegt, dat het laatste het andere
noodzaaklyk naar zig moet slepen. Dog in een staat die nog bloeyende schynt, die
in eene vermenging van deugd en ondeugd daar heen dryft, zonder door swarte
wolken met een naderend onweer gedreigt te worden, is de knoop van die twee
belangen zo ver uit ons gezigt, dat onze opmerking op de zelve geen vat heeft;
Voorziet een Ongodist, dat de gedurige aanwas van ondeugd en liefdeloosheid voor
't Vaderland den nakomeling met een algemeene tegenspoed staat te overstromen,
wat kan hem dat schelen? wat hoeft hy zig daar mede te bekreunen? wat invloed
heeft zulks op zyn tegenwoordig geluk, vermaak en wellust? Ziet hy reeds zyne
medeburgeren allengskens in een jammerlyke staat vervallen, wat is daar aan gelegen,
als hy maar buiten gevaar is [134] van in de aangroeyende ellende deel te nemen? 't
Is niet anders als een sousje voor voor zyne behaaglyke toestand; Hy zoude op verre
na zyn geluk zo wel niet proeven, en zo smakelyk niet vinden, indien de meeste
menigte zyner landsgenoten hem daar in gelyk was. Dog wat hoeven wy vele bewyzen
aan te wenden, om te tonen dat de menschelyke t'zamenleving zonder de vrees van
een regtvaardig Opperwezen niet bestaan kan; Onze tegenpartyders bekennen zulks,
zonder daar op agt te slaan. Vraagt men hen, waar het by toekomt, dat de Religie
door hen van de hand gewezen, als 't uitwerkzel van eene kinderlyke ligtgelovigheid,
zig over het gansche menschelyk geslagt egter verspreid? en zelfs wat dog de oorzaak
mag wezen, dat het denkbeeld van God en Godsdienst ooit eenige indruk op de
gemoederen heeft gemaakt? ze antwoorden, dat het een

Justus van Effen, De Hollandsche Spectator

164
uitwerkzel is van eene behendige staatkunde; dat wyze mannen door de vrees van
een Godheid, de menschen in een lighaam hebben doen smelten, hen aan 't jok der
wetten hebben gewend, en verpligt hunne werkzaamheid tot een en het zelfde
middelpunt, 't gemeen belang te rigten; In een woord, dat de Religie een toom is, in
de hand der wyzen, om het dwaze volk volgens hun wil te leiden en te stieren. Wat
is dit anders als volmondig te bekennen, dat in geval die teugel wierd verbroken, 't
geheele gespan van een zoude spatten, en aan 't hollen raken. Indien waarlyk de
Ongodisten overtuigd zyn dat gemelde staatkunde de oorspronk van den Godsdienst
zy, zo moet ik belyden dat het my onmooglyk is 't gedrag te begrypen van deze
luiden, die voorgeven alle anderen in kragt van geest en oordeel voorby te streven.
Is het wysheid geweest de volkeren dusdanig gebit in de mond te leggen, zo moet
het buiten tegenspraak dwaasheid zyn het [135] zelve te verbreken, en daar door de
menigte aan hare natuurlyke onbezuistheid en dolligheid weder over te geven. Indien
ze hun waar belang wilden behartigen, zo behoorden ze alle hunne kragten aan te
wenden om dien nutten toom vaster en sterker te maken; ze zouden wyzelyk handelen,
indien ze geen pogingen verwaarloosden om den Godsdienst hoe langer hoe dieper
in de gemoederen in te doen dringen, en te vestigen. Hier door zoudenze oneindige
voordelen behalen. Zelfs bevryd zynde van 't jok der Religie, en alleenlyk genoodzaakt
hunne daden aan de strengheid van den waereldlyken Regter te onttrekken, zouden
zy duizend kanssen aan anderen kunnen afzien, die door de gewigtigste beweegreden
van hoop en vrees tot eene opregte betragting hunner pligten zouden aangezet worden.
Mogelyk zal men my tegenwerpen, dat de ondervinding myne bewyzen om ver
stoot, en dat volkeren, by de welke het vuur van Godsdienst bykans uitgedooft is,
boven anderen in kragt, rykdom, en gedugtheid uitmunten, en zig in dien bloeyenden
stand zonder eene merkelyke verstoring van buiten, of van binnen, weten te
handhaven. Dog men vergape zig niet aan dusdanigen uitwendigen luister! Kan men
een land gelukkig noemen, daar de inwoonders gedurig tegens den anderen als in
een openbaren oorlog zyn, daar de uiterste strengheid der wetten nog gemene wegen
nog straten kan beveiligen; daar de aanzienlykste luiden met een gewapende wagt
gedwongen zyn te reizen, daar de bitterste haat, door beuzelagtige partyschappen
verwekt, dikwils de medeburgers aandryft op malkander met vliegende legers in 't
midden der steden als dolle honden aan te vallen, en met stokken de harssenen in te
slaan; daar dikwils jonge edel-
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lieden, weinig onderscheid makende tusschen armoedig te leven en schandelyk te
sterven, na in de brooddronkenste wellusten hun vaderlyk goed te hebben verkwist,
met het pistool op de borst den reiziger zyn beurs afdwingen. De bloeyende toestand
van dusdanige Volkeren is als de frisse kleur van een mensch, wiens boezem door
een langzame kanker inwendiglyk verteerd word, 't is een fruit dat van buiten gaaf
en schoon is, en in 't midden door een worm allengskens word [136] uitgeknaagt.
Nog gevoeglyker kan men het vergelyken by een magtig en ryk geladen schip, wel
voorzien van zeilen en staand en lopend wand, gewapent met treffelyk en menigvuldig
geschut, en in staat van de sterkste bespringers het hooft te bieden; Het trotzeert en
vyanden en baaren; dog hoewel 'er niets aan schynt te haperen, 't is in zyn
wezentlykste deelen verrot, 't word allengskens met lekken vervult; de Zee zelfs in
haar grootste kalmte bekruipt het van onderen; het pompen en balien1 is vrugteloos,
en hoe swaarder, hoe schielyker het met al zyn rykdom en wapenen in den afgrond
nederzinkt. 't Zyn niet alleen magt, schatten, en uitwendige vrede waardoor de
voorspoed van een Landaard bestendig word gemaakt. De Regtvaardigheid verheft
een volk, zegt de Heilige Schrift, en door Regtvaardigheid word hier, gelyk meestentyd
in de heilige bladeren, verstaan die algemeene deugd, die ons aanzet om ons van alle
onze pligten omtrent God, onzen evenmensch, en ons zelve te kwyten. 't Is de
Christelyke Religie alleen niet die dit heilzaam uitwerkzel voortbrengt. Hoewel zy
daar toe wel de bekwaamste is, 't is wat voor Religie het ook wezen mag, die maar
een gezond denkbeeld heeft van een eeuwig wezen, 't welk de menschelyke
t'zamenleving bemind, 't welk beloond 't geen dezelve koestert, en straft, 't geen
dezelve kwetst. De wyze Heidenen hebben zo wel als wy die dierbare vrugt van de
Religie gekend. De Philosophische Poëet Horatius spreekt het Roomsche volk aldus
aan:
Dîs te minorem quod geris imperas,
Hinc principium omne, huc refer exitum.2

1
2

met een balie (bak) water uit een vaartuig scheppen en overboord gooien. (WNT II[1-2], kol.
920).
Omdat u zich onderwerpt aan de goden, heerst u. Vanhier moet u uw oorsprong rekenen,
hierheen uw einddoel. Horatius, Oden III, 6, 5.
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Uw gebied houd stand, ô Romeinen, om dat gy u aan de goden onderwerpt, Dit zy
u voornaamste beginzel, dit uw voornaam einde. 't Is egter zeker dat meestentyd 't
verval en zelfs de ondergang van volkeren, door Ongodistery overstroomt, vertraagd
word door iets, dat zomtyds met nuttigheid de plaats van de deugd bekleed, en aan
de deugd ondergeschikt altyd haar moed en kragt byzet; Dit is de eer, de schaduw
van de ware verdienste, die dikwils het lighaam eenigen tyd overleeft, dog hoe schraal
in dat overleven deszelfs bestaan is, hoe ze meer en meer zig verdunt, en in korten
tyd verdwynt, zal ik in 't vervolg tragten aan te tonen. [137]
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No. 48. Den 11. April 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Percunctatorem fugito, nam garrulus idem est.
1
HORAT.

MY is onlangs in een gezelschap iets vertelt, 't welk, vermids het my niet min leerzaam
als aardig voorkomt, ik den Lezer weder verhalen zal. Een zeker Bakker woonagtig
in deze Stad2 's ogtens op zyn stoep staande, bezig met het warm wittebrood op zyn
venster te schikken, wierd van zyn naaste buurman begroet, en aangesproken. Na
een woord of twee van het weer gezegt te hebben vond de buurman goed onzen
bakker 't volgende toe te voegen. Maar wat hoor ik? buurman, wat hoor ik? de
menschen zeggen, dat je Meid kramen moet; Wel vriend wat raakt dat my antwoordde
de bakker daar op met de uiterste koelheid, ja maar buurman, hervatte de ander; ze
zeggen, dat het by jou is, Wel vriend, was het tweede antwoord; verzelt met de zelfde
onverschilligheid, wat raakt dat jou, en daar mêe ging de koddige bakker, na met
zyn mutsje in zyn hand een beleefde strykade voor zyn buurman gemaakt te hebben,
met de zelfde koelheid weer naar binnen. Ik weet niet wat myn Lezer van deze
kwinkslag oordeelen zal; dog wat my aangaat, ik wil wel bekennen, dat my weinig
antwoorden voorgekomen zyn boertiger, onverwagter, zinryker, korter, en kragtiger,
om een onbescheiden [138] vrager, hoe snedig hy ook mag wezen, te botmuilen, en
den mond te stoppen; 't Geen aan dit antwoord nog een nieuwe aardigheid byzet, is
dat het praatje aangaande de swangerheid van 't meisje ongegrond was, en alleenlyk
hier uit ontstaan, dat onze bakker,

1
2

Blijf uit de buurt van iemand die alles vraagt. Horatius, Epistulae I, 18, 69. (Gewoonlijk:
‘Percontatorem’ i.p.v. ‘Percunctatorem’, overigens met dezelfde betekenis: ‘uithoorder’).
Amsterdam.
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die een weduwnaar was, wanneer hy wat in 't hooft, of een vrolyke luim had, zonder
de tegenwoordigheid van de buuren te ontzien, zyn Agnietje wel eens by de kop
kreeg, en zoende dat het klapte. Een ander derhalven, in 's mans plaats, zoude mogelyk
zyn onschuld hebben getragt aan te toonen, of ten minste met de ernstigste
uitdrukkingen, zig aangaande zo een valsch gerugt verschoont hebben. Maar onze
koele spotter handelde vry wyzelyker, en dagt dat men eene impertinente
nieuwsgierigheid niet beter kan straffen, als met haar in haar volle kragt te laten. 't
Was waarlyk te wenschen dat alle zodanige onbescheidene en beledigende vragen
met de zelfde wel verdiende veragting betaald wierden.
Men moet alle redelykheid afgezworen hebben om met my niet te oordeelen, dat
het character van dat zoort van nieuwsgierigheid, het laagste, 't onedelste, en 't
schadelykste is, dat de menschelyke t'zamenleving ontrusten kan; het spruit in 't
gemeen uit twee gebreken: Onverstand, en Kwaadaardigheid. Een ziel, of door
natuurlyke domheid, of door te groote traagheid om hare werkzaamheid te oefenen,
vind zig onbekwaam tot denken; zy bespeurd in zig zelve, by gebrek van denkbeelden,
eene onaangename, en verdrietige ledigheid, die haar doet kwynen, en die zy wenscht
met de minste moeite te vervullen. Zulks kan niet gemakkelyker geschieden, als met
een anders gebreken, misslagen, zottigheden, en kwaad gedrag van alle kanten te
verzamelen; Aldus schept zo een ontaard gemoed vermaak in zig te voeden, op de
zelfde wyze, als de [139] zwynen hun lighaam voedzel verschaffen, en als het zelfde
onrein dier, baad het zig nooit met meer genoegen, als in de stinkendste vuiligheid.
Dit is 't eenigste voordeel niet, dat de kwaadaardige nieuwsgierigheid hare onedele
bezitters doet genieten. 't Is zelfs het grootste niet. Zo dra die ledige plaats in de ziel
met zo eene fraaie stoffe tot overlopens toe is opgevult, vind zy d'innigste voldoening
in de zelve onder allerlei opgepronkte gedaantens voor den dag te brengen, en, zo
veel als doenlyk is, te verspreiden. Dewyl alle hare geringe vermogens zig hier als
in een middelpunt vereenigen, en zig onderling een verdubbelde kragt byzetten, ziet
men zelfs, in de behandeling van die behaaglyke onderwerpen, eene byna poëtische
verbeeldingskragt en vinding t'allen kanten uitschittren. Op deze wyze word een
gerugt, hoewel het in de grond op waarheid steund, in korten tyd, naar mate dat het
door verscheidene handen gaat, zo met bloemwerk geborduurt dat de stof niet meer
kenbaar is. Men zou het ook gevoeglyk aan eene geringe sneeuwbal kunnen
vergelyken, die van een hoge berg, met sneeuw bedekt,
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afrollende zelve in uitgestrektheid een kleinen heuvel gelyk word. Iemand komt by
voorbeeld dikwils aan 't huis van een beminnelyke Dame. Men zal met my bekennen,
dat zulks niets betekend, als dat die perzoon in 't gezelschap van die juffer vermaak
vind. De eerste die zulks bespeurt, en als iets nieuws verteld, zal daar als een raadzel
by voegen, dat zulks wel vryery mogt wezen, in de twede mond veranderd dat raadzel
in een vaste waarheid; 't Is zekerlyk vryery, en vermids het niet zeer waarschynlyk
is, dat dien Heer ernstige voornemens voor 't juffertje heeft, krygt men kwade gedagten
van die gemeenzame omgang, Dit vermoeden wort met'er haast weer eene
ontwyfelbare wezentlykheid, en eer [140] dit gerugt de helft van de gezelschappen
heeft doorlopen, is het meisje, hoe eerlyk zy in der daad wezen mag, niet alleen
zwanger, maar ze leid al in de kraam, en men weet reeds of 't van een zoon, of van
een dogter is.
De middelen die door de bank in 't werk gesteld worden om deze eerrovende
nieuwsgierigheid te voldoen zyn niet min schandelyk, als de grond daar ze uit
opborrelen. Ik ken fatzoenlyke Vrouwen die om agter het geheim van hare buren te
komen tot zo eene verfoeiens waardige laagheid van geest vervallen, dat ze derzelver
dienstmeiden inroepen, kennis en een praatje met haar zoeken te maken, en zelfs zig
vernederen om met haar een kopje thee te drinken, om aldus te weten wat 'er in
verscheidene huisgezinnen omgaat, wat gezelschap 'er gezien word, wat vryers de
jonge juffers hebben, en op wat wyze 'er gegeten, en gedronken word. Hoe is het
mogelyk dat eene slegt opgevoede dienstmaagt, aangelokt en ingenomen door zo
eene groote beleeftheid en gemeenzaamheid, deugd en kragt genoeg in zig vinde om
zonder de minste agterhouding de gewigtigste geheimen van hare Meesters niet te
openbaren. 't Is wel waar, zulks geschiet gemeenlyk met een zoort van omzigtigheid.
Heden juffrouw, ik zou je wel iets zeggen, maar 't is een zaak die me toebetrouwt is;
je moest me beloven, dat j'er geen woord van uit je mond zou laten gaan; zo het
rugtbaar wierd, zo zou ons volk niet anders kunnen denken als dat ik het gezeid had,
en dan zou 'er t'onzent een leven leggen als een oordeel, en dat kan de juffrouw ook
wel begrypen. Dusdanige zyn in dit geval de ordinare praatjes; Maar die ongerustheid
word wel haast gezust, door een vaste verzekering van 'er de mond niet van open te
doen, van 'er 't minste woordje niet van te kikken; al moest zulks zelfs met een eedt
bekragtigt worden, de nieuws[141]gierige kwaadaardigheid zou zig daar niet lang
over beraden, en daar mede word het meisje zo vol gaten als een vergiet-

Justus van Effen, De Hollandsche Spectator

170
test, en de geheimen van de grootste aangelegendheid ontvloeyen haar aan alle kanten.
Zommige Vrouwtjes, die geen kans zien om zulk volkje aan haar zeel1 te krygen,
nemen haar toevlugt tot een kunstje dat nog duizendmaal godlozer is. Onder
voorwendzel van eene buitengewoone liefde voor kleine kinderen te hebben,
verwaarlozen ze niets om die tedere wigten aan te halen, en wanneerze de zelven,
door liefkozingen, en door 't geven van eenige lekkernyen, gewend hebben dagelyks
t'haren huize te komen, misbruikenze derzelver zoete onnozelheid, met hen door
listige vragen op allerlei wyzen uit te horen, om ten minste uit hunne kinderlyke en
onvolmaakte antwoorden te kunnen gissen 't gedrag, en de levenswyze van gansche
huisgezinnen. Hier door gebeurt het niet zelden, dat verstandige en omzigtige
menschen, die zommige zaken zo heimelyk, als het doenlyk is, denken verrigt te
hebben met de uiterste verbaastheid, en als van een donderslag getroffen, bemerken
dat hun bedryf, als een lopend vuur, door een gansche stad zig heeft verspreid; 't
Komt niet eens op in hun gemoed, eenig mistrouwen op te vatten aangaande hunne
onkundige wigten, en 't is hen onmooglyk zig te verbeelden, dat derzelver stamelende
taal tot zodanige ontdekking aanleiding kan hebben gegeven.
Men is zomtyds verwonderd, en niet zonder schyn van reden, dat zommige
Vrouwen van aanzien dagelyks op haar vloer dulden 't een of 't ander canailleus wyf,
zonder de geringste verdienste, dat met haar in de uiterste gemeenzaamheid leeft,
allerlei weldaden van haar ontfangt, met haar op 't laatst als een boezemvriendin
omgaat, en 't geheele huis[142]gezin naar haar pypen doet danssen; Dog zo men die
zaak in zyn grond eens wil navorssen, zal men de reden van die veragtelyke
gemeenzaamheid wel haast bevroeden. Dat zoort van gevaarlyke Vrouwluiden, die
al werken ze niet, wel aan de kost weten te komen, en zomtyds nog wel een fortuintje
maken, is bekend onder den naam van Labeyen.2 Om die heerlyke bediening behoorlyk
waar te nemen, moeten ze wel van de tongriem gesneden zyn, de kunst van ieder
naar de mond te spreken meesterlyk verstaan, en daar door in alle huizen zig weten
in te dringen en noodzaaklyk te maken, ze doen, om zo te spreken, de marktgang ten
behoeve van de beschrevene nieuwsgierigheid. Ze kruissen ieder dag de gansche
stad door, om door vleyery, of wel by middel van ruiling, zig van eerrovend nieuws
ten over-

1
2

lijn.
kwaadspreeksters (WNT VIII[1], kol. 872).
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vloed te verzien, en ze missen nooit die gansche zak met vuilnis in den boezem van
hare begunstigeresse te komen uitstorten. Nu kan het immers niet anders wezen, of
zo eene verderfelyke snapster die aan Mevrouws vuilaardige kwaadsprekendheid
dagelyks zo een aangenaam en overvloedig voedzel bezorgt, moet een van de hupste
vrouwen van de waereld zyn, en alle fraaye hoedanigheden bezitten, die een wyf van
de geringste geboorte een fatzoenlyke Vrouws gunst waardig kunnen maken.
Onbezonne Mevrouwtjes! die, hoewel ze baarblykelyk zien, dat zulk janhagel zyne
andere vriendinnen, en weldoenders niet en spaart, en door zyn gruwelyke agterklap
zo schendiglyk beloont, zig verbeelden, dat ze alleen bevoorregt zyn, dat met haar
alleen opregtelyk en ter goeder trouw word gehandelt, en niet eens vermoeden, dat
zulk van deugd en eer ontbloot vrouwvolk, als zommige verspieders in een leger,
aan beide kanten spioneert, en door zig een dubbele straf waardig te maken, dubbel
loon weet te verkrygen. [143]
De Vrouwen nemen my niet kwalyk, dat ik het tot nu toe alleenlyk op haar, en
niet op de mannen gemunt hebbe. De reden daar van is dat 't verstand der Vrouwen
't minst geoefend is, en dat ze door nodige aandagt op de gewigtigste bezigheden
min als de mans, van zo een schandelyke handel worden afgetrokken. Ik moet egter
bekennen dat trage, onkundige, en onbezette mans hier in de Vrouwtjes in 't minst
niet en wyken. Ze hebben zelfs een kunstje dat zommige Vrouwen ook wel gebruiken,
dog hen meer eigen is, om hunne kwaadaardige nieuwsgierigheid te voldoen.
Om in de kennis van iemands geheimste zaken in te dringen stellen ze dikwils in
't werk, 't voorwendzel van vrindschap, en van een onbepaalden iever om iemand
met raad en daad by te staan. Dat zoort van meemoeiagtigheid spruit wel zomtyds
uit iemands laatdunkende gedagten van zyne eigene bekwaamheden, waar door hy
zig in staat en waardig oordeeld, om de zaken van anderen, zelfs tegens hun wil en
dank, te bestieren, en te beheerschen. Maar meestentyd heeft dat dwase gebrek zyn
vuile oorspronk in de lust om de geheimste affaires van eens anders zaken, voor zig,
en voor al de waereld te ontbloten. Dit schandelyk kunstje lukt dikwils, door de
onbezonne goedaardigheid van die geene tegens de welken het word aangewend.
Dog 't is my moeyelyk te begrypen, hoe menschen van eenig oordeel en ervarenheid
zo een plomp gespanne net zig over 't hoofd laten halen, en luiden die zo veil1 met
hun onverzogten raad en bystand zyn,

1

scheutig (WNT XVIII, kol. 1369).
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niet verdagt houden. Die 's menschen hart maar eenigzins doorgrond heeft weet
immers wel, dat het niet zeer geneigt is, om, zonder beweegreden van belang, zyn
aandagt en moeite ten behoeve van anderen te besteden. Een myner vrienden een
jong, dog vernuftig koopman, heeft langen tyd 't ongeluk gehad [144] van met een
diergelyke Meemoeial geplaagt te zyn; Waar die gewaande vriend hem ook ontmoette
in 't Coffihuis, op de beurs, op straat, hy kwam hem aan boord, en overlaade hem
niet alleen met allerlei raad, maar ook met de ieverigste, en beleeftste aanbiedingen
van zyn hulp, in 't moeijelyk begin van zyn koophandel. Myn Vriend vergenoegde
zig eenigen tyd met de man voor zyne onverdiende goedheid plegtelyk te bedanken;
Dog dewyl die ieverige Heer niet afliet, en, dat meer is, met het zelfde inzigt myn
vriend verscheide vizites aan zyn huis gaf, besloot deze zig van die vervelende
dienstpresentatien op een beschaafde wyze eens vooral te ontlasten. Wel haast kreeg
hy een nieuw bezoek, en onze gedienstige vyand vernieuwde met sterker
uitdrukkingen als ooit zyne aanbiedingen, de zelven vestigende op eene voorledene
boezemvrindschap met myns vriends overledene Vader, waar van de jonge koopman
nooit een woord had horen spreken. Na met aandagt naar alle die cierlyke
complimenten met een vrolyk wezen te hebben geluistert, vatte hy eigentlyk het
woord: Mynheer, sprak hy, ik zoude het onwaardigste mensch des Aardbodems wezen,
zo ik uwe dikwils herhaalde presentatien zonder de uiterste gevoeligheid aangehoort
had. Dog gun my u te zeggen, dat ik my met zo een grote verpligting niet durf
overladen. Maar ik weet raad; my is ter ooren gekomen dat Mynheer ook niet zonder
affairens is, die door zyne behulpzaamheid in de mynen te veel zouden te lyden
hebben. Laat ons eene aangename ruiling doen; Indien gy uit vriendschap de mynen
wilt waarnemen, ik zal de uwe waarnemen uit dankbaarheid; myns bedunkens zal
dat zo kwaad niet wezen. Onze man vatte de kneep, hoewel hy zulks met nadrukkelyke
woorden niet liet blyken, en hebbende welstaans halve nog een ogenblik gepraat,
droop hy zoetjens af, en gunde voortaan myn vriend de vryheid van naar zyn
goeddunken zyn eigene zaken te behandelen. [145]
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No. 49. Den 14. April 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Sibi convenientia finge.
1
HORAT.

WAnneer op een tyd een der grootste Atheensche Redenaars bezig was met zyne
medeburgers over zaken van 't zwaarste gewigt te onderhouden, merkte hy met de
uiterste verontwaardiging, dat hun aandagt nog door zyne dringende welsprekendheid,
nog door de aangelegentheid van de stoffe kon ingenomen en beheerscht worden;
Hy zweeg een weinig stil, en na zig bedagt te hebben, hernam hy het woord. Het
gebeurde eens, sprak hy, ô Atheners, dat de Swaluw, de Vors, en Ceres, met malkander
als reisgenooten zig op weg begaven; Na eenigen tyd voorspoediglyk te hebben
gereist, bevonden zy zig aan den oever van een breede en diepe rivier. Dit maakte
de Vors geenzins verlegen; hy begaf zig te water, en bevond zig wel haast aan de
overzyde; met nog minder moeite bereikte de Swaluw, op zyne wieken dryvende, 't
zelfde doelwit. Dog Ceres... Hier op scheen hy voor een oogenblik adem te willen
scheppen. Maar 't volk, wiens aandagt door de nieuwsgierigheid werkzaam was
geworden, hem de minste tusschenpozing niet vergunnende, begon luids keels te
roepen: En wat deed Ceres dog? Wat Ceres deed hervatte de redenaar, zy belgde zig
ten hoogste over 't gedrag van 't Atheensche volk, 't welk aan [146] kinderagtige
fabelen een gretig oor leend, en zyn grootste belangen schandelyk verwaarloost.
Waarom vraagt ge my niet liever wat * Philippus doet; en hier door

1
*

Tweede helft van een versregel die zegt: [Volg de traditie of] verzin iets wat past bij je [rol]
zelf. Horatius, Ars Poetica 119.
Koning der Macedoniers en vader van Alexander, en gedurende zyn gansche levensloop
bezig, om met list en geweld gansch Griekenland te overheeren.
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van de algemeene oplettendheid meester zynde geworden, moedigde hy met gelukkige
pogingen zyne toehoorders aan tot het inspannen van alle hunne kragten, om de
eerzugtige ondernemingen van des Groten Alexanders dappere en staatkundige Vader
te stuiten, en te verydelen. Buiten twyfel verwagten de Atheners uit hun Redenaars
mont, d'eene of d'andere wel opgestelde fabel, geschikt om onder de schors van een
beuzelagtig spreukie een nutte zedenles te verbergen, en de schielyke verandering,
door die verwagting in hunne aandagt veroorzaakt, is een van de kragtigste bewyzen
van de onwederstaanlyke indruk, die de zinnebeelden op de menschelyke imaginatie
gewoon zyn te maken. 't Is derhalven geen wonder dat de oudste Wysgeeren zig meer
van deze betoverende middelen van onderwyzing bediend hebben, als van dorre
redeneringen, die van een opgeheldert grondbeginzel langs een reeks van gevolgen
tot de ontdekking der waarheid afdalen, en om begrepen te worden, eene
onafgebrokene oplettendheid vereischen. Dusdanige redenkavelingen, van alle
aanlokkend cieraad ontbloot, en niets met de verbeeldingskragt te doen hebbende,
worden wel haast lastig en vervelend voor een ongeoefend verstand, en kunnen
alleenlyk gesmaakt worden van die geenen, die zig met eene geregelde redeneering
reeds gemeenzaam gemaakt hebbende, tot in de natuur der zaken tragten in te dringen,
en van de zelven nette en onderscheidene denkbeelden te verkrygen. Dog om den
meesten hoop eenige nutte lessen in te boezemen is het ten hoogste nodig, met desselfs
ima[147]ginatie t'zamen te spannen, deszelfs ziel als by verrassing in te nemen, zig
naar zyn kinderagtigheid te schikken, van zyne harssenen een Marionette-spel te
maken, en hem door zyn speeltuig zelf te doen onderwyzen. Zulks kan nooit beter
uitgewerkt worden, als door parabelen, en andere allegorische vercieringen, en 't
word des te aangenamer, en te gemakkelyker uitgewerkt om dat door deze methode
de ondragelyke meesteragtigheid van den onderrigter zig verholen houd, en de
onderwezenen hunne agting voor hun zelven, met de uitlegging van dusdanige
raadzelen kittelen en wegens de kennis daar uit getrokken, hun eige vernuft toejuichen.
Om diergelyke zinnebeelden, voornamentlyk als ze uitvoerig en van een zekere
uitgestrektheid zyn, en buitengemene onderwerpen behelzen, wel op te stellen, zyn
geest, vinding, oordeel, en doordringendheid, ten hoogste nodig. Een allegorie of
zinnebeeld is eene kunstige vereeniging van twee betekenissen, de eene uitwendig
en stoffelyk, de andere inwendig en zedelyk, schuilende onder de zelfde uitdrukkingen,
die in allen delen op beide de voorwerpen
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even toepasselyk moeten zyn, in dier voege dat 'er niets van 't eene gezegt word, dat
met de natuur van 't andere niet kan bestaan, en die twee zinnen met gelyke schreden
zig voortspoeden tot het volmaken en ophelderen van het voorname denkbeeld, dat
bedoeld word. Om het zelve de grootste kragt en cieraad by te zetten, word 'er nog
vereischt, dat de uiterlyke zin zo wel uitgezogt en geschikt zy, dat ze maar een eenige
inwendige betekenis aanwyst, om aldus des lezers verstand door de meerderheid der
denkbeelden niet te overladen, en te verwerren. Vernuftige schryvers hebben dat slag
van kunstige zinnebeelden vergeleken by een lighaam dat aan alle kanten met een
helder Christal omringt, door [148] 't zelve heen t'allen zyden zigtbaar is, zonder dat
het geringste gedeelte van 't zelve zig bloot aan het oog vertoond. Myns oordeels
zoude dit voorwerp ruim zo gevoeglyk kunnen verbeeld worden, door een lighaam
zonder de minste ontbloting geheel bedekt met een fyn en doorlugtig kleed, dat zig
naar alle desselfs deelen met de uiterste naauwkeurigheid voegd, en men zou een
zinnebeeld van de zinnebeelden kunnen vinden in den opschik van de schaamteloze
Vrouwen, die by de oude Romeinen zig aan 't publiek vermaak opofferden, en zig
met zo dunne stoffen bedekten, dat 'er tusschen naaktheid en kleding weinig
onderscheid scheen. Cois tibi pene videre est ut nudam, zegt Horatius1:
't Nieuwsgierig oog kan ligte Vrouwen
Door 't gaaze kleed als naakt beschouwen.

Ik heb goedgevonden hier wat omstandiglyk te handelen over den aard, en nuttigheid
der zinnebeelden, om dat my door eene onbekende hand eene allegorische of
zinnebeeldige droom in rym is toegezonden, en ik goedgevonden heb de zelve aan
't oordeel van myne Lezers over te geven. Ik heb al lang naar de gelegendheid verlangt,
van eens een hedendaags gedigt te ontleden, en door en door te bespiegelen, om
volgens wetten en regelen, op de reden en de natuur der digtkunde gegrond, te
ontdekken wat in het zelve pryswaardig en wat gebrekkig zy2. Nooit worden die
regelen beter begrepen, en dringen met meerder verlustiging in het

1
2

Gebruikelijker: Cois tibi paene videre est/ ut nudam: Coïs is voor jou bijna alleen maar naakt
te zien. Horatius, Satiren I, 2, 101-102.
Zie H.S. I, Voorreden fol. [4] v.
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gemoet door, als wanneer ze met nadrukkelyke voorbeelden verzeld zyn. Dog ik heb
raadzaam geagt, eer ik tot de naauwkeurige ontleding overging, 't gevoelen van den
geestigen, en digtkundigen lezer omtrent 't volgende Vaers af te wagten: [149]
HEER SPECTATOR.
Alzo ik gezien hebbe, dat gy ook dromen in uwe geschriften plaats geeft, kan ik niet
nalaten U den mynen in rym toe te zenden. Verzoeke uwe aanmerkingen over den
zelven.
De duistere avond had zyn vlerken uitgespreit,
En stad, en wout, en dorp zig op het dons geleit,
Wanneer de sluimervoogt myn zinnen nam gevangen;
My dagt ik bleef op lugt en ligte wolkjes hangen,
En zag een speeljagt op de tomeloze zee;
't Was of de Palinuur my wenkte en riep: vaar meê;
Wy zeilen naar een streek, die Neerlands bloemprieelen
*
Voorby streeft als het puik der Oosterwaerelt deelen
Het woeste Libyen in vrugten overtreft,
En 't goude Zonneligt zig boven 't Maanligt heft.
Ik daal al zagtjes neer, en vley my op de randen
Van 't net gebouwde jagt, dat d'allereelste panden
Der gansche waereld voerde: aan 't roer was Wys Beleid
En Eel Verstand geplaatst; aan 't zeil Voorzigtigheid:
Zo dat het voor geen storm of bulderende onweerbuien,
Die vaak en kiel, en volk ten hogen Hemel kruien,
In 't minste dugtte, maar zeilde onbeschroomt op 't nat

*

Ik heb de vryheid genomen, van in deze Digtregel een geringe dog noodzakelyke verandering
te maken. Aldus staat 'er in het Origineel:
Zo ver te boven gaat als de Oosterwaereld deelen. Maar wie ziet niet, dat alsdan op het eind
van de volgende regel men behoorde te vinden overtreffen, en niet overtreft. Dog 't is
onredelyk diergelyke botte en meer dan kinderlyke feilen aan de onkunde van een Poëet toe
te schryven, en de zelven niet liever aan te zien als een agteloosheid, veroorzaakt door een
Poëtische verrukking.
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Des hollen Oceaans; een labberkoeltje1 vat [150]
In 't opgehaalde doek. Nu klieven wy de baren,
Maar vry verheugder dan Eneas knapen waren,
Toen zy de huilende, en verstaalde rotzen aan
Den eenen kant, en aan den andren 't vreeslyk slaan,
En yslyk malen van den diepen draaikolk zagen;
Dog naauwlyks ziet de mensch de zon der vreugdedagen
Of flux vertonen zig de wolken van verdriet;
Niet anders ging het ons. De norsche Windvoogd liet
De dolle winden uit hun stormriolen waaien;
Straks zag men bergen van hunn' vaste wortels draaien;
De donder kaatste hen als kogels door de lucht;
Het pekel kuste 't oog der zonne; Thetis zugt,
En dugt, en vlugt, in 't diepst van heur gesierde zalen;
De Zeeman moet het hooft elk omzien onderhalen,
Of 't weerlicht zengt zyn kruin. De heete Donderkloot,
Snort huilende om hem heen, en boort tot in de schoot,
Der vrugtbre Mynen, schend de klip en bankgewassen;
De Polen waggelen en beven op hunne assen;
Het buldert, dat het dreunt, en davert van 't gewelt;
Dog niemant van ons reisgezelschap was ontstelt.
Na 't einde van den storm begaven we ons naar binnen.
Maar Goon! hier zag myn oog een stoet van Aartsgodinnen;
In 't midden zat een Maagt in 't hagelwit gewaat,
Haar glans en luister ging de blonde Dageraat
Zo ver te boven, als de Dageraat zig boven
Den valen nagt verheft. O schoone, ik zou u loven
Hadde ik een slagveer uit een Cherubin geplukt.
Toen volgde een Maagt niet wydsch nog dartel opgesmukt, [151]
Maar ryzig van gestalte, en heerelyk van wezen;
Men kon de Godvrugt uit haar zedige ogen lezen.
Aan de andere zyde zat de opregte eenvoudigheid,
En lieve liefde tot een ieders heil bereid.
Naast deez' barmhertigheid thans derelyk verstoten.
In 't kort, het was de Deugd met al heur troongenoten.

1

een zeer flauwe wind (WNT VIII[1], kol. 876).
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Ik boog my driewerf neer met eerbied, en ontzag.
Waar op die schoone onz met een vriendelyken lach
En heusschen groet bedankte, en gaf den stoet een teken
Tot stilte en rust, en zy begon aldus te spreken:
Ik zal niet zeggen, dat de Glorie myner schaar
Schoon 't sterffelyk gedeelte al over duizend jaar
Ten grave is gedaalt, nog aan de Hemels wolken
Met goud geweven staat, en blinkt in 't oog der volken:
En zwyge ik van den reuk des eernaams, die zo lang
De kloot des Aardryks is bevryt van ondergang,
En liefelyken geur door al de waereltdelen
Zal spreiden, als de lugt der bloemen in prieelen.
Maar, laas! hoe woelt, en wroet dan 't gros der menschen om
De waare deugd en haar bekoorlyk heiligdom
Te last'ren tegens rede, en was 't in hun vermogen,
Men kerkerde ons wel vast. O blinden doet uwe oogen
Toch open, en beziet wie dat gy dient en eert.
Waar bouwt gy op? helaas, op wind die ras verkeert.
Om ydele glorie, die niet langer duurt dan 't leven;
Zoud gy, ik beef'er van, uw ziel ten besten geven.
Hoe kan u 't schynschoon, waar 't geluk uw hart mee streelt,
Zo ver van eer en pligt vervoeren? of verbeelt
Ge u, dat ge uw grondslag wel geleit hebt op de dampen,
En nevels dezer aarde? ô Mensch de minste rampen [152]
En 't zagste windje doet uw grond als rook vergaan.
Gy holt van 't redenspoor, en koestert u met waan.
Ge omhelst de schaduw voor het lighaam; ydele woorden,
Voor 't ware wezen, ja gy kust met lust de boorden
En slippen van het kleed der schyndeugd, die met haat,
En tweedragt, veinzery, en strelende eigenbaat,
En twist en list is op den waereldtroon gezeten;
En die dien fieren stoet niet eert, word dwaas geheten.
ô Onbedagte Mensch! uw staat, die niet als smart
En ramp kan teelen, gaat my warelyk aan 't hart.
Ik zwem, helaas, ik zwem om u in zilte tranen,
En gy, gy juicht, en lacht, en zwait vast vreugde-vanen;
En byt ge ons schamper toe: de Rykdom is thans deugd;
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De Veinskunst heet verstand; een omzien dobbervreugd1
Word eeuwig heil genoemt. ô Mensch, o Mensch uw schatten
Verteeren door den roest, of worden van de Ratten
Tot stof vermalen, en vertreden in een uur.
Uw wysheid zuft2, en al uw vreugd is zonder duur.
Zoek dan naar schatten die standvastigheid beloven.
Omhels de wysheid, die u naar het hof der hoven
Langs glorie-paden leidt, en kusch de vreugd, die al
De waareldvreugd verwind, en eeuwig duuren zal.
En gy myn kinders, gy myn lieve lievelingen,
Al word gy thans verdrukt, al ziet gy u omringen
Met donkre wolken van verleiding; grypt maar moedt,
En laat geen troon, geen kroon, geen staf, geen gouden hoed,
Het pronksieraat der Aartsmonarchen hier beneden
Uw ziel betovren door den draf der ydelheden.
Gy zult nog eens in 't ligt van 't eeuwig ligt, op 't gout
Der Hemelzolders, die met Jaspis, Esmarout,
En paarlen zyn bezaait, daar 't schittert van Robynen,
Ten reie gaan met al de vlugge Serafynen,
En zult ge daar een kroon van Paradys-lauwrier,
Doormengt met Hyacint, Smaragden, en Safier
Ontfangen, en den lof des Scheppers aller dingen
Met al de zaligen op Engletonen zingen.
Hier sweeg de Hemelmaagdt. Wel aan, ô Menschen laat
Ons gaan, langs 't pad der deugd, naar dien volmaakten staat. [153]

1
2

kortstondige vreugde (WNT III[2-3], kol. 2676).
suft; verdooft (vgl. WNT XVI, kol. 468).
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No. 50. Den 18. April 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Ad reprehendenda aliena dicta, & facta, ardet omnibus animus; vix satis apertum os, & lingua
promta videtur.
1
SALUST.

MYn Vertoog wegens de vuilaardige nieuwsgierigheid met haare noodwendige
nasleep heeft aanleiding tot de twee volgende brieven gegeven.
HEER SPECTATOR.
Door het afschilderen van de nieuwsgierige kwaadsprekendheid, en haare godlooze
streeken, met de zwarte verwen die dezelve eigen zyn, heb gy zekerlyk het Gemeen
een groote dienst gedaan. Gun my egter de vryheit van u te zeggen, dat gy myns
oordeels het verfoeyelykste middel, om die boze weetlust te voldoen hebt
overgeslagen, 't welk niet wel mogelyk zoude geweest hebben, indien gy ooit reden
van klagen had gevonden, over het zelfde ongelyk, dat my onlangs is aangedaan. Ik
weet met de uiterste zekerheid, dat twee myner brieven, onder 't couvert van een zo
genaamd Vriend my toegekomen, door desselfs schelmagtige nieuwsgierigheid zyn
opgebroken geweest, zonder dat ik zulks by het ontfangen derzelver heb kunnen
merken. My is daar na ter ooren gekomen dat die man van zo [154] een schandelyke
handel zyn werk maakt, en alle bedenkelyke kunstjes bezit, om zulks, zonder 't
verwekken van de minste agterdogt, te volvoeren. Dog aan d'andere kant is zyne
onvoorzigtige losheid zo groot, dat schoon hy weet dat niemand die hem kend zonder
de roekelooste

1

Allen branden van verlangen om andermans woorden en daden af te keuren; hun mond lijkt
nauwelijks wijd genoeg en hun tong [nauwelijks] rap [genoeg]. Sallustius, Epistula ad
Caesarem I, 8 (9), waar de tekst luidt: [...] ad reprehendunda aliena facta aut dicta ardet
omnibus animus, vix satis apertum os aut lingua prompta videtur [...].
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dwaasheid hem betrouwen kan, hy de eerste nogtans betrouwt, die hem voorkomt,
en zig niet ontziet in desselfs tegenwoordigheid gemelde infame streken in 't werk
te stellen. 't Is niet onmooglyk dat de hevigheid van myne regtvaardige
verontwaardiging, over zo een snode daad, myne oogen eenigzins verblind, en my
dezelve gruwelyker doet voorkomen, als ze wezentlyk is; Ik verbeelde my egter, dat
myne denkbeelden desaangaande op de gezonde reden gegrond zyn; Een verzegelde
brief word aan 't algemeen betrouwen overgegeven en behoord aangezien te worden
als berustende onder de bescherming van de geheele menschelyke t'zamenleving. In
't regt van de natuur moet de zelve hare veiligheid vinden; ze is als iets heiligs, en
kan niet geschonden worden, zonder de grootste misdaad, en zonder 't algemeene
regt der volkeren, 't verband van 't menschelyk welwezen en gerustheid op 't
moedwilligste te beledigen. 't Geen zodanige schennis zwaarder en strafbaarder
maakt, is dat het door de naauwkeurigste oplettendheid niet kan gemyd worden, en
dat aan de voorzigtigheid zelve daar door hare nutste geheimen noodwendiglyk
moeten ontrukt worden. Ik weet wel dat 'er in Ryken, en Gemeenebesten netelige
gevallen voorkomen, waar in de uiterste noodzaaklykheid den loop niet alleen der
burgerlyke, maar ook van de natuurlyke wetten voor een tyd stuit, en de oppermagt
dwingt de ordinare regels der regtvaardigheid te overtreden. Word een stad door een
nakende belegering gedreigt, 't is geoorloft, vermids het [155] onmydelyk is, met het
verbranden van voorsteden, en buitenplaatzen, de ingezetenen in hun regt en wettig
eigendom te kort te doen. 't Is op dezelfde wyze, dat wanneer 'er zware blyken van
een landverdervend eedgespan zig opdoen, de brieven der gener, die als leden van
't zelve met regt verdagt zyn, door bevel van 't hoogste gezag mogen worden
opgebroken, vermids zulks 't eenigste middel is om 't bestemde schelmstuk in zyn
grond te kennen en by tyds door onfeilbare maatregulen te verydelen. Dog 't is in
diergelyke omstandigheden alleen, en dat nog niet anders als door de Oppermagt,
zonder eenige andere uitzondering, dat myns bedunkens zodanig bedryf kan gepleegt
worden. Ik kan geen beweegreden uitdenken kragtig genoeg om aan een byzonder
perzoon die magt zelfs voor een geringe tyd te lenen, en ik geloof reden te hebben,
om den geenen, die my op zo een gevoelige manier beleedigd heeft, niet alleen myne
vriendschap te ontzeggen, maar ook, zonder wraaklust nogtans hem aan te zien, als
iemand, die den band der algemeene t'zamenleving, waar door wy eertyds als
menschen verknogt waren, tusschen hem en my
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t'eenemaal verbroken heeft. Spruit deze myne gedagte uit eene vervoering van spyt
en gramschap, ik wil gaarne, hier omtrent, uwe lessen met leerzaamheid aannemen;
maar tot nog toe kan ik myne dwaling niet zien. Hoe! Mynheer, de reden en de wetten
straffen met schavot en galg 't geweldig opbreken1 van kisten, en kasten om iemand
van zyn goed te beroven? En is zulks niet een geringer schelmstuk, als 't opbreken
van myne brieven, om my myne geheimen te ontstelen, die my dierbaarder kunnen
zyn als al myn goed, en welkers ontdekking myn leven zomtyds aan 't uiterste gevaar
kan blood stellen. Ik durve nog verder gaan, en staande houden dat, zo het
regtvaar[156]dig is een gevaarlyk kunstenaar die nieuwe middelen aan de hand geeft
om gemakkelyk, en zonder gedruis, allerlei sloten op te breken, door beuls handen
te doen straffen, het niet min billyk is, 't vernuft der gener die kunstjes verkopen, om
brieven veiliglyk t'ontzegelen, met een geesseling, brandmerk, en eeuwige verbanning
te belonen; Ik durf my vermeten, dat die waarheid zo doorstralende is dat de
welsprekenste wysgeerte buiten staat is van my het tegendeel aan te tonen. Ik wenschte
wel dat met my in dit geval altyd zo gehandelt waar, als ik anderen behandeld heb.
Ik ben van kindsbeen geleerd de omzigtigste eerbied voor brieven te hebben. Nooit
heb ik op 't papier van iemand, bezig met schryven, een nieuwsgierig oog laten vallen,
nooit brieven, die door agteloosheid op een tafel open lagen aangeraakt, nog die
genen, die iemand, hoewel my onbekend, onverhoeds ontvallen waren, gelezen. Ik
heb zelfs altyd gedagt, dat men in 't gemeen al te gereed is om eens anders brieven,
aan ons geschreven, hoe onverschillig de zelven ook schynen, aan een derde te laten
lezen, zonder des schryvers nadrukkelyke toelating. Ik beschouw al 't geen iemand
my schryft, als eene aan my alleen toevertrouwde ontdekking van zyne gedagten, en
't kan gebeuren, dat het geen my als van geen gewigt voorkomt, aan een ander
medegedeelt van natuur veranderd, al was het maar dat des schryvers styl en hand,
aan een derde bekend geworden, hem in zommige gevallen kunnen benadeelen.
Hoewel 't gezegde uit een vlugge pen zonder veel hoofdbrekens is voortgevloeit,
hoop ik egter, Heer Spectator, dat gy de nalatige styl door de vinger ziende, om 't
gewigt van den inhoud, dezen brief met een plaats in een van uwe eerste Vertogen,
wel zult willen vereeren.
Ik blyve enz. [157]

1

gewelddadig openbreken (WNT IV, kol. 2046 en XI, kol. 384).
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De tweede Brief die uit den Haag, en, gelyk het ten minste schynt, door een Juffer
van fatzoen is geschreven, luid als volgt.
MYNHEER DE SPECTATOR.
't Is met geen kleine beschroomtheid dat ik d'eerste van myn sexe durf wezen die zig
de vrymoedigheid aanmatigt om u te schryven; hoewel eigentlyk gezegt, de zelve
door ons vieren twee gehuwde, en twee ongehuwde Dames is ontworpen, en ik myne
Vriendinnen niet anders als myn hand en styl, die niet veel byzonders kan wezen,
voor deze reis leene. Hoewel loftuitingen van Vrouwen een verstandig man vry
onverschillig moeten wezen, kan ik nogtans niet nalaten u te zeggen, dat we uw werk
met vermaak lezen, en ons verbeelden dat wy uit het zelve veel profiteren. UE zal
bezwaarlyk kunnen geloven, dat uwe ernstige vertogen, schoon ze zommige
Jonkertjes, die men hier Petits Maitres noemt, mager aanstaan, ons het meest behagen,
en voornamentlyk die genen, die over de ware natuur van de Godvrugt handelen en
de zelve van de zo genaamde fynigheid onderscheiden. 't Geen gy omtrent de
kwaadsprekendheid hebt geschreven, staat ons ook wonder wel aan, waar toe 't belang
't welk wy daar in hebben, mogelyk niet weinig contribueert. Ik geloof niet dat die
gruwelyke ondeugd tot Amsterdam, daar de menschen met bezigheden overladen
zyn, zo in zwang kan gaan als hier. Dit moet u niet wonder voorkomen, dewyl men
hier in de groote waereld door de bank zyn ernstigste bezigheid van zyn pleizier
maakt, en de ledige tyd, die 'er tusschen de divertissementen is, noodzaaklyk met het
een of 't ander moet gevuld worden; en zulks niet vermakelyker kan geschieden, als
door agterklappen, en lasteren. 't Bedroefdste voor onze ongelukkige sexe is, dat het
[158] heele gewigt van de vuilste kwaadsprekendheid meest bezyden de mans, en
op ons valt. Want wat kan men dog veel kwaads van een man zeggen, als dat hy een
zot is, dat hy kwade manieren heeft, dat hy in zaken, die de Vrouwen niet betreffen,
geen man van zyn woord is, zo hy zig vergenoegt met het snoodste bedrog omtrent
de ligtgelovige vrouwen aan te wenden, zo is 'er weinig aan verbeurt. Gy Heeren die
onze meesters en wetgevers zyt, wilt absoluit erkend wezen voor meer kragt van
geest als wy te bezitten; het zou derhalven ook billyk wezen, meer deugd van u, als
van ons af te eisschen, en nogtans hebt gy zo voordeelig voor u zelven, en zo nadelig
voor de vrouwen over deugd, en ondeugd, eer en
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schande weten te disponeren, dat het geen in ons als 't allerverfoeyelykste veragt
word, uw goeden naam niet eens en kwetst, en zelfs dikwils u tot glory strekt. Laat
een man alle dagen sterk drinken, zo hy maar niet in eene beestige dronkenschap
vervalt, wie zal hem daar te min om agten; laat hy zig aan de wellust geheel en al
overgeven, en zyn grootste werk maken van vrouwen en jonge dogters te verleiden,
hoe meer hem zulks lukt, hoe meer eer hy daar meê zal behalen, en hoe grooter
gedagten men van zyn verdienste zal hebben. In ons in tegendeel berispt men een
geringe verheuging, door de wyn veroorzaakt, als een schandelyke fout, en eene
bedriegelyke schaduw van onkuisheid overdekt ons met een eeuwige schande. Ik
wenschte, Heer Spectator, dat UE de goedheid wilde hebben van my eens te zeggen,
of daar in de minste schyn van regtvaardigheid is, en of het niet eer behoorde
aangezien te wezen als eene onverschoonelyke Tiranny met welke onze Heeren en
Meesters ons jammerlyk onderdrukken. Die eer moet ik uw sex egter nageven, dat
de kwaadsprekendheid, over welke wy ons niet [159] genoeg beklaagen kunnen, in
de zelve haar eerste oorspronk niet heeft. 't Zyn meesten tyd de vrouwen, die de
vrouwen met haare lastertongen, te keer gaan, en, zonder dat ik vrees zelf in
kwaadsprekendheid te vervallen, durve ik staande houden, dat het meestentyd dat
zoort van vrouwen zyn, die Esopus Vos, van zyn staart berooft, slagten1, en die 't
wel verdiende verlies van hare reputatie onder de neerstorting der goede naam van
alle andere vrouwen tragten te verbergen. Een ander slag van Dames doen 'er meê
niet weinig het haare toe; ik wil spreken van zekere fatzoenlyke fyne susjes, die dog
door eene wondere drift vervoert worden, om zig met zaken van anderen te bemoeyen,
en die zig verbeelden, door 't nederdrukken en verduisteren van eens anders deugd
en reputatie, de haren te meer te verheffen, en te doen uitblinken. Op deze manier
word de goede naam van de eerlykste vrouwen, die niet goedvinden zig geheel en
al van de waereld af te zonderen, aan d'eene kant, met zo eene onwederstaanbare
hevigheid aangetast, en aan d'andere, met zo een afgerigte behendigheid ondermynt,
dat ze daar door in de grootste verlegentheid raken, en wat verstand, en voorzigtigheid
zy aanwenden, onmooglyk langer kunnen weeten hoe zig tegens deze gruwelyke
aanvallen te verweren. UE weet dat niets natuurlyker is, zo voor getrouwde als
ongetrouwde Dames, meer behagen in de conversatie van

1

gelijken op (WNT XIV, kol 1481).
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den een, als van den ander te scheppen. Zo dra egter maar gemerkt word, dat een
Dame een Heer eenigzins distingueert, door eene gemeenzame vriendelykheid, zo
is zulks aanstonds eene openbare galanterie; word ze door zo eene ongegronde
agterklap van die familiariteit afgeschrikt, en vind ze goed hem met meer koelheid
te behandelen, dan is het nog erger; dan zyn ze het zamen reeds eens; 't [160] is niet
meer nodig, dat ze met malkander in een publiek gezelschap spreken. Zy weten zig
wel ergens anders te vinden, daar ze tyd en gelegendheid hebben om hare schade
weer in te halen. Gy kunt verzekerd wezen, dat het waarlyk met de zaak zo gelegen
is, en dat wat men doet, of laat, de kwaadsprekendheid niet gemeid, nog afgeweert
kan worden; De naaukeurigste ingetogendheid zelfs, en de grootste aandagt, om alle
mans op de zelfde voet te handelen, zonder zig met een van allen in de geringste
gemeenzaamheid in te laten, kan al meê niet helpen; Die uitwendige zedigheid word
aanstonds voor een dekmantel van inwendige gebreken uitgekreten, en dat die
ingetogene Dames juist de regte katjes zyn die de kaas eeten, is een canailleus en
godloos spreekwoord welkers gebruik door de lastertongen in geen occasie
verwaarloost word. Wy hebben omtrent de manier van ons in zo eene ongelukkige
situatie te bestieren, verscheide malen met malkander raad geslagen, zonder iets te
kunnen besluiten. Eindelyk heeft de resoluitste onder ons rond uit betuigt, dat wat
haar aangaat, zy voortaan van voornemen is alle kwaadsprekendheid te veragten, en
in de wind te slaan, en dewyl het dog zo absoluit ondoenlyk is dezelve te myden, zig
te vreden te houden met wezentlyk in alles haar pligt te betragten, en daar mede zig
gerust te stellen, zonder door de vreeze van agterklap zig van 't minste onschuldig
vermaak te laten beroven. Eindelyk, dat ze in het toekomende met eene vriendelyke
gemeenzaamheid met de mans meent te verkeren, die haar best zullen aanstaan, en
eens te lagchen, met de kwaadaardige zotten, en zottinnen, die daar erg1 uit zullen
trekken, gelyk dog alles, hoe onverschillig, ook misduid kan worden. Om de waarheid
te zeggen, Heer Spectator, hoewel ik buiten staat ben, om met bondige redenen aan
te tonen, dat 'er in de resolutie van myne goede en waarlyk deugdzame vriendinne
iets is dat niet aangaat, zo stuit het my egter. My dunkt dat 'er iets in hapert, ik voel
het zonder het duidelyk te begrypen. Indien UE zig verwaardigt van my daar in regt
te helpen, en myne confuse gedagten

1

kwaad (WNT III[2-3], kol. 4186).
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desaangaande te ontwerren, ik verzekere u van eene opregte erkentenisse.
Ik blyve enz. [161]
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No. 51. Den 21. April 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Primum est igitur ut apud nos valeant ea, quæ valere apud alios volumus, afficiamurque,
antequam afficere conemur.
1
QUINTIL.

EEn der grootste oorzaken van 't ongelukkig verval van den Godsdienst in een Land,
is het ongebonde en ergerlyk gedrag der Geestlykheid; ik weet zeer wel dat de
waarheid van de Religie in 't minste niet afhankelyk is van de zeden van hare
Bedienaars, en dat die geene die die twee wezentlyk onderscheidene voorwerpen
met den anderen verwerren zeer kwalyk redeneren en groovelyk dwalen. Dog schoon
zulks niet behoorde te geschieden; is 't egter zeker dat door een noodwendig gevolg
van de natuerlyke gesteldheid van 's menschen hart zulks maar al te veel geschied.
Ieder die maar eene gemene ondervinding van den ordinairen loop der menschelyke
zaken heeft, weet dat wy door eene ingeboorene traagheid meer geneigt zyn, om ons
door een zekere uitwendige indruk te laten wegsleepen, als wel om ons door behoorlyk
onderzogte en overwogene redenen te laten bestieren.
De Godsdienst door onze doordringende bespiegelingen den boezem te openen,
en aldus haar [162] ware natuur te ontdekken vereyscht een zeer andagtige en
langdurige werkzaamheid des redens, maar wegens haar wezen en waarheid te
oordelen, uit het gedrag van hare bedienaars, vordert

1

Ten eerste is het dus zo, dat bij ons díe dingen van waarde zijn, die wij bij anderen willen
laten gelden [= graag laten gelden], en dat wij [erdoor] beïnvloed worden, al vóórdat wij
proberen [zelf?] te beïnvloeden. Dat wil zoiets zeggen als: ‘Wij willen graag indruk maken
op anderen door niet onze eigen woorden te gebruiken, maar woorden die ons als effectvol
zijn aangeleerd’. Citaat bij Quintilianus (Institutio Oratoria) niet gevonden; wél de gedachte,
maar in andere bewoordingen. Het motto lijkt vooral betrekking te hebben op het slot van
deze aflevering, waar Van Effen predikanten beschrijft, die indruk trachten te maken met
hun retorisch vermogen.
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nog tyd nog moeite. 't Leven onzer Leeraaren is niet min als stigtelyk; men vind
hunne daaden en lessen in eene onophoudelyke vyandschap. 't Is derhalven maar al
te waarschynlyk dat ze zelve geen geloof slaan aan 't geen ze ons willen wys maken,
en zynze daar van zelv' niet overtuigt, zo is het schynbaar, dat het zelve op geene
overtuigende bewyzen gegrond zy. Dit is een manier van oordelen zo geschikt naar
de natuerlyke luiheid van een gemeen verstand, dat ze in een stip des tyds hare
uitwerking doet dewelke zig in 't gemoet zo vast zet, dat de krachtigste redenering
buiten staat is om ze te doen waggelen. Ik twyfel geenzins, of dit waarschynelyke
vooroordeel brengt niet weinig toe tot de veragting van Godsdienst, die, in een zeeker
Ryk waar van ik in een myner vertogen gewag gemaakt heb,1 dagelyks een
verderfelyker aangroey verkrygt. Ik weet, gelyk ik in een myner vorige vertogen, als
in 't voorbygaan, heb aangemerkt, dat men dien Landaard 't grootste ongelyk aan
zoude doen, indien men niet erkende, dat ze zo wel in Godgeleerdheid, als in andere
gewigtige wetenschappen, boven vele andere Volkeren uitsteekt, en nergens bekwamer
boeken in 't ligt zyn gegeeven, om de Christelyke Religie in haar schoonste ligt te
plaatzen, en om het gemoed tot de betragting van desselfs verheevenste pligten aan
te sporen. 't Is ook onbetwistbaar, dat men in hare hoge Geestelykheid, die in 't gemeen
uit luiden van verdienste en van een onbesproke leeven bestaat, de grootste ligten
van den waren Godsdienst t'allen tyden zedert de reforma[163]tie, met verwondering
gezien heeft; dog hoewel 'er onder haare laage Geestelykheid, uit gemene Leeraars
t' zamen gestelt, ook hier en daar treffelyke voorbeelden van wysheid, en Godvrugt
gevonden worden, is het maar al te bekend, dat de grootste meenigte, door losheid,
ongebondenheid, ligtvaardigheid, onwetenheid, trotsheid en ergerlyk gedrag zig de
algemene veragting van de gansche Natie, uitgezondert alleenlyk het snoodste Jan
hagel, op den hals haalt. In openbare herbergen te drinken, en te speelen, en door de
hartstogten, aan beide die gevaarlyke uitspanningen gehegt, zig tot ongeregelde
daden, en uitdrukkingen te laaten vervoeren, is hun dagelyks bedryf, en men is het
zo gewoon, dat het nauwlyks de geringste ergernis geeft; 't Is zelfs niet als een
zeldzaamheid opmerkenswaardig, dat men zommige van die broederen op de volle
straat, door den wyn overheert, de beweging van een schip, dat tegens de wind zeylt,
tegens wil en dank ziet nabootzen. Hunne gansche heiligheid

1

Zie no. 47, p. [131].
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zit in hunnen geestelyken tabbert, en hunne geheele liefde tot de Religie bestaat in
een koppige aankleving aan den blooten naam van de hooge kerk, en in eene bittere,
en verfoeielyke haat tegens luiden, die met hen, hoewel in eenige kinderagtige
uiterlykheden van hen verschillende, dezelfde geloofsbelydenis aannemen. De blote
vreze, dat van hoger hand, door een Christelyke en edelmoedige verdraagzaamheid,
aan andere gezintheden eenig voorregt of vryheid mogte toegestaan worden, hitst
hen aan, om het wispeltuerig gepeupel, door aan 't zelve 't gevaar van de Kerk op
het buitenspoorigste voor oogen te stellen, raazend te maaken, en de driftige
stookebranden van burgerlyke beroerten en verdeeldheden, kunnen ner[164]gens
met meer gewisheid, als onder die dolle yveraars, gevonden worden. 't Is deze bekende
waarheid die eens een verstandig man, ter gelegenheid dat de koning zyne huisbenden
buiten zyne hoofdstad had doen legeren, deed zeggen, dat zulks zeer verstandiglyk
van zyn Majesteit overlegt was, dewyl door die voorzorg 't krygsvolk, uit herbergen,
en kerken, even gevaarlyke schoolen van oproer, geweerd wierd. Dog indien 't
wangedrag der geestelyken, zo een verderfelyken indruk op de gemoederen maakt,
zo moet het noodwendiglyk volgen, dat hun voorbeeldelyk leven het tegendeel moet
uitwerken, het gemeen moet overreden, dat ze van de waarheid hunner leer zelfs
overtuigt zyn, en daar uit door een nut vooroordeel doen besluiten, dat dezelve op
overtuigende reden gegrond is. Ik durf haar volmondig uit zeggen, zonder de minste
vrees van by redelyke Lezers my van vleyery verdagt te maaken, dat ik niet en twyfel,
of de bestendige agting voor den Godsdienst in ons lieve Vaderland, is ten groten
dele aan het deftig en stigtelyk gedrag van onze brave Leeraaren verschuldigt. Ik
weet wel dat ik velen van myne Lezeren meer vermaak aan zoude doen, zo ik van
die Heeren wat opgepronkt, en aardig kwaad wilde zeggen. Maar de billikheid laat
my niet toe, my, met het kwetzen van myn eigen geweten, behaaglyk te maken. Dat
onze Leeraaren geen verheerlykte Heyligen zyn, en dat hunne deugd niet zonder
vermenging van gebreken is, is iets dat de moeite niet waard is van gezegt te worden.
Het tegendeel kan niet als met de grootste onbillikheid van hen vereyscht worden.
Ze hebben het zelfde regt als anderen, om te vorderen, dat hunne fouten, door hunne
goede hoedanigheden opgehaalt, met eene Christelyke toegevendheid ingeschikt
worden. Dog niets kitteld ons meer als [165] het kwaadaardig vermaak van onze
berispers te berispen, even eens als of men volmaakt moest wezen, om met regt
anderen tot aanwas van volmaaktheid
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aan te zetten. Men bedenkt ook niet dat de gebreken van zommige menschen niet zo
zeer uit hun inborst, als wel uit de omstandigheden waarin ze zig bevinden,
voortvloeyen. Dat ik een Predikant was, zegt men zomtyds, ik zou zo meesteragtig,
en zo opgeblaazen in myn gedrag niet zyn; waar ik een groot Heer, ik zou myn minder
wat meer agting en liefde tonen; 't Is of men zig verbeeldde, dat een Bedienaar van
Gods woord, en een man van een verheeve rang, menschen waaren door een
byzondere natuer van anderen onderscheiden, en men overdenkt niet, dat, zo men
zig in dezelfde toestand bevond, men moogelyk daar door als door eene bykans
onwederstaanbare wegrukking, tot de gebreeken, aan dien toestand eygen, zou
vervoert worden. 't Blykt derhalven, dat het reedelyk is op diergelyke fouten, die
nauwlyks door onophoudelyke poogingen kunnen gemyd worden, (indien ze maar
tot weezentlyke en met de ware Godvrugt onbestanelyke spoorloosheden niet
uitbarsten) met zo veel heevigheid niet los te trekken. De bloote menschelykheid
vereyscht ook van ons, dat, zo het ons vry staat eenige aandagt aan de gebreken van
onze Leeraars en Herders te leenen, wy ook ons oog vestigen op hunne deugden en
goed gedrag. Hunne gebreken als wezentlyk uit te kryten, en zyn best te doen, om
hunne deugden voor gemaaktheid en huichlary door te doen gaan, is een gruwelyke
onregtvaardigheid, die in een eerlyk en edelmoedig hart geen woonplaats kan hebben,
en my altyd doet vermoeden, dat het oogmerk van die gene die zig daar aan schuldig
maaken, meesten tyd is de Religie zelf door den boezem van haare bedienaars te
kwetzen. Nu [166] is het zeker; dat niet alleen zeer zelden een openbare ergernis
door onze Leeraren ons word gegeeven, maar ook, dat in 't gemeen hun stigtelyk
leven ons tot hunne navolging uitlokt en aanmoedigt. 't Is niet min baarblykelyk dat
ze, als om stryd met den anderen, zig volmaaktelyk met den grootsten ernst en
inspanning van kragten aan hun gewigtig ampt overgeven, hun gansche leven aan
desselfs bediening toewyen, en opofferen, zonder zig rust, veel min eenig geoorloft
vermaak te gunnen; Behalven hun menigvuldig en onvermoeit prediken, en 't vlytig
bezoeken van kranken, van welke natuer ook derzelver ziektens mogen wezen,
behalven de gemeenzame publique onderwyzing, hen als een pligt opgelegt,
besteedenze ordinair nog een groot gedeelte van hun tyd in een vrywillige
onderrigting, zo van kinderen van onderscheiden ouderdom, als van bejaarde zelfs,
welkers ryper verstand niet door kinderlyk melk, maar door vaste, en met moeite
toebereide spyze, moet gevoed worden. Voeg hier by, dat door de bank, waar zy zig
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ook bevinden, hun yver en vlyt hen verzellen; dat zelden beuzelagtige praat hunne
lippen onteert, dat ze geen gelegenheid verwaarloozen, om iets nuts 't gezelschap
mede te delen, en eyndelyk, dat in hun gang-houding, gebaerden en wezen, een
algemene deftigheid uitblinkt, die met hun bediening en character ten hoogste
overeenkomende de zelven eene betaamlyke aanzienlykheid en luister bybrengt. Ik
beken gaarne, dat die statigheid te ver uitgestrekt, en door eene goede opvoeding
niet geschraagt, in zommigen wel eenigzins naar pedantery zweemt. Dog men
misgrype zig niet; 't is niet de staatigheid zelf, maar haar misbruik en gemaaktheid,
die van pedantery met reeden kan beschuldigt worden. [167]
Het schynt dat dit myn gevoelen niet aanneemlyk voorkomt aan 't meeste gedeelte
van zekere jonge Abten, en Predikers, die hunne gaven in eene andere Landstreek
doen uitblinken. Zo men uit iemands gedrag wegens1 zyne gedagten kan oordeelen,
durf ik zeggen dat ze de agtbaarheid, die door de deftigheid aan hun aanzienlyk ampt
gehegt word, verwaarloozen, en veragten. Ik weet wel dat men iets aan hunne
aangeboorene levendigheid, en lugthartigheid toe moet geven; Dog ik weet ook dat
eene natuurlyke vrolykheid door de voorzigtigheid bestierd, met eene ware deftigheid
zeer wel kan gepaart gaan. Ik moet zelfs betuigen, dat ik zommige onder die vreemde
Leeraren gekent heb, die door hun vrolyken inborst hunne deftigheid bevallig, en
door hun deftigheid hunne vrolykheid welvoeglyk wisten te maken. Dog zulks schynt
egter van den grootsten hoop niet bedoelt te worden. Zo dra zy zig tot het dragen
van Mantel en Bef geregtigt vinden, is hun eerste werk, zig in alle gezelschappen,
en wel voornamentlyk van vrouwen, in te dringen, en ik tart 't aldersneedigste oordeel,
door iets anders als door hun kleding hunne bediening te kunnen raden; of die
ontdekking moest kunnen geschieden door hun huppelende gang, schaterend lachen,
en zwierige buigingen des lichaams. Die onder hen van een galante inborst zyn,
overtreffen de Hofjonkers in 't aardig en geestig onderhouden van de Juffers, en
weeten met haar over den opschik en moden, naar de kunst en in de opregte salettaal
te redeneeren; Anderen doen hun best, om, door vertelzeltjes, loopjens2, aardige
kwinkslagen, voor tyd verdryvende snaken zig te doen kennen, en den roem, van
een heel gezelschap te kunnen doen lagchen, te verkrygen, zig dikwils niet

1
2

over (WNT XXV, kol. 538-539).
grapjes (WNT VIII[2], kol. 2823).
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ontziende dubbelzinnige streken te waagen, die door de [168] geestryke aardigheid
dewelke 't onkuissche dat 'er in schuilt, als met een doorzigtbaar kleed bedekt,
aanlokkelyker, en daar door gevaarlyker worden. Een derde zoort bestaat uit
regtschapene Hovelingen, die van de wellevendheid hun ernstigste werk maken, met
de diepste onderwerping de Grooten behandelen, dezelven met uitgezogte
complimenten overladen, zig wel wagten van hen ergens in tegen te spreken, en
hunne buigzame reden, tot goedkeuring van alle derzelver gevoelens, schynen te
kunnen schikken. De eenen zo wel als d'anderen verdagt te houden wegens de
boersche onbeschaaftheid van in een aangenaam gezelschap, een ernstige stoffe
t'opperen, en eenige zedenlessen, en stigtelyke vermaningen voor den dag te brengen,
zoude hen 't grootste ongelyk van de waereld aandoen. Ze weten al te wel dat alles
zyn tyd en plaats moet hebben, en ze zullen zig wel wagten voor de plompe
onbeleeftheid, van door zulke zwaarmoedige discoursen de vreugd van eene levendige,
en aangenaame conversatie te storen. 't Eenigste dat ze als wezentlyk in het Predikampt
schynen te erkennen, is het prediken, En daar leggen ze zig met veel yver en arbeyd
op toe. Ze tragten hunne toehoorders meesterstukken van de welspreekendheid op
te dissen. De zelven zyn zo opgesmukt met uitgekipte woorden, zo verziert met fraye
vindingen, en zoete vergelykingen, zo nauwkeuriglyk ontbloot van alle lage en
gemeenzame spreekwyzen, zo bezaeit met net geschakeerde bloempjes van de
Rhetorica, dat ze in den gemenen man, zonder 't minste begrip, de uiterste
verwondering baren, en aan die genen, die dezelve verstaan, zodanig een vermaak
en uitspanning verschaffen, dat men aan iemand die van 't gehoor te rug komt, zonder
ongerymtheid kan vraagen, hoe hy zig gediverteert heeft. Daarby maken die geestryke
Heeren dikwils zulke aardige, natuurlyke, en behaaglyke tafreelen van zekere
aangename feilen en gebreken, dat ze den armen zonder de tanden waterig maken.
Men moet niet denken dat die glinsterende en verrukkende welspreekendheid, ten
minsten uit hunne meditation over 's mensche natuurlyke verdorvenheid uitgesloten
zy; Ganschelyk niet; ze weten zelfs uit hunne diepste vernedering, en uit den grond
van hunne erkende nietigheid, zulke opgepronkte uitdrukkingen te doen voortvloeyen,
zulke konstige drayingen en fraye gedagten te doen opborrelen, dat des toehoorders
imaginatie aan haar zelve als ontrukt word, en dat het niet wel te denken is, dat
zodanige cierlyke en wel bestudeerde overdenkingen niet van de grootste vrugt en
uitwerking zouden zyn. [169]
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No. 52. Den 25. April 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Audi & alteram partem.1

DE Lezer zal van daag weder iets hebben rakende de hartdravery; al weer van de
hartdravery2 zal hier zekerlyk een van myne wyze Correspondenten uitroepen; zulks
kan niet anders als verveelen, en 't schynt een teken dat by onzen Schryver het vaatje
op zyn einde loopt. Maar heb wat gedult, myn goede Heer. Ik heb dat verrukkend
vermaak van onze treffelyke jeugd, gelyk gy weet, durven beschimpen, en hier vind
het zelve een Voorstander, die buiten twyfel door de Roskammers zal omgekogt zyn,
om de hartdravery door een hoogdravend vertoog alle moogelyke luister by te zetten;
Zo ik hier regt gisse, zo heeft hy zyn geld wonder wel verdiend, en indien de
liefhebbers eenigzins edelmoedig zyn, zo kunnen ze niet wel nalaten, den Schryver
nog boven zyn loon een jaarlyks pensioen toe te leggen; Hoewel zyn werk strydig
is met myn gevoelen over die stoffe, zo moet ik egter bekennen, dat het doorwrogt
en doorkneed is met de uitgezogtste geleerdheid. Daar by is 'er het onduitsch met zo
een groote naauwkeurigheid, en zelfs viesheid, in gemyd, dat ik niet en twyfel, of 't
zal van de geleerden, van de zuiveraars, en van het hartdravende Konstgenootschap
met het zelfde [170] genoegen worden gelezen. Door de derde of vierde hand is het
my toegekomen, en 't voert de volgende Tytel:
Lof DER Hartdravery.
Men denke niet dat ik voornemens ben alhier 't spoor te volgen van

1

2

Hoor ook de andere partij. Volgens Prisma's Latijns Citatenboek afkomstig uit Seneca, Medea
199. Daar luidt de tekst (met dezelfde gedachte) echter: Qui statuit aliquid parte inaudita
altera,/ aequum licet statuerit, haud aequus fuit.
Al eerder werd de harddraverij veroordeeld in de H.S. 4, 7 en 10.
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treffelyke mannen, die de lof van de Luis, van den Ezel, en zelfs van de zotheid
opgezongen hebben, of om hunne uitmuntende gaven in 't verhandelen van zo eene
ongerymde stoffe des te meer te doen uitschitteren, of wel om onder de bloemen van
dusdanige loftuitingen de listige slang van berisping te verbergen. Dat ik door
diergelyk inzigt hier niet aangemoedigt worde, zal ten overvloed uit de kragt en ernst
van myne bewyzen blyken. De zelven meen ik niet uit den boezem der reden te
perssen; geenzins. Wy die ons aan de geleerdheid met alle onze vermoogens hebben
opgeoffert, voelen eene edelmoedige veragting voor die zo gezegde bronader van
waare wysheid. 't Is ook met de grootste reden, dat wy van de Reden zulke geringe
gedagten hebben. Hoe baarblykelyk ook dezelve mag schynen, zy overtuigt naauwlyks
iemant, zy oppert geen bewyzen, die niet wederlegt worden; 't is nooit met haar
gedaan, en de zelfde pleitzaak hangt dikwils voor hare Vierschaar een reeks van
eeuwen zonder beslist te kunnen worden. Wat ons aangaat wy hebben een zetregel
welkers gebruik vry wat spoediger en gemakkelyker is. Wy houden staande, dat de
wysheid der aloude volkeren onfeilbaar is geweest, dat 't geen by hen als loffelyk is
doorgegaan noodwendiglyk voor pryswaardig moet gehouden worden; dat 't geen
zy veragt hebben, alle agting onwaardig is: Dat by hen 't menschelyk verstand zig
in de kragt van zyne manlyke jaaren bevond, in plaats dat [171] het onder ons door
ouderdom aan 't zussen is geraakt, en, om zo te spreken, in de kindsche waareld is
gekoomen. Op dien voet, zo iemand roekeloos genoeg is om ons iets te betwisten,
wy weten hem terstond te overladen, en zyne baldadige hoogmoed neder te drukken,
door hondert aangehaalde getuigenissen die, zo hy de halstarrigste der menschen
niet is, hem verpligten den zege-kar van onze geleerdheid met een nederige tred te
volgen. 't Is uit dat onuitputtelyk wapenhuis alleen, dat ik myne pylen zal voor den
dag brengen, om de onbedagtzame veragters van de edele hartdravery te keer te gaan,
en wel voornamentlyk den Hollandsche Spectator, die niet alleen zig niet heeft ontzien
in verscheidene vertoogen die heldhaftige uitspanning te beschimpen1, maar zelfs
vermeetel genoeg is geweest om door den onderaardschen Regter Radamantus dezelve
te doen veroordelen2, waar door hy zig de regtvaardige toepassing van deze digtregel
van den Latynschen Heldenzanger op den hals haalt:

1
2

In H.S. 4, 7 en 10.
H.S. 40, p. [78]-[79].
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‘Afbeelding van de Hollandsche harddraavery om de gouden zweep, aan het Schouw van
Duivenvoorde, gemeenlijk genaamd het Haagsche Schouw.’ “Natuurlyke historie van Holland door
J. le Franck van Berkhey. M.D.” Amsterdam, By Yntema en Tieboel, MDCCLXIX Dl. IV, Pl. V.
Collectie Atlas “Van Stolk”, AVS 8.
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Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo.1
Ontbreek ik 's hemels hulp, 'k zal zelfs de hel beroeren.

Dewyl die man tot zo eene gruwelyke verwaandheid zig heeft laaten vervoeren, kan
men daar uit niets anders besluiten, als dat hy aan der ouden schriften de lippen zelfs
niet heeft geslagen, en dat derzelver hoogloffelyke gewoontens voor hem als het
onbekende gedeelte der wereld moeten zyn. Wat verhevene denkbeelden van de
hartdravery bespeurt men niet in den vergooden Homerus? De snelvoetige Achilles,
om zynen gesneuvelden boesemvrind Patroclus te vereeren, rigt by zyn Grafsteede
allerley adelyke speelen aan; onder dezelven [172] heeft het rennen met de krygskar
de luisterrykste plaats; De grootste helden van 't Grieksche leger, en koningen zelfs
staan naar den prys. Dat meer is, de wyze Nestor, de ziel van 't heir2, verontwaardigt
zig niet zyn zoon Antilochus, een der mededingeren, door zyne lessen te bestieren,
en hem door dat middel met het swakste gespan de overwinning te doen behaalen.
Men verbeelde zig egter niet, dat hier de eerste oorsprong der hartdravery te vinden
zy, ganschelyk niet; De welsprekende Koning der Pyliers, de zelfde Nestor, wiens
ouderdom tot de derde menschelyke leeftyd zig uitstrekte, verhaalt dat hy, in de
bloem van zyn jeugd, in diergelyke speelen al om den prys had gedongen, zo dat
derzelver instelling in eene duistere wolk van de grootste oudheid verhoolen leid, en
dat het te vermoeden zy, dat dit doorluchtig vermaak op het temmen en beryden der
paarden schielyk moet gevolgt zyn.
In 't zelfde onsterfelyk werk ziet men duidelyk dat een vriendelyke en gemeenzame
omgang tusschen de Helden en hunne paerden als toen in swang ging, waar door het
blykt, dat het belagchelyk is de zelfde gemeenzaamheid in onze hedendaagsche
liefhebbers te bespotten, en kwaadaardiglyk aan eene overeenkomst van imborst toe
te schryven. Hoe is het derhalven mogelyk ongerymt te vinden dat niet alleen onze
stalknegts, maar hunne Heeren zelfs zig met hunne geliefde beesten in een gesprek
inlaaten, daar zulks nog in Hector nog in Achilles door den weergaloosen Homerus
niet berispt word? Door Homerus, zeg ik, die behalven zyne wonderbaar-

1
2

Als ik de goden niet op mijn hand kan krijgen, zal ik de onderwereld in beweging brengen.
(Vergilius, Aeneis 7, 312).
leger (WNT VI, kol. 482).
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lyke dichtkunde door de geleerdste mannen van dertig aan een geschakelde eeuwen
voor de algemeene bronader van kennis en wysheid is erkend geworden. 't Is waar
de paerden van Held Achilles [173] hebben de beleeftheid van hunnen strydbaren
Meester te antwoorden, 't geen tegenwoordig buiten 't gebruik is. Maar onze
liefhebbers weten de gedagten van hunne paerden te raden en voor hen 't woord op
te vatten, gelyk men dagelyks een koesterende minne met haar tedere zuigeling ziet
handelen.
Zedert die Heldeneeuw heeft de hartdravery, verre van in aanzien te daalen, zig
tot de hoogste top van luister in Griekenland verheven. Ze wierd niet alleen behaaglyk
voor menschen, maar ook voor Goden, geagt; Aan feesten, ter eere der Hemellingen
ingesteld, zette zy de grootste praal en 't heerlykste cieraad by. Geen luister wierd te
groot geagt voor hen die den prys wegdroegen; ze wierden met de uiterste pragt en
toejuiching in de steden ingehaald, en dat niet door de poorten, maer als Veroveraars
door een muerbreuk; dat meer is, de verhevenste Digters spanden alle hunne kragten
in om derzelver naam aan de onsterfelykheid toe te wyen; Men zie daar van de
heerlykste blyken in den hoogswevenden Pindarus, wiens naam niet als met eene
heilige eerbied behoorde genoemd te worden; In een woord, de behaalde zegen
verhief, volgens 't getuigenis van den Roomschen Lierdigter1, de Vorsten der aarde
tot aan de woonplaats der Goden. Men zal my mogelyk tegenwerpen, dat by de
deftige en manlyke Romeren, schoon ze in de Renspeelen vermaak schepten, de
hartdravery veel min als by de Grieken geagt was, dat de Renkarren niet als door
slaaven by hen gement wierden, en dat een der ongeregeldheden dewelke Rome 't
meest van Neroos regeering deden walgen, was dat die Vorst zelf zyne keyzerlyke
handen aan de leydzen sloeg. Dog men zal met my zekerlyk moeten bekennen, dat
de Romeinen, als [174] minderjarige, 't zelfde ontzag van ons niet kunnen vorderen
als de heldhaftige Grieken; en ik weet niet of het die Meesters des weerelds heel wel
paste andere denkbeelden van de hartdravery te vormen, als de Grieken, die ze in
alle kunsten en wetenschappen gedwongen waren voor hunne leermeesters te
erkennen. Zo ik het durf zeggen, in dit hun gedrag vinde ik eene ondankbare
oneerbiedigheid, aan dewelke ik vertrouw, dat wy geleerde Nederlanders ons noit
zullen schuldig maken. Ik moet hier bekennen, dat ik zomtyds heb hooren beweeren
door wysgeerige schimpers en bedil-allen, dat de Grie-

1

lyrisch dichter (WNT VIII[2], kol. 2134).
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ken, zo wel als andere Volken, aan grillen onderhevig kunnen geweest zyn, en
verslaaft aan belagchelyke gewoontens. Zelfs durven ze in ons tegenwoordig voorwerp
een handtastelyk1 bewys daar van bespeuren. Wat kan 'er buitensporiger uitkoomen,
zeggen ze, als met zo een overbodige eer Mannen die ze 't minst verdiend hebben te
overladen, en nog kroonen nog zegenpraal te besteeden aan de paarden, die zeeker
't meest tot de behaalde zegen bygebragt hebben. 'k Meen my niet te verwaardigen
op dit schynbewys 't minste te antwoorden. Ik zie het aan als een schittrend staaltje
van de vermetele laatdunkendheid der Wysgeeren, die zonder de minste eerbied voor
de gedugte Oudheid, en voor de meerderheid van stemmen met hunne swakke reden
alleen raadplegen en aen dezelve alleen hunne oordeelen en gevoelens willen
verschuldigt zyn. Wat meer zedigheid zoude die Heeren beter voegen, en ze zouden
zeer voorzigtig handelen, met hunne reden niet in de waagschaal te stellen, tegens 't
oordeel van de vermaardste Landaart des werelds, uit welkers boezem als uit een
ryke bronader de wysheid, en kennis voortvloeyende 't geheel-al overstroomt hebben.
Men zoude my [175] ook nog te gemoet kunnen voeren, dat de groote agting voor
de hartdravery by de Grieken gegrond is geweest op eene byzondere nuttigheid, die
daar uit konde getrokken worden, dewyl zulks in hunne oorlogen te pas kwam, gelyk
blykt uit den onvergelykelyken Homerus, daar men de voornaamste Helden Achilles,
Hector, Diomedes, en andere op krygskarren de vyandlyke benden in ziet vliegen.
Maar waar toe dog diend de hartdravery? Zegt men, wat mogelyke vrugt kan uit
dezelve geraapt worden? Dog moet men niet steeke blind wezen, om dusdanige
tegenwerping te doen. Is het niet zeker, dat ons Vaderland op den Koophandel als
op haaren steevigsten grondslag rust, en op de zelve als op hare voornaamste spille
draait? Is het niet baarblykelyk, dat hoe meer men haare takken vermeenigvuldigt
en uitbreid, hoe meer aangroey van vrugtbaarheid men aan dezelve verschaft. Wie
ziet nu niet dat onze treffelyke liefhebbery zulks naar wensch uitwerkt? De
paardenhandel meer als ooit doet bloeyen, en aan hondert eerlyke en braave
Roskammers deftige winsten doet erlangen? 't Is immers ligt te begrypen, dat
hartdravers, die bykans ieder dag buiten een onzer voornaamste poorten alle hunne
kragten gedwongen zyn in te spannen, hunne Heeren geen langduerige dienst en
vermaak kunnen bezorgen, en in een en 't zelfde jaar verscheide opvolgers

1

duidelijk (WNT V, kol. 2011).
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van de zelfde, of van meer verdiensten, van noode hebben. Hier uit spruit eene tweede
nuttigheid, die van het uiterste gewigt is, en onze stad zo wel als de nabuerige geen
geringe luister byzet. Ik heb altyd met genoegen gemerkt, dat geen vaartuigen in het
gansch Gemeenebest, door beter gemaakte, vlugger, sterker, en moediger paarden
getrokken worden, als die geene zyn, die de reizigers, tusschen de twee [176] gemelde
steden dienen. En waar aan dog kan zulks toegeschreven worden als aan de edele
hartdravery, die grootmoediglyk paarden in 't minst ontzenuwt, en van hunne eerste
kragten berooft, veragt en van de hand wyst, en aldus door haar afval de trekschuiten
verrykt en verheerlykt. Vaar voort derhalven doorlugtige liefhebbers, heerlyke en
roemwaardige navolgers van 't aloud heldendom, dat de weg naar de Berebyt1 davert,
en zelfs zinke onder de voeten uwer moedige Rossen; stoor u niet aan de ongezoutene
vitteryen, en ongegronde schertsingen van ongeleerde wysgeeren, en Bottrikken van
Spectators, die aan hunne reden meer geloof geven, als aan den vergooden Blindeman.
Had myne stem kragt en verheevenheid genoeg, ik zoude met zwaane-veren, op het
spoor van den grooten Renzinger2 Pindarus, my zelve tot boven de wolken verheffen,
uwen roem de gansche weereld door doen klinken, en onze laatste nazaten tot
verwondering doen strekken. Dog dewyl die vlugt voor mynen vatzigen geest te
hoog is, heb ik voorgenomen op eene andere wyze myn' yver voor u te doen blyken.
Ik heb een treffelyk ontwerp gesmeed, om een konstgenoodschap van de heldhaftige
hartdravery op te regten, 't welk ik met al desselfs nutte en aangenaame voorwaarden
van sins ben, binnen korten tyd, in 't ligt te geeven, met een volle verzekering, dat
geen waar liefhebber het zelve zal kunnen verwerpen, en dat door dusdanig middel
de heerlyke hartdravery zig weder tot haar voorige luister en aanzien zal verheffen.
[177]

1

bekende herberg bij Amsterdam, buiten de Utrechtse Poort, gerekend vanuit Amsterdam aan

2

de westzijde van de Amstel (WNT II[1-2], kol. 1326).
Vermoed.: de grote zanger van de paardenrennen.
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No. 53. Den 28. April 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Et nunquam posito tractabant seria ludo.1

'k HEb ergens een wondere byzonderheid gelezen rakende een oud Volk, 't welk, zo
myn geheugen my niet bedriegt, de Tyrinthiers genoemd weird2. Deze luiden waren
zo geneigt tot een onbezonne vreugd, dat alles hen tot lagchen parste, en dat ze tot
de minste ernst onbekwaam waren. Waren ze vergadert op de stads markt, in plaats
van over de belangen van 't Vaderland te handelen, bragtenze niets voor den dag als
de belagchelykste beuzelingen, en d'advyzen hunner statelykste Raadsheren bestonden
in loopjes, en grappen, die een kwakzalvers Hansworst nauwlyks zouden betaamen.
Wanneer het gebeurde datze vreemde Gezanten ontfingen, kondenze niet nalaten
dezelven te foppen, en aan hun aanspraak een bespottelyke draay te geven. In 't kort
een ernstig en redelyk woord wierd in alle omstandigheden by de Tyrinthiers
aangezien als een verbazend wonderwerk. Hunne sporeloze drift tot lagchen en
spotten, waar door hun geheel Gemenebest in de uiterste verwarring wierd gebragt,
begon hen eindelyk te vervelen, en tot een last te strekken, en ze vonden oirbaar met
de Delphi-

1

2

En nooit deden zij serieuze dingen, wanneer zij opgehouden waren met spelen. Herkomst
niet gevonden. Deze hexameter is niet afkomstig van Ovidius, Vergilius, Propertius of
Tibullus; mogelijk humanistenlatijn.
Tyrinthiers: onbekend. Van Effens toevoeging “zo myn geheugen my niet bedriegt” maakt
het beweerde trouwens onzeker. Ook latere opmerkingen zetten het verhaal over de Tyrinthiërs
op losse schroeven: “Ik twyfele niet of de meesten van myne Leezers zullen dit verhaal voor
een fabeltje aanzien, waar in het wel wezen kan, dat ze geen ongelyk zullen hebben. Ik ben
zelfs genoegzaam verzekert, dat velen het zullen behandelen als een spreukje van alle
waarschynlykheid ontbloot.” [178-179]; “Zo dit verhaal derhalven een fabel is, zo is het niet
alleen geen onwaarschynlyke fabel, maar ze is ook ten hoogste vrugtbaar in nutte en heilzame
lessen.” [180] en “(de waarheid van de Historie ondersteld zynde)” [181].
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sche Godspraak raad te pleegen, wegens de kragtigste middelen, om tot eenige [178]
bedaartheid te komen. 't Orakel antwoorde, dat, in geval zy zig ver genoeg konden
vermeesteren, om zonder lagchen een stier aan Neptunus op te offeren, zy zig voortaan
in staat zouden vinden van eene behoorlyke ernsthaftigheid te gebruyken. Hoewel
in een offerhande niets koddigs zig opdoet, en dat natuerlyker wyze iemand tot
lagchen kan verwekken, dagten ze egter raadzaam zig met alle moogelyke
omzigtigheid tot het betamelyk uitvoeren van die heilzame plegtigheid te bereiden.
Zy beslooten derhalven niet alleen alle jonge luiden van de zelve te weren, maar ook
onder de Ouden alleenlyk Gryzaards toe te laten, onder den last hunner jaren zugtende
en bezwykende, of overladen van schulden, of aan ziektens kwynende, of door de
dwinglandy van booze Vrouwen onderdrukt. Wanneer deze uitgekipte vergadering
zig op het strand bevond om 't offerbeest te zien slagten, mistrouwden die lugthartige
Gryzaards de genomene voorzorg nog diermate, dat ze om malkander niet aan te
zien hunne oogen op de aarde hegtten, en om niet in een onvoorziene lagch te
vervallen, op hunne lippe beeten. By ongeluk wierden alle deze wyze maatregelen
verydeld door een jong spotboefje, dat zyn Ouders ontsnapt zynde schielyk in de
vergadering zig vertoonde, en wanneer men 't zelve wilde verdryven met een
schertzende toon uitriep; Wel waarom word ik dog weggejaagd, zyt gylieden bang
dat ik uw stier op zal slokken? Deze onverwagte narrestreek deed in een ogenblik
alle de gedwonge deftigheid verdwynen; ieder borst uit in een schaterende lagch, de
plegtigheid wierd gestoort en de Tyrinthiers bleven in de verderfelyke bezitting van
hun malle vrolykheid.
Ik twyfele niet of de meesten van myne Leezers zullen dit verhaal voor een fabeltje
aanzien, waar in [179] het wel wezen kan, dat ze geen ongelyk zullen hebben. Ik ben
zelfs genoegzaam verzekert, dat velen het zullen behandelen als een spreukje van
alle waarschynlykheid ontbloot. Dog daar in zal ik van hun gevoelen niet wezen,
vermits ik 'er niets onmooglyks, en tegenstrydigs in vind. Zo ik kan begrypen dat
een gansch volk, gelyk van de Sybariten getuigt word, door ledigheid, weelde en
overvloed gekoesterd, om stryd zyn manlyken aard uittrekt en aan zo eene laffe
verwyftheid zig overgeeft, dat het in het zagtste bed een gekreukt roozeblad onlydelyk
vind; zo kan ik ook wel bevatten, dat een gansche burgery door de natuerlykste
oorzaken in een buitenspoorige, en onweerstaanbaare drift tot lagchen, spotten, en
't onophoudelyk uitslaan van ydele
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en ongezoute praat kan vervallen. Rust en weelde missen zelden in de gemoederen
eene baldadige dartelheid te verwekken, die omtrent alle voorwerpen zonder
onderscheid zig zoekt te oeffenen, en weerwerk te verschaffen. Laat ons nu eens
onderstellen dat in een Land, door deze twee gevaarlyke voordeelen bevoorregt, zig
maar een gering getal inwoonders bevind, die door eene natuerlyke lugthartigheid
zig aan eene ongeregelde vreugd geheel en al overgeven, en hunne spotternyen met
eene bevallige aardigheid weeten te versieren; zullen ze niet aangezien worden als
de werktuigen van 't algemeen vermaak, zal hun geduurig lagchen en schertzen de
vrolykheid van hunne medeburgers niet opwekken, zal zelfs hunne aangename
sottigheid hen geen eer en luister byzetten, en daar door geen nayver in de anderen
veroorzaaken, om ieder, volgens zyne vermogens, de zelfde reputatie van een snaak,
die van de verlustiging altyd verzelt gaat, te erlangen?
Wanneer 't eens zo ver gekomen is, zal eene ern[180]stige bezadigheid voor eene
doffe zwaarmoedigheid uitgekreeten worden, en als iets schandelyks met alle
mogelyke poogingen worden vermyd; niets zal voortaan de dwaaste luchthartigheid
beletten kunnen in een volk erfelyk te worden. Dit laf caracter zal de kinderen als
met hun eerste voedzel worden ingegeven; hunne teedere en buigzame gemoederen
zullen 't zelve van de voorbeelden van alle die geenen die omtrent hen zyn gedwongen
worden t'ontleenen, 't zal in hen met de jaaren aanwas en kracht verkrygen, door den
droefgeestigen ouderdom nauwlyks verwelken, en zo lang vrede en voorspoed in
een land bestendig zyn, eeuwen kunnen verduuren. Zo dit verhaal derhalven een
fabel is, zo is het niet alleen geen onwaarschynlyke fabel, maar ze is ook ten hoogste
vrugtbaar in nutte en heilzame lessen. Wy kunnen leeren, by voorbeeld, uit het gedrag
van de uitgekooze oude mannen, die, niettegenstaande alle mogelyke voorzorg, echter
alle hunne krachten genoodzaakt waren in te spannen, om niet tot lagchen te worden
vervoert, dat wanneer eens de menschelyke inbeelding door eene langdurige gewoonte
geschikt is, om in alle voorwerpen iets bespottelyks te zoeken, zy noit missen kan 't
zelve te vinden, en daar door voor eeuwig tot ernstige bespiegelingen zich onbekwaam
moet bevinden. 't Geen haar niet belagchelyk voorkomt, heeft voor haar geen wezen,
en kan haar aandacht noit tot zich trekken. Men bespeurt ook in de Godspraak een
gezond en doorsleepen oordeel, belangende de natuur van dat kinderachtig gebrek.
't Was niet wel mogelyk dat het Orakel in dusdanig geval van onwetend-
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heid konde overtuigd worden; en 't was hier onnodig, om dit gevaar te vermyden,
tot een dubbelzinnig antwoord zyn gewoone toevlugt te [181] nemen. 't Is de
rechtschapene aard van die lagchende zotheid, noit zo zeer uit te spatten, als wanneer
ze door pligt en bevel 't meest behoorde wederhouden te worden. Zo dat Apolloos
Priesteren zonder moeite voorzien konden, dat de opgelegde offerhande niet met
ernst zoude volbragt worden. Ik ben zelfs verzekerd, (de waarheid van de Historie
ondersteld zynde) dat het spottend kind hier toe niet eens vereischt was, en dat de
eene of d'andere beweging, en mogelyk 't geloei alleen van 't offerbeest, dezelfde
belagchelyke uitwerking op die harssenlooze gryze bollen zouden veroorzaakt hebben.
Hoe het ook zy, niemand zal ontkennen, dat de spotachtige Tyrinthiers eene ontelbare
nakomelingschap nagelaten hebben. Men komt nergens daar men geen van die dartele
en brooddronkene Naneeven van dat dwaze volk vind; heele landen zyn van dezelve
bykans overstroomt. Ik ken een gansche Landaard, by welke men schynt zich te
verbeelden, dat de mensch met alle zyne verhevene en heerlyke vermogens nergens
toe geschapen is, als tot genot van een onbezonne vreugd, die in de verbeeldings
kracht bepaalt noit tot het innigste des gemoeds doordringt. 't Eerste dat men aldaar
iemand, die uit een ander Land te rug komt, vraagd, is niet of 'er iets heilzaams te
leeren is, of 'er eenig wezentlyk voordeel voor de ziel te zoeken is, maar of men 'er
zich wel diverteert, en het pit van dat beoogde divertissement bestaat meest in een
dwaas en kinderagtig gelag, veroorzaakt door koddige voorbrengzelen van eene
imaginatie, door krachtige en aangenaame spyze en drank verhit en vervoert. Hoewel
wy Nederlanders door eene natuurlyke koelheid tot bezadigdheid en ernst meer als
veel andere Volkeren overhellen, zo ontbreekt het ons echter geenzins aan [182]
luchthartige Tyrinthiers, die overtuigt schynen dat het vermogen van te lagchen 't
wezentlyke van den mensch uitmaakt. Ziet men niet dagelyks, dat iemand die zich
bezeert, zich stoot of valt, een grooter en langduuriger geschater verwekt, als de
aardigste potzen en postuuren van een Arlequin of Scaramouche. 't Is niet dat die
ontydelyke lagchers ontmenscht genoeg zyn om uit eens anders ongeluk en smert
vreugd te raapen; neen, 't is om dat in 't gemeen die geenen, aan wien diergelyke
ongevallen overkomen, in hun houding en wezen iets buitengewoons vertoonen, dat
tot zulk een onbezuist en beleedigend geschater aanleiding geeft aan een imaginatie,
waar op niets als het belagchelyke vat heeft, en dewelke voor denkbeelden van eene
andere na-
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tuur t'allen zyden verstopt is. Deeze hatelyke hebbelykheid word 't meest bespeurt
in menschen door de weelde gewiegt, dien het alles voor de wind gaat, en die zich
gewennen tot de dwaaze verbeelding dat het geheel-al, 't redelyk schepzel zelf niet
uitgezondert, met voordagt gemaakt is, om aan hunne onuitputtelyke vrolykheid
stoffe te verschaffen, en zich niet verwaardigen 't minste denkbeeld van
welvoeglykheid en bescheidenheid te vormen. Hun ongeoefende reden is met een
dikke roest bezet; ze weten van geen vreugd, als die in het lagchen bestaat; noit
hebbenze de moeite genomen van in 't waardigste en dierbaarste van hun wezen in
te dringen, en aldaar bronaders van een ernstig vermaak te ontdekken, 't welk aan 't
innigste der redelyke ziel verknogt, de smaak van alle groover vreugd verdooft, en
door geen geschreeuw en schudding der leeden kan uitgedrukt worden. Is het wel te
denken, by voorbeeld, dat zo een verheven vergenoeging in 't minste bekend zy aan
den dartlen Æschinus, die zo op lagchen verlekkerd is, dat hy in een gezelschap
intredende, reeds [183] lagcht, eer zich daar toe de minste occasie opgedaan heeft,
en met al wat ernst kan genoemd worden in een onverzoenbare vyandschap schynt
te leven. Hoewel hy een goede opvoeding gehad heeft, en de reputatie geniet van
gansch niet misgedeelt te zyn van natuurlyk oordeel, zyn de beste gaven van zyn ziel
zo diep begraven onder snakeryen, grappen en loopjens, dat het te vreezen is, dat ze
noit dien last ontwoelen zullen. De naaping is een van zyne grootste talenten. Hy
word, wanneer 't hem maar lust, een boer, een kruijer, een schipper, en derzelver
taal-houding, en wyze van denken en spreeken schynen hem aangeboren te zyn. 't
Geen hem 't meest verheugd is 't voor den dag brengen van dubbelzinnige grapjes,
waar van de natuurlykste betekenis als voor uit gezonden word, om iemand die
verstand genoeg heeft, om op die list niet verdacht te zyn, uit te lokken. Doch zo dra
heeft men die eerste zin niet aangegrepen, of de tweede, die achtergehouden is, komt
ons schielyk op den hals en verstrikt ons, eer wy de tyd hebben van het te myden, 't
welk alsdan den spanner van 't net zodanig verrukt, dat het hem bykans een hemel
op aarden doet genieten; zo knapt hy ze alle dage, en 't grootste gedeelte van zyn
conversatie kan nergens beter als by een vinketouw1 vergeleken worden. Op luiden,
die waarlyk geest en oordeel hebben, en aan zulke laffe mallighe-

1

vinkentouw, een net om vinken te vangen; de conversatie wordt dus gebruikt om iemand er
in te laten lopen (WNT XXI, kol. 876).

Justus van Effen, De Hollandsche Spectator

205
den geen plaats in hunne harssenen gunnen, mist hy noit de heerlykste overwinningen
te behaalen; doch zyn verlegendheid is onbeschryflyk, wanneer hy by ongeval iemand
aanranst, die het tegen hem uit kan houden; ik heb hem eens met een schoenlapper
van zyn buurt handgemeen gezien, die al zyn stooten wist af te weeren, en hem met
zulke ongewoone finten1 te keer gong, dat hy wel haast gedwongen wierd tot een
schielyke aftocht zyn toevlugt te nemen. [184] Deeze nederlaag maakte hem zo
neerslagtig, dat hy in geen veertien dagen 't minste dubbelzinnig loopje voor den dag
bragt, en zig vergenoegde met de rol van een waterlandsche boerin2 te spelen, waar
in hy by uitstek slaagt. Men wil egter dat het maar aan hem hangt, door een geregelder,
en een wel opgevoed man betamelyker geestrykheid uit te blinken. Dog zulks zal ik
garen geloven, zo draa ik daar van eenige staaltjes zal zien.
't Eenigste dat op zyne sporeloze vrolykheid te berispen valt, is, dat ze ten hoogste
walchelyk is; zy boezemd een verstandig mensch medelyden in, en geen gramschap,
dewyl haar doelwit niet is iemand te beledigen. 't Zelfde kan van Crito niet gezegt
worden. 't Is een schatryk koopmans zoon, die tot nog toe in een ongehuwd leven
niet verwaarloost om alle zorg, en ongerustheid van zyn hals te schuiven. Hy heeft
redelyk wel gestudeerd, dog zyn kennis is meer uitgestrekt als grondig: zyn lach is
niet altyd uitwendig; Hy lagt meesten tyd van binnen terwyl zyn weezen3 ernstig en
statig is. Hy fopt niet alleen met een stemmige trony, die geene die zulks eenigermate
verdienen, maar zelfs zulke die zyne agting 't meest waardig zyn. De treffelykste en
gewigtigste zaken verhandelt hy op dezelfde voet als de bespottelykste. Zyn grootste
vermaak bestaat in iemand in een geredeneerd gesprek over voorwerpen van belang
in te wikkelen. Hy luistert met aandagt naa de voorgebragte redeneeringen, en tot
meer aanmoediging keurt hy dezelven goed. Dog eyndelyk om een gemeen
spreekwoord te gebruiken, komt de gek uit de mouw, hy zal u aan boord koomen in
't midden van uwe ernstigste bespiegelingen met een onverwagte vraag, die kant nog
wal raakt en die u schielyk ontdekt, dat hy gedurende de gansche zamenspraak de
spot met u gedreeven heeft, en de schielyke verlegendheid, daar die beledigende
beschimping u noodzakelyk in moet

1
2
3

slimme bedenksels (WNT II [2-3], kol. 4493).
boerin uit Waterland, hier mogelijk gebruikt als toonbeeld van suffigheid.
uiterlijk (WNT XXV, kol. 2200-2201).
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brengen, doet hem u in 't aanzigt uitlagchen, en zig zelven toejuichen, als aan 't fynste
verstand van onze eeuw. Veel menschen zyn daar omtrent van zyn gevoelen. Dog
ik kan niet begrypen, wat geestigheid in dit gedrag zig mag verschuilen, is 't geen
hy gehoort heeft ongegrond? zulks kan door een zotte vraag en uitjouwende lag niet
aangetoond worden. Steund het op onwrikbare redenen? zo is het schandelyk het
zelve te bespotten, zo dat 'er niets overblyft, als dat hy met zo grooten overvloed van
kwaadaardigheid, als gebrek van waar verstand, zig verheugd in den spyt die hy
veroorzaakt aan iemand die zig eigentlyk hier alleen maar in bedroogen heeft, dat
hy dagt met een reedelyk mensch te doen te hebben. By geluk is 'er niets makkelyker
voor iemand die hem kend, als hem die spyt dubbeld betaald te zetten. Daar toe is
maar nodig in 't midden van zyn zegepraal, met een veragtend oog en opgehaalde
schouders hem aan te zien. Hy zal kleur op kleur krygen, niet langer weten wat hy
zegt, en met zyn gansche houding en gelaat bevestigen, dat niets minder moeite
vereyscht als een spotter te bespotten. [185]
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No. 54. Den 2. Mey 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Qui stupet in titulis, & imaginibus.
1
HOR.

WAar in mag den Adel, daar zo veel van gesproken word, en die zo een diepen indruk
op zommige gemoederen maakt, dog in bestaan? Is het een gesteldheid van het
lighaam, een hoedanigheid van 't gemoet, een gaaf van 't verstand? Zulks is niet wel
te denken, en ik heb nooit ondervonden, dat in 't algemeen Edelluiden boven andere
menschen van opvoeding uitblinken in bevalligheid van gestalte en swier, in geest
en oordeel, in deugd en weezentlyke verhevenheid van gevoelens. 't Geen men Adel
noemt, zal men zeggen, is derhalven een bloot harssenbeeld, door een dwaas gebruyk
gekoestert en opgekweekt, en verdiend in 't minste de eerbied van 't reedelyke schepzel
niet. Ik weet dat zulks dikwils met kragt van reeden en welspreekendheid is beweert
en aangedrongen van Digters en Redenaers. Dog, myns oordeels, gaan ze wat te ver.
Indien wy moogen onderstellen dat de grondslag van deze eertitel de erkende deugd
en aan 't Vaderland diensten der Voorvaderen zyn geweest, aan welke een regtvaerdig
en dankbaar Oppervorst een luister heeft willen byzetten, die zyne erkentenis tot het
gansche nageslagt doet afdaalen, zo kunnen wy met reeden en zonder onze
natuurly[186]ke neigingen te dwarsbomen niet missen, voor de bezitters van die
aangeërfde luister een zoort van agting en ontzag te gevoelen. Wanneer men ons een
krygs-wapen van een beroemd overleden krygsman, en zelfs een schaal daar hy zyn
dorst uit gelaaft heeft, hoewel 'er niets byzonders in bespeurd word, ter hand steld,
zo worden wy als door een natuerlyke drift gedwongen en weggerukt, om dezelven
met een

1

[het volk] dat gaapt [= verdwaasd kijkt] naar titels en [voorouder]beelden. Horatius, Satiren
I, 6, 17. (De komma na ‘titulis’ lijkt overbodig).
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eerbiedige aandagt te beschouwen; ze wekken in onze ziel het denkbeeld op van de
verdienste des Groten Mans die ze gebruykt heeft, en 't schynt dat zyne
grootmoedigheid 'er aan gehegt, en verbonden is. Wie kan nu twyffelen, dat de zelfde
uitwerking niet met meerder kragt en uitgestrektheid voortgebragt word door 't gezigt
van een telg van beroemde Voorouders, welkers bloed zyne aderen doorstraalt, en
welkers wezen in zyne trekken dikwils uitblinkt? Wie zoude een Naneef van den
veradelden de Ruiter kunnen beschouwen, zonder zig met levendigheid voor ogen
te stellen de roemrugtigste daden van de grootste man, die ooit over zee en vyanden
gezegenpraalt heeft, en door Christelyke en borgerlyke deugden zyn moed en beleyd
heeft verheerlykt? hoe zoude het mogelyk wezen, dat niet een straal van de eerbied
aan dien Zeevoogd verschuldigd uit het wezen van zo een nakomeling in onze ziel
zoude dringen, schoon het beeld van zyns Voorvaders verdienste in hem vry verflauwt
mogte zyn. Om egter niets tegens de redelykheid voor den dag te brengen, moet ik
bekennen, dat het gezegde weinig plaats kan hebben in Edellieden, wier Voorouders
door uitmuntende verdiensten en beroemde daden, mogelyk door den tyd verdonkert,
niet bekend zyn, als meede in zulke, welker stam dien eertitel, als by geval, en door
eenen zekeren t'zamenloop van omstandighe[187]den erlangt1 heeft. Men denke niet
dat het algemeene gevoelen, 't welk den Adel op der Voorvaderen deugden grond,
aan geen exceptie onderworpen zy, en in alle doorlugtige familien de zelfde zekerheid
hebbe. Om zig zulks wys te maken, zoude men zig tegens alle waarschynlykheid
moeten verbeelden, dat alle de Oppervorsten, die 't merkteken van dien luister zekere
geslagten als ingedrukt hebben, kenners, liefhebbers, en dankbare beloners van ware
verdiensten zyn geweest. Zulks is zo weinig te vermoeden, als het bewyzelyk
voorkoomt dat Vorsten en Koningen meermaels de ondeugd zelve met de heerlyke
belooning van de deugd hebben vereert, hunne lafste pluimstrykers, bedervers van
hun gemoed, hebben veradelt, en stokebranden van hunne ongeregelde wellusten
met op den Naneef afdaalende eernamen overladen; zo dat het gansch niet onmooglyk
is, dat luiden die 't meest op hunne hoge geboorte stoffen2, en door hun adel tot
barstens toe opgeblazen zyn, hun gansche luister afleyden van een wreed hoveling,
die zyn meester onderrigt heeft in de vuilste streeken om zyn

1
2

verworven (WNT III[2-3], kol. 4200).
pochen (WNT XV, kol. 1813).
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volk uit te putten, of van onedele slaven van der Vorsten wulpsheid, aan wien het
zelden mist door zo verfoeyelyke diensten zig in 't diepste van hunner Heeren gunst
in te dringen. Om aan te tonen hoe weinig zulks tegens de waarschynlykheid stryd,
zal ik hier een Exempel gebruiken. Geheel Europa heeft in deze eeuw met
verwondering gesteroogd op1 een zeker Abt, die de vriendschap en 't vertrouwen van
een magtig Vorst zo vermeestert had, dat hy tot het hoogste gezag onder den zelve
verheven, voor zyn dood met het purper en tytel van een Prins der Kerke gepraalt
heeft. Neem eens dat dit bedurve kind van 't geluk een waereldlyk persoon was
geweest en wettige kinde[188]ren had nagelaten, is het niet ontwyfelbaar, dat hy zelf
met eernamen verrykt een adelyk geslagt zoude nagelaten hebben, en zoude het niet
de styfkoppigste dwaasheid wezen in zo een geval dien luister van de zuivre bron
van waare verdienste af te willen leiden? Dog laat de generale stelling doorgaan; De
deugd zy in 't algemeen de bronader van den Adel en de schaduw zelfs van dat ligt
zy eenige eerbied waardig in voorwerpen daar geen aanmerkenswaardige straalen
van 't zelve zig openbaren; men zal egter met my moeten bekennen, dat die luister,
in zig zelve aangemerkt, weinig om 't lyf moet hebben, voornamentlyk, wanneer
desselfs oorspronk, der Voorouderen treffelyke deugden, uit der menschen geheugen
zynde uitgewischt, uit beleeftheid onderstelt, dog door historie, en welgegronde
overlevering niet kunnen bewesen worden. Zommige Philosophen zullen staande
houden, dat 'er de minste reden niet gevonden word, waarom in dit geval den Adel
de geringste eerbied verdiend. Dog, gelyk ik reeds in een ander Vertoog heb
aangetoont2, veele gewaande Wysgeeren vervallen in een zoort van fyne dwalingen,
om datze alle voorwerpen gewoon zyn in 't * afgetrokkene te bespiegelen, zonder
dezelve te beschouwen in 't verband van de omstandigheden met de welke dezelven
natuerlyk verknogt zyn. De waare en ook de eenigste reden, waarom die luister in
zig zelve aangezien, een voorwerp van onze eerbied moet zyn, is dat het geen de
Oppervorsten daar omtrent hebben goedgevonden, door een bestendig en algemeen
gebruik, by alle de volkeren van Europa is bevestigt, en dat het een inschikkend en

1
2
*

gestaard naar (WNT XV, kol. 1533).
In no. 35.
In abstracto.
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rekkelyk mensch betaamt, zig onder 't jok van eene doorgaande gewoonte, die niets
verderfelyks insluit, te buigen. 't Is myns oor[189]deels uit dien hoofde, dat de
hoedanigheid van een Edelman eenige agtbaarheid tot zig moet trekken, zelfs wanneer
ze geplaatst is by luiden, die in plompheid, ongemaniertheid, lage gevoelens, en
onkunde de grootste Veenboer overtreffen, en die zig nergens meer over hebben te
schamen als over hun Adel zelf. Ik vermeine derhalven dat men den erkenden tytel
van Edelman behoort te respecteeren, zelfs in zulke aan wien hy tot de grootste
schande strekt. Dog hier in bestaat het eenigste voorregt dat de reden in het
tegenwoordig geval aan die eernaam toestaat. Gelyk desselfs luister alleenlyk
uitwendig is, zo kan de eerbied daar aan verschuldigt ook maar uiterlyk wezen, en
de waare en wezentlyke hoogagting die in de ziel berust, kan geen betrekking hebben
als op de wezentlyke waardy van regtschaapene verdiensten. Ik heb gekend en ken
nog brave en redelyke Edelluiden, die de waare natuer van den adel durven
onderzoeken, en voor 't geen zy is erkennen, en, door die zeldzame zielskragt, dien
luister van een schaduw tot iets wezentlyks makende, niet alleen door hunne woorden,
maar 't geen vry wat meer bind, door hun gansch gedrag myn gevoelen goedkeuren.
Dog zulke verheffen zig op eene wyze, hen ten hoogste voordelig, boven den meesten
hoop. 't Is wel waar dat veele anderen, die van verstand niet misgedeelt zyn, by gebrek
van alle mogelyke middelen om dit myn denkbeeld te ontzenuwen, gedwongen zyn
't zelve, wanneer het in hun tegenwoordigheid word geoppert, als op reden gegrond
aan te nemen: Dog zy schynen zig te verbeelden, dat onder alle de bedenkelyke
voorwerpen den Adel alleen het onbegrypelyk voorregt geniet van boven 't bereik
der reden zig te verheffen. Nauwlyks is de conversatie over deze stoffe geeyndigd,
of ze ver[190]geten de bygebragte redenen, als of de zelve schielyk vernietigd waren.
Ze vervallen weder plotzeling in hunne adelyke dweperyen; ze spreken van zig, als
of hun lighaam van een fyner aarde, als dat der burgeren gekneed was, als of een
Vorst, met hunnen stam een eernaam by te zetten, het vermogen had bezeten van
hunne natuur te vernieuwen en te verheerlyken, en als of het menschelyke in de
gansche t'zamenstelling van een Edelman 't veragtelykste gedeelte uitmaakte. Om
die verwaande gedagten te schragen gebruiken ze verscheidene laffe uitdrukkingen,
waar van de schynzin, hoe nader ingezien, hoe meer verdwynt. Ze spreken van een
man van geboorte, even eens als of andere menschen op een andere wyze als door
de geboorte in de waerelt geslopen

Justus van Effen, De Hollandsche Spectator

211
waren; ja maar hunne geboorte is eene hooge, en aanzienelyke geboorte; dat lykt zo
al iets. Die geboorte heeft egter in zig zelfs niets dat verheven kan genoemt worden,
en die uitdrukking op zyn regte prys gesteld, beduid allenig maar de meergemelde
uiterlyke luister, die in zig zelve de minste wezentlyke verandering in de menschelyke
natuer niet veroorzaakt. Daar zyn 'er, die zig met de zoetste vergenoeging bedienen
van een spreekwys, zedert weinig tyd aan de Franschen ontleend, en waar door zy
op het kragtigste een gemeen mensch denken af te schetzen; * 't Is een man van niets,
eveneens als of de ingeboorene heerlykheid, en voortreffelykheid van 't redelyk
schepzel in 't welk zelfs iets goddelyks uitblinkt, van Adel ontbloot, niet alleen als
het stof der aarde moest aangezien worden, maar zelfs als een enkel niet, als een
beroving van wezen en bestaan. 't Woord burger word by hen dikwils met eene vieze1
ophaling van de neus uitgesprooken, en zulks moet niet [191] wonder voorkomen,
dewyl zommige van die hooggeborene bekennen, dat ze de burgerlugt niet veelen
kunnen, hoewel de dagelyksche ondervinding hen zonder veel moeite zoude kunnen
leeren, dat eene adelyke geboorte op de uitwazemingen van 't menschelyk lighaam
eenen soberen invloed heeft, en dat de zindelykheid daar vry meer op werkt, als de
hoogste eertytels. Van 't adelyk bloed voornamentlyk word een groote ophef gemaakt.
Dat bloed heeft wat te zeggen; 't is waar, de afgeregtste ontlediger bespeurt het
geringste verschil niet in 't bloed van een boer of een Edelman, als dat het eerste
meestentyd frisser en vlugtiger is, en een der voornaamste Fransche Digters twyfelt,
of het bloed van den Adel altyd wel van de eene Lucretia tot de andere voortgevloeid
is; dog dat geeft aan de zaak niet; het bloed is egter de ware zetel van den Adel; en
wanneer men spreekt van doorlugtig bloed met burgerlyk te vermengen, zidderen
zommige Edellieden daar van, als of 'er van eene onnatuurlyke vereeniging gewag
wierd gemaakt. Ik moet nogthans tot lof van onze Vaderlandsche Adel zeggen, die
door den bank voor geen van eene andere Landaard behoeft te wyken, dat de wakende
dromen omtrent dien uiterlyken luister, by dezelve door baarblykelyke redenen
gematigt, vry beginnen te slyten, 't welk wel het meeste plaats heeft omtrent Edellie-

*
1

C'est un homme de rien.
afkeer uitdrukkende (WNT XXI, kol. 456).
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den, die gereist hebben, voornamentlyk in Vrankryk en in Engeland, daar men al
overlang bespeurd heeft, dat het hoogwaardigste 't geen wy alle besitten, is dat wy
menschen zyn, daar geen vreemdeling wort afgevraagt, van wat geboorte hy is, daar
zyne goede manieren en behoorlyke omgang alleen in aanmerking komen, en de
verhevenste mannen zig niet ontzien hunne doorlugtigheid door de schatten van een
burgerlyke Egtge[192]noot te ondersteunen en te verheerlyken, in een woort daar
den Adel en de reden niet in eene openbaare vyandschap leven, en de hooge geboorte
niemand het bedroefde voorregt geeft om stapel zot te zyn. Dog daar zyn in ons
Europa andere voorname Ryken alwaar een reiziger met de hoop en verwagting van
dezelfde redelykheid zig niet moet vleyen, en daar de baldadigste trotsheid, onder
den adel van de andere volkeren verspreid, zig als in een middelpunt schynt te
vereenigen. Zo een adelyk vreemdeling aldaar wenscht ten hoove en in voorname
gezelschappen toegelaaten te worden, diende hy zyn stamboek of genealogie wel in
zyn zak te draagen, en zyne quartieren op zyn klederen te laten bordueren. 't Is den
Adel alleen die aldaer al het voortreffelykst dat een mensch agtbaar kan maken insluit,
en zonder de welke alle bedenkelyke verdiensten, in een eenige ziel opgehoopt, de
minste aandagt niet tot zig trekken. De Vrouwen overtreffen de Mans nog ver in die
adelyke dronkenschap, en ik heb by dien Landaard verlepte lelyke wanschepzels van
die Sex gezien, tienmaal hoogmoediger als Lucifer, zo een veragtend oog op de
zoetste burgerjuffertjes slaan, als of ze de zelven tot de aarde wilden doen
wederkeeren, en door haare blikken vernietigen. Deze buitensporigheid gaat zo ver
dat den Hoogen Adel zig zo weinig met de lager vermengt als de laatste met den
burgerstand; zo dat het te vermoeden is dat die verhevene zielen zig een Hemel in 't
byzonder beloven, daar ze niet genoodzaakt zullen zyn zig door de minste
gemeenschap met het Christelyk Jan hagel te vereenigen. Ik heb voorgenomen in 't
vervolg eens in de schaal des redens te overwegen, wie meer eerbied waardig is, een
man die 't stof waar in hy geboren is ontworsteld, en door de treffelykste pogingen
't hooft van een adelyke stam word, of verdiend te worden, of een Edelman die door
ware deugden en heerlyke hoedanigheden zynen geerfden Adel schraagt, en tot zyne
doorlugtige voorouderen den luister, hen ontleend, met winst doet te rug keeren.
[193]
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No. 55. Den 5. May 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Hic nigræ succus loliginis, hæc est Ærugo mera.
1
HOR.

EEr ik voortgaa, vind ik my verpligt, my wegens de roekeloze, en kwaadaardige
toepassingen, aan welke dagelyks myne characters tegens recht en reden onderworpen
zyn, te beklagen, en uitvoeriglyk aan te tonen, op wat wyze billyke en verstandige
Lezers omtrent diergelyke voorwerpen dienden te handelen. Wat kan 'er spytiger
voor my wezen, als op 't uitkomen van ieder myner vertogen, een zekere waan als
een lopend vuur de gansche stad door te zien vliegen, dat deze of gene welkers naam
en hoedanigheid men niet verwaardigt te verzwygen, door den Spectator deerlyk
gehekelt is, en met zo veel nauwkeurigheit beschreven, dat men stekeblind moest
wezen, om hem niet te kennen. Diergelyk los gerugt word niet alleen van de grootste
menigte met de sotste ligtgelovigheid aangenomen, maar gemeenlyk nog door de
uitstroyers verzelt met schynheilige uitroepingen over myn' satiriquen en spotagtigen
aard, die niemand ontziet, en die, zo hy zig maar voldoet, zig weinig 'er aan gelegen
laat leggen, of hy de deftigste luiden tot een speeltuig van de algemene
kwaadsprekendheid maakt. Indien iemand redelyker als den grooten [194] hoop
diergelyke toepassing verwerpt, niet alleen, om dat de omstandigheden, die 't misbruikt
character omringen, aan 't aangewezene onderwerp niet kunnen gehegt worden, maar
zelfs om dat het zelve tot nog toe van het berispte gebrek niet beschuldigt is geweest;
zulks is onmagtig zo een dwaas uitstroyzel te

1

Hic nigræ sucus lol(l)iginis, hæc est ærugo mera: Dat is het sap van de zwarte inktvis, dat is
louter kopergroen (= -roest); d.w.z.: Dat is afgunst en pure laster. (‘inktvis’ en ‘roest’ zijn
beide symbolen voor afgunst en nijd). Horatius, Satiren I, 4, 100.
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stuiten en t'ontzenuwen. Men weet immers wel, is het antwoord, dat d'Autheur zig
zelven verbonden heeft, om met vreemde en versierde omstandigheden zyn waare
doelwit te bewimpelen1; Dog Lezers, die niet van verstand berooft zyn, worden door
die kunstjes zo ligt niet misleid, en al denkt de man ons wys te maken dat hy 't een
of 't ander gemeen burgerwyfje voorheeft, daar is niet aan te twyfelen, of 't is op een
zekere Vrouw van fatsoen gemunt geweest. 't Is wel waar, dat menschen die met haar
niet gemeenzaam omgaan haar wegens de gehekelde ondeugd of belagchelykheid
niet verdenken. Maar die zyn 'er niet agter, en 't is ligt te zien voor die genen, die
haar humeur wat nader onderzogt hebben, dat de Schryver haar door en door kend.
Dusdanig zyn in dit geval de gemene praatjes, aangaande de welke men niet weet
waar over men meer verbaast moet staan, over derzelver sotheid of over derzelver
kwaadaardigheid. Die de zelve uitslaan voelen niet, dat terwyl ze alle hare
verfoeyelyke kragten inspannen om den Schryver te beschuldigen, zy hem dadelyk
van de schuld ontlasten, en dezelve op hunne eigen schouderen overnemen. Want
doet hy zyn best, om door bewimpelingen de bedoelde personen aan 't oog der gretige
kwaadspreekendheid te ontrekken, en verwaarlozen zy in tegendeel niets om dit
betamelyk dekkleed aan een kant te werpen, zo is het handtastelyk2, dat volgens
hunne eigene bekentenis, niet ik, maar zy, by de beledigden niet alleen, maar ook by
alle eerlyke luiden, voor hatelyke en veragtelyke [195] agterklappers verdienen te
boek te staan. Men voege daar by, dat meestentyds, om myn tafreelen meer kragt by
te zetten, ik derzelver verscheidene trekken uit meer als een onderwerp verzamele,
om, op die wyze, met gevoeglykheid, en zo veel konst, als in myn magt is, de zelven
in een waarschynlyk verband te vleyen; daar in een schilder van de oudheid
navolgende, die om een volmaakt vrouwenbeeld voor den dag te brengen, de fraaiste
trekken, en leden, die hy in verscheiden voorwerpen aangemerkt had, met eene
behoorlyke evenmatigheid t'zamen tragt te voegen. Kan 'er nu wel grooter
onregtvaardigheid bedagt worden, als zo een geheel portrait iemand, die 'er maar
eenige trekken of verwen van besit, op den hals te schuiven, en met een kwistige
vuilaardigheid hem 't geen 'er aan hapert, te schenken. Maar om eens een regt
denkbeeld te geven van de belagchelyke ongerymtheid die 'er in die
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hatelyke toepassingen steekt, moet ik hier eens een zeker Heertje aanspreken, die 'er
een uitstekend handje van heeft, en die 'er zo stout meê omspringt, als of ik hem door
de onbesuiste losheid, de sleutel van al die geheime kabinetten had toevertrouwt.
Daar komt geen Spectator voor den dag, of in de eerste ruwe overlezing vind hy 'er
reeds het zyne, en de gehele ziel van; Hy drukt zig daar omtrent uit met een sweem
van meer als Pausselyke onfeilbaarheid. De spottende Koopmans zoon; wel dat is
immers ligt te raden; Wie kan niet zien, dat het Satyrophilus is? Zyn eigen aangezigt
kan hem niet volmaakter lyken; De Liefhebster van Labeyen1 kan niet anders
verbeelden als Mevrouw.... ze is 'er by de hele waereld voor bekend, en 't kleed past
haar als of het naar haar lyf gemaakt was. Maar waar op dog, myn verligt en
doordringent Jonkertje, steunt deze uwe grote ver[196]zekerdheid? Gy zyt immers
niet buitensporig genoeg, om de ongerymde gedagten te vormen, dat het met de
characters is als met het menschelyk wezen, 't welk in ieder byzonder, en noit, ten
minste in de uiterste volmaaktheid, aan verscheidene personen even eigen is. Indien
die aardige onderstelling doorging en ieder onredelyk character maar in eenig persoon
wierd gevonden, wy zouden 't geluk hebben van ons het deugdzaamste en 't
geregeldste volk van den aardbodem te kunnen noemen. Zyt gy by voorbeeld
d'eenigste in ons land, in deze stad, of zelfs in uw buurt, die de laffe kwaadaardigheid
oefent van roekeloze toepassingen te maken! Is 'er in 't volkryk Amsterdam maar
eene Vrouw van fatzoen, die canailleuze wyven onderhoud, om t' haren behoeve stof
van agterklap en laster by een te gaan rapen? Zulks is dermate ongegrond, dat men
in ieder stad in welke ik de eer heb van gelezen te worden, de originelen van de zelfde
afschetzingen in andere voorwerpen met een gelyke verwaandheid durft bespeuren.
Maar, zult ge mogelyk zeggen: ik ken niemand met welke het toegepast tafreel in
alle zyne delen zo net overeenkomt. Dog, myn lieve Man, ben ik gehouden juist de
zelfde luiden te kennen als gy, of kend gy al de gene, die ik in 't oog kan hebben?
Immers is het u onmooglyk te weten, of 'er niet ergens een voorwerp zig voor uwe
oogen verbergt, dat nog een veel algemeener en volmaakter overeenkomst met myne
afbeelding heeft; Daar by zyt gy wel bewust, dat, om uwe gewaande gelykenissen
goed te maken, gy u doorgaans niet ontziet, met wat af, en wat by te
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doen, de zaak wat te helpen, en te verhakkebanden;1 hier in niet kwalyk gelykende
naar een zeker tyran, die om de menschen, welke hy van zins was te martelen, net
in zekere yzere kribben te [197] plaatzen, de kleinen deed uitrekken, en aan de langen
de leden korten, tot dat ze beiden met de gezette maat overeenkwamen.
Dat gy aan iets diergelyks u meer als eens schuldig hebt gemaakt weet gy; dog 't
geen gy niet en weet, en u ten hoogste noodig is te leren, bestaat hier in, dat gy in
zekere gevallen geen kennis nog oordeel genoeg hebt, om ten minste grondige
applicatien te maaken. Gy zult wel hebben hooren zeggen, denk ik, dat zomtyds 't
zedelyk goed en kwaad zo na aan malkander komen, dat een gemeen verstant der
zelver scheidspalen niet regt kennende, gevaar loopt van zig te misgrypen, en 't een
voor 't ander te nemen. Dit ongeluk gebeurt u niet zelden, en ik weet onder anderen,
dat gy aan een vrolyk en geestig man gewoon door een koele raillery, daar de kragt
van een beknopt bewys in opgesloten legt, de vadsheid2 van een sotte redenering te
ontdekken, 't hatelyk character van een spotter hebt toegepast, die zyn werk maakt
van de reden zelf uit te jouwen, en baldadiglyk in 't gezigt te spuwen. En wat kan
dog d'oorzaak zyn van deze uwe misslagen als dat gy alzo weinig het onderscheid
kend tusschen wel en kwalyk te redeneren, als den regten aard van een onregtvaardige
en plompe bespotting, en die van eene geestryke en geoorloofde schertzing. Ik verzoek
u, dewyl gy van toepassingen zo veel houd, dit eens op u zelve toe te passen. Voor
dit maal zy dit genoeg. Heb dog voortaan de goedheid van zo veel verstand niet te
hebben, en ik verzeker u dat gy veel wyzer zult zyn.
Daar zyn andere gevallen, waar in de kwaadaardige dwaasheid van diergelyke
toepassingen nog gepaart gaat met de grootste onbeschoftheid, en in dewelke de een
aan den ander regt uit en zonder bewimpeling durft zeggen, dat volgens 't
al[198]gemeen gevoelen hy en niemant anders door den Spectator in 't een of 't ander
vertoog is afgebeeld. Zulks gaat zo ver, dat my van geloofwaardige getuigen is
verzekerd, dat in hun tegenwoordigheid zo een fraay compliment van een bejaarde
zoon aan zyn vader is gemaakt. Wat is zulks anders, als met de beestagtigste
onbehoorlykheid iemand, dien men alle eerbied schuldig is, in 't aanzigt te zeggen,
dat
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men, nevens al de waereld, in hem een hatelyk of bespottelyk character erkend, daar
niemand baarblykelyker eigendom aan heeft als hy? 't Is niet moogelyk daar aan een
andere betekenis te geven. Dog 't is te vergeefs dat na die onbeschofte slag toegebragt
te hebben, de belediger schielyk duikt, als of de Spectator agter hem stond, en het
doelwit van een geregtige toorn en wraak behoorde te wezen. 't Is voor den beledigde
ten minste onzeker of hy door my bedoelt is geweest, maar 't is ontwyfelbaar dat die
geestige complimentmaker myne gewaande bedoeling goedkeurt, en rond uit betuigt
dat ik het regte wit getroffen heb, want staande te willen houden, dat ik het op een
zeker onderwerp gemunt heb, en dat egter in 't zelve het berispte gebrek niet te vinden
is, dat stoot zig zelf om ver, of ik moest de zotte onvoorzigtigheid hebben gehad van
myn oogmerk aan dien hupschen toepasser in vertrouwen bekend te maken. Dog zo
lang ik my voor die dwaasheid zal weten te wagten, zal het onmogelyk wezen myne
regte origineelen te kennen, 't en zy ik my mogt verstouten, myn tafreelen op te
helderen door zekere bekende daden, en omstandigheden, bekwamer om een byzonder
persoon, als om een gebrek af te schilderen. Dog het ongeluk 't welk ik heb gehad
van in die misdaad te vervallen, hoewel maar eens, en dat onverhoeds en zonder 't
minste kwaadaardige inzigt, zal my voort[199]aan een des te naauwkeuriger
omzigtigheid inboezemen, om dusdanige gevaar te myden.
't Geen my in deze gehele zaak 't aanmerkens waardigst voorkomt, en geen gering
denkbeeld van de algemeene menschelyke kwaadaarigheid moet geven, bestaat hier
in; Men moet bekennen, dat 'er in de Spectator niet alleen characters van dwaasheid,
en ondeugd worden gevonden, maar ook van wysheid, en van waare verdienste; ik
heb egter tot nog toe niet vernoomen, dat onze Christelyke toepassers zig de minste
moeite hebben gegeven om de deftige en loffelyke onderwerpen, die ik naar myn
vermoogen heb zoeken af te schetzen, te ontdekken; mogelyk hebben ze die tafreelen
zo fraay gevonden, dat ze raadzaam geoordeelt hebben dezelven voor zig te behouden;
het kan ook wel wezen dat ze dezelven hebben aangezien als bloote harssenbeelden,
waar van de originelen vrugteloos zouden gezogt worden. Ik voorzie dat deze myne
aanmerkingen den Lezer aanleiding zullen geven, om te oordeelen, dat, dewyl myne
vertogen aan de algemeene kwaadsprekendheid zo eene ryke en gemakkelyke stof
verschaffen, het my, als een eerlyk man, zoude passen om dit kwaad in zyn loop te
stuiten, met schryven op te houden. Dog die my zulks raaden
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kennen de onbepaalde vernuftheid niet van de agterklap, die, zo de Spectator haar
onttrokken word, die schade zal weeten dubbeld weder in te halen, met het zelfde
misbruik te maken van de deftigste predicatien, die noodwendiglyk tafreelen van
dwaasheid en ondeugd met myne vertogen moeten gemeen hebben, en gevolgelyk
aan verfoejelyke toepassingen onderhevig kunnen zyn. Daar by durf ik hopen, dat
dit myn vertoog door zyn gewenschte uitwerking myn inzigt zal beantwoorden; dat
voortaan [200] billyke en redelyke luiden tegens roekelooze toepassingen op haar
hoede zynde, dezelve versmadelyk van de hand zullen wyzen; ja zelfs, dat de ontaarde
uitleggers van de Spectator, zo hen nog de minste schaamte overig is, door de vrees
van zig zelven volgens hunne verdiensten hatelyk en bespottelyk te maaken, in hun
vuil werk zullen belet worden voort te gaan. In die heuchelyke verwagting zal ik met
myne vertogen volharden, en hoe langs hoe meer al myne pogingen aanwenden om
myne Lezers langs een weg, met bloemen besaait, tot een waare nuttigheid te leiden.
Niemand zal ontkennen, dat een voorneemen gelyk het myn, indien het wel uitgevoert
is, ten hoogste heilzaam kan wezen, al was het maar alleen, om dat door 't zelve aan
luiden, die niemand wegens hunne gebreken durft waarschouwen, een spiegel voor
de oogen word gehouden, waar in ze zelfs hunne onvolmaaktheden kunnen zien en
middel vinden om ze te verbeteren. Immers is het niet te denken, dat al de luiden van
fatzoen van 't humeur zyn van een zeker aanzienlyk Juffertje, die, om dat ze zig twee
of driemaal in de Spectator heeft geraakt gevonden, 't lezen van de zelve versworen
heeft. Dog ik heb de eer van haar zo wel te kennen dat ik verzekert ben, zo het haar
maar eens ingeluisterd wierd, dat een van haar goede vrindinnen deerlyk door my
gehekelt, op staande voet weder met my zal verzoent zyn, en myn werk tot aan den
Hemel verheffen.
Deze Hollandsche Spectator zal alle Maandagen en Vrydagen te bekomen zyn: Te
Amsterdam, by H. Uytwerf; te Rotterdam, J.D. Beman; Delft, A. Beman en Boitet;
's Gravenhage, C. Boucquet en J. vander Kloot; Dordrecht, Van Braam; Leyden,
Kerchem; Haarlem, Van Lee; Utrecht, Kroon; Middelburg, Meerkamp; Vlissingen,
Payenaar, Leeuwaarden, Strik. &c. [201]

Justus van Effen, De Hollandsche Spectator

219

No. 56. Den 9. Mey 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Decipimur specie recti.
1
HOR.

HEt volgende Vertoog is my door eene onbekende hand toegekomen; dewyl ik in
het zelve vind eene bondige redeneering, en den geest van een onpartydig onderzoek,
voor dewelke ik altyd de grootste hoogagting heb gevoelt, heb ik goedgevonden het
zelve 't licht te doen zien, in verwagting, dat de stellingen daar in vervat, aan de
welken ik volkomentlyk myn zegel hange, den oordeelkundige Lezer zullen behagen
en tot nut strekken.
HOewel ik, als een regtschape Protestant, ten uitersten afkeerig ben van de dwalingen
en 't misverstant der Roomsche Kerke, zo kan ik evenwel niet inschikken dat onze
yveraers, met die zelve domheit meenigmael, die men den Roomschen te last legt,
alle hunne Godsdienst-oeffeningen ten quaden duiden, zonder 't oogmerk van
derzelver instellingen na te vorschen of te beredeneren. Het is de Waerheit dat het
Gebouw der Roomsche Kerke niet anders rust dan op valsche gronden van verdraeide
uitleggingen en menschelyke overwegingen, en dat het opgetimmert is door vonden
van Bygeloof en opgeschikt met den sleep van uiterlyke Plechtigheden: Maer 't is
aen de andere zyde t'eenemael onredelyk dat men alles afkeurt, wat niet naer onze
wyze ge[202]schikt is; en, zoo lang men de doolende door een gezonde redenering
noch niet heeft kunnen te recht brengen, is het vooral hatelyk dat men hen in hunne
gemeende Godsvrucht stoort; het welk genoegsaem dagelyks geschied als men
gelegenheit maekt van zynen yver voor de waerheit te doen uitblinken. Onder anderen
vinde ik vreemt dat
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men het den Roomschen tot een misdaet rekent dat zy vlytiger ter Misse gaen dan
in 't Sermoen; als of men dagt dat in hun Sermoen of onze Predikatie het wezentlykste
deel der uiterlyke Openbare Godsdienst-oeffening bestont, en dat men om de
Predikatie alleen ter kerke komen moet. Een waen, zeker, die ik by ons Protestanten,
onder alle gezintheden, zoo algemeen vinde, dat het te beklagen is; te meerder noch,
wanneer men overweegt hoe lichtelyk een verkeert begrip ontrent het waernemen
van onzen uiterlyken en Openbaren Godsdienst een quaed gevolg van onachtzaemheit
na zich sleept in 't oeffenen van onzen byzonderen en huisselyken Godsdienst. Het
zal ongetwyfelt velen vreemt schynen dat ik hier het Pausdom op de baen breng; om
myne Lantgenooten te leeren wat gebruik men maken moet van ons te Kerk gaen;
maer men zoude my verongelyken, als men waende dat ik door het ophalen van zulke
oeffeningen, die de Roomsche Kerk tot Godsdienst schikt, in 't minst haer styven
wilde in hare wangevoelens. Ik zoek alleen slechts uit haer voorbeelt op te helderen
wat een Christen als 't voornaemste heeft te schatten van zyne Openbare devotie, en
ten dezen einde aen te toonen dat men qualyk doet een Roomschgezinden te berispen
over zynen yver tot de Misse; want hier in bestaet het plegen van zyne publique
devotie, dit wort hem ingeprent van kindsbeen aen als een dienst, dien hy verschuldigt
is aen zynen Heer, welken hy, naer zyne [203] gedachten, opentlyk met de geheele
Vergadering aenbid en eert. In het Sermoen of de Predikatie, 't is waer, kan hy
onderwezen en opgewekt worden; maer in de Misse, volgens de gronden hem
ingescherpt, dient hy zynen God, en quyt zig van een' plicht, die hem duurder is
aenbevolen dan de bevordering van zyne kennisse. In tegendeel schynt het by de
Protestanten dat zy een goeden kerkgang doen, wanneer zy een Predikatie gaen
hooren, en hun aendacht aen dezelve leenen. Ik wil hier geensins twisten over 't nut
en voordeel dat men uit de Predikatien kan trekken, veel min dezelve van onze
Godsdienstige Vergaderingen afzonderen, want ik erken ze als een middel tot
opheldering van ons Verstant in de Heilige Schriften, tot vermeerdering van ons
Geloove, en tot opwekking van onze Godsvrucht. Wanneer de Predikatien tot dit
oogmerk geschikt zyn, zoo kunnen zy van een heilzaem gevolg wezen, en een
Predikant is machtig om door zyne gaven de harten te bewegen tot een betere
betrachting van den Christelyken plicht; ook ontbreekt het niet aen voorbeelden van
luiden, die eerst uit nieuwsgierigheit te kerk gaende, naderhand Godsdienstiger zyn
geworden, en by hun Burgerlyk gedrag een God-
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vruchtig leven gevoegt hebben. 't Is derhalven pryslyk dat men door een naerstig en
aendachtig Gehoor alle brave Leeraeren aenmoedigt om hunne reets verkregene
gaven en bequaemheden verder aen te queken, en hunnen lust op te wakkeren tot
voortplanting van den Godsdienst: Maer het oogmerk onzer Vergaderingen bestaet
hier in alleen niet, en wy komen ook tot een ander einde te samen. In alle Godsdiensten
vont men ten allen tyde een Openbare Dienst, geschikt ter eere van de erkende
Godheit, en waer door men zyne onderwerping en afhanklykheit aen een [204] hooger
en volmaekter Wezen wilde bewyzen; het zy door Offerhanden, Gebeden, Lofzangen
of andere Plechtigheden, in welke de Priesters en andere Tempeldienaers wel
voorgangers en aenleiders waren; maer het geschiede, of in den name des Volks, of
tot zynen nutte, of het Volk had 'er zyn deel in. Sedert de komst van onzen Heilant
en zyne Goddelyke Openbaring zyn wel de meenigvuldige plechtigheden te niet
gedaen; maer daer bleef in de Eerste Christen-kerk een Openbare Dienst, gericht
naer de Leere van 't Evangeli en naer het voorbeelt der Apostelen; doch die naderhant,
wanneer de rykdom en weelde met de Keizeren ter Kerke indrong, verbasterde in
Bygeloof en prachtige Plechtigheden, die 't Gemeen aen den uiterlyken schyn deed
blyven hangen; tot dat een heilzame Reformatie een redelyker Liturgie of Kerk-dienst
vast stelde, die voor Gode betamelyker is, en meerder overeenstemt met het geen
wy wegens de eerste Christenen vinden aengeteekent. In alle Landen was dit evenwel
niet eveneens. In de Nederlanden hielt men zich aen 't eenvoudigste gebruik; dat ook,
wanneer 'er een behoorlyke aandacht toe verleent wort, allen prael en luister overtreft.
Onze Kerk-dienst namelyk bestaet in het Lezen van Gods Woort; het Zingen van
Psalmen en Lofzangen, de Openbare Gebeden en de Algemeene Belydenis der
zonden: In de twee laestgenoemde Godsdienst-oeffeningen volgen wy de stem van
den Dienaer met onze gedachten, en voor zoo ver wy 'er Amen op zeggen kunnen,
is het onze plicht de gemoederen ten hemel op te heffen om als met één harte en ééne
ziele die weldaden te verwerven, die wy van den hemel afbidden. Dat nu in het wel
waernemen dezer Godvruchtige oeffeningen eigentlyk onze Openbare uiterlyke
Godsdienst bestaet zal men [205] bevinden, wanneer men overweegt: dat de
betrachting van een' wezentlyken plicht zekerlyk hooger te waerderen is dan de
vordering in kennis, terwyl, het de Voorzienigheit om wyze redenen, behaegt heeft
niet evenveel bequaemheit of gelegenheit aen alle menschen te schenken om hunne
kennisse te vermeerderen; maer wy
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hebben alle gezond oordeel genoeg om ons zelven te overtuigen dat wy schuldig zyn
onzen Schepper te eeren, te loven, te dienen en te gehoorzamen, ook hebben wy maer
weinige aendacht van nooden om te weten dat wy zonder den Goddelyken bystant
niets vermogen, en dat wy by gevolg dat Opperwezen moeten aenbidden om alles,
waer in wy te kort schieten, en waer uit ons zyn Almacht kan redden. Daer en boven
is een Predikant maer een Uitlegger van dat Woort, het welk wy hooren voorlezen,
en waer op wy voor al onze aendacht behoorden te vestigen. De ondervinding leert
ondertusschen dat 'er in 't algemeen op die voornaemste plichten minst gelet wort.
Men beschouwe dit eens met opmerking in de Kerken zelve, en men zal, zoo men
al by zich zelf zyn pligt hier in voldoet, dit genoegzaem in anderen gewaer worden,
en ondervinden dat men meest om de Predikatie in de Kerk gaet; en dat men het
Voorlezen van Gods Woort en 't Zingen van den Psalm eerder schynt aen te zien als
een tydkorting voor zulken, die vroeg komen, dan voor een wezentlyk stuk in de
oeffening van Godsdienst. Men lette dan eens op hoe men toeluistert naer den
Voorlezer, en hoe menigmael zal men zien dat 'er weinig acht op geslagen wort, maer
dat men zich veel al bezig houd met malkander aan 't oor te fluisteren en een
buurpraetje. Ik wil wel bekennen dat hier de redenering kan vallen over Godsdienstige
zaken, en dan zou men mogen denken dat het tot [206] nut en stichting kan gedyen;
maer men zal my ook wel toestaen dat de praet niet zelden valt over stoffen, welke
geen gemeenschap hebben met de Godsvrucht. Wat behoeft men ook zoo oplettende
te zyn om in de Kerk naer den Voorlezer te luisteren? Men heeft den Bybel in huis
en kan daer met meer aendacht lezen en door zyne overdenkingen grooter vrucht
hebben van 't gene men leest: Het gewoel der menschen belet telkens 't gehoor en
maekt dat men den Voorlezer niet kan volgen. 't Is de waerheit: maer bedenkt men
wel dat als elk het zyne toebracht om de stilte en aendacht te vermeerderen, en te
dien einde ook wat vroeger in de Kerk quam, de zaek dan gevonden was en de
algemeene stichting hier door kon bevordert worden? Het Lezen van den Bybel in
huis is niet alleen waerlyk goed, maer ook yders plicht, als behoorende tot onzen
byzonderen huisselyken Godsdienst; gelyk ook de verdere Godsdienst-oeffeningen,
welke alle wy zoo wel in huis als in de Kerk moeten verrichten; en indien men in
huis zynen plicht daer ontrent wel waerneemt zal men ook in de Kerk meerder
Godsvrucht toebrengen: Maer gebeurt het niet wel dat in het lezen der H. Schrift in
huis de keure valt op zulk een deel dat
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meest van onze smaek is, of als 'er geen verkiezing plaets heeft, dat men dan begint
daer het boek open slaet? ik zou denken ja. En zou het daer en tegen wel onmooglyk
wezen, dat ons in de Kerk, daer de Voorlezers meerendeels hunnen gewoonen loop
houden, stoffen ontmoetten, waer over men voorhenen weinige bedenkingen gehad
heeft, en die eene aendachtige overweging verdienen? Zoude ook een opmerkend
Toehoorder, als hy hier en daer plaetsen hoort voorlezen, waer uit andere gezintheden
hare verschillende gevoelens beweren, niet wel eens tot gedachten van [207] meerder
Liefde en Verdraegzaemheit voor zyn evennaesten kunnen gebracht worden, als hy
ziet en hoort dat de tegenparty zich, zoo wel als wy, op uitgedrukte Texten kan
beroepen? Dus doende zou men leeren kunnen, dat de verschillen meest bestaen in
menschelyke uitleggingen, die feilbaer wezende, eer medelyden dan afkeer behoorden
te verwekken over de doolingen van onzen medemensch, met wien wy in het tydelyke
niet weigeren gemeenschap te hebben zoo om eigen belang, als uit achting en
genegenheit. Maer wy zullen mogelyk meer devotie vinden in het Zingen van den
Psalm; ten minsten yder slaet zyn boek open en volgt den aengeheven toon met luider
stemme. Dit doet het gedruisch in de kerk merkelyk verminderen of liever verdooven,
en 't zoude ook ongemakkelyker vallen als men wilde voortpraten: Hoe verre men
ondertusschen hier in zyn eigen en de algemeene stichting op het oog heeft, behoeft
men maer te onderzoeken in de wezens, en hoe menigmael zal men gewaer worden
dat het oog ginds en herwaerts gaet weiden om te zien wat 'er al omgaet. De komst
van een achtbaer man in de Kerk, die van een' vrient, de fraeye of slechte opschik
van dezen of genen, zyn yder genoeg tot storingen der aendacht. 't Is ook geen wonder,
zal men zeggen, want men kan de oogen niet in zyn zak steken, en men heeft 'er
dikwils zelve genoeg hinder van: Maer de nette kennis, die al een zeer groot deel der
kerkgangers hebben van de zaken, die rontom hen voorvallen, bewyst genoeg dat de
nieusgierigheid en oplettendheit op dingen, welke niets om 't lyf hebben de
gemoederen meer gaende maekt, dan de aendacht, die tot alle Godvruchtige
oeffeningen vereischt wort. Ontrent het Gebed wil ik gaerne myn oordeel voor een
groot gedeelte opschorten; want gelyk het onmogelyk is der menschen harten te
doorgronden, zoo kan men niet wel verder oordeelen als op 't uiterlyk gezigt; en al
wie eenigzins van goede opvoeding is, heeft geleert zich stil en zedig te gedragen,
en een gevoeglykheit waer te nemen, die naer een behoorlyke aendacht zweemt.
Daer en boven begint de man dan te spre-
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ken, waerom men in de Kerk komt, en als deze by zyne Toehoorders voor af in gunst
staet, of een gaef heeft van de harten te roeren, is 't wel te denken dat men in 't Gebed
meerder devotie toebrengt, en 't zou schynen dat men de luiden verongelykte, zoo
men dacht dat het niet als een voornaem deel van den uiterlyken Godsdienst wiert
geschat. Maer ik heb eene aanmerking, die my doet twyfelen of men niet de Predikatie
een wezentlyker deel stelt van den Kerkdienst als wel [208] 't Openbaer Gebed. Want
hoe menigmael gebeurt het dat men zyne Dienstboden of anderen, welker hulp men
spoedig denkt noodig te hebben, beveelt of verzoekt van voor het Gebed uit de Kerk
te gaen om zoo veel tydiger by der hant te wezen, en dat men ook wel zelfs heenen
gaet om 't een of 't ander voornemen te volvoeren. Of dit alleen geschied van luiden,
die niet heel kerkagtig zyn, dan of men dit gebruik mede vint by zulke, die veel werk
maken van het bywoonen der Vergaderingen late ik over aen yders ondervinding. Ik
wil gaerne bekennen dat 'er omstandigheden in de oeffening van de gestelde uiterlyke
Openbare Godsdienst-plichten zyn, waer door de algemeene stichting zeer verhindert
wort: maer dit neemt het gewigt der zake zelve geenssins weg. Het is waer namelyk
dat de bediening van Voorlezer en Voorzanger niet zelden wort waergenomen door
menschen van gemeener opvoeding, die door hun misselyk geschreeuw en
aengewenden dreun de Toehoorderen meer tot lachen dan tot opmerking bewegen,
en hier heeft de Gemeente maer een gering denkbeelt van den Dienst, waer in zy de
Gemeente tot Voorgangers strekken. Het is ook waer, dat de berymde Psalmen, die
in 't algemeen gebruikt worden, veel berisping zyn onderworpen, en velen doen
verlangen dat zy voor eene vloeyender en krachtiger beryming mochten verwisselt
worden. Maer wat zou het veel baten, al quam 'er in beide deze gevallen eene
wenschelyke verandering? Hoe licht zou de gewoonte de aendacht verminderen!
waer van men maer een voorbeelt heeft te nemen in de Bediening van den Doop,
een Plechtigheit, die als wezende van Goddelyke instelling, gelyk ook 't Nachtmael,
te waerdig is om met zoo weinig oplettendheit by te woonen, gelyk meest al geschied.
En schoon het somtyds kan gebeuren dat een Predikant het Formulier met zulken
verheven toon niet voorleest, als hy zyne Predikatien uitspreekt; de Gemeente, zoo
zy wil, heeft gelegenheit genoeg om haer aendacht in dit geval te kunnen opwekken,
terwyl het Formulier in alle Kerkboeken na te lezen is: derhalven mag men zyne
onoplettendheit den Predikant niet byzonderlyk wyten; maer men behoorde zich
zelven eerst te onderzoeken, en

Justus van Effen, De Hollandsche Spectator

225
dan zou men zyne onaendachtigheit in dit stuk, zoo wel als in alle de anderen, te
voren aengehaelt, lichtelyk ontdekken; en gewaer worden dat men zich door de
gewoonte laet vervoeren, zonder tot het wezen der zake behoorlyk in te dringen; 't
welk in Geestelyke zaken voor al geen plaets moest hebben, terwyl aen 't wel
betrachten van den Godsdienst de eeuwige zaligheit gehegt is. [209]
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No. 57. Den 10. May 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Scribimus indocti, doctique, poëmata passim.
1
HOR.

OMtrent de verscheidenheid der gevoelens, verwekt door het Vaersje No 49, is niets
voorgevallen, 't welk ik niet voorzien had. Zommige, die met hunne ooren alleen
raadplegen, hebben 't zelve buiten gemeen fraay gevonden; anderen, welkers
ongemakkelyke reden over eenige groove fouten in 't zelve gebelgt is geweest, hebben
't geheele werk als een wangedrogt verworpen; weinige hebben het met een
verstandige en oordeelkundige aandagt in alle zyne delen onderzogt en overwoogen.
Eindelyk eenigen hebben raadzaam geoordeelt met hun gevoelen niet voor den dag
te koomen, voor dat ik myne eygene gedagten verklaart zoude hebben. 't Geen al
mee de minste verwondering in my niet gebaart heeft, is, dat 'er Lezers zyn geweest,
die zig hebben ingebeelt, dat dit gedigt myn eygen maakzel is, en dat ik het met
voordagt zo t'zamen gestelt heb, als het is, op dat het my aanleiding tot
verscheidenheid van digtkundige aanmerkingen zoude geeven. Deze oordelaars
moeten buiten twyfel politiquen zyn, die noit met hunne bespiegelingen de gemeene
weg volgen, altyd byzondere paaden, al was het dwars door heggen en struiken,
zoeken, en alles wat 'er in de waereld voorvalt de natuur ten spyt aan [210] de
vergezogtste beweegredenen toeschryven: Geen onverdragelyker Schepzel, zegt een
fransch Poëet, als een fyn en doorslepen Dwaas.
Om myn gevoelen aangaande ons gedigt te uiten, zal ik zeggen, dat ik in 't zelve
meenigvuldige fouten aan d'eene kant heb gevonden, en aan d'andere fraiheden, die
de gebreeken ten naasten by opwegen. Wel dan moet het als middelmatig aangezien
worden, zal men zeggen, en dienvol-

1

Wij schrijven, geleerd of niet, overal gedichten. Horatius, Epistulae II, 1, 117.
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gens, naar 't gevoelen van * Horatius, al zo weinig agting waardig, als of het gansch
niet dogt1. Maar dusdanig is de zin van dien zetregel der grooten Digtmeesters
geenzins. Hy verstaat door een middelbaar vaers, niet een werk, dat in zommige
opzigten goed, en in anderen kwaad is, maar dat in zyn ganschen t'zaamenhang niets
behelst, dat te pryzen of te laaken is, en derhalven 't verstand en 't gemoed des Leezers
in eene verdrietelyke ledigheid laat; Onder zo een middelbaar Digter is Pegasus te
vergelyken met een gemeen Vriesch paard, dat zonder wankelen, of hollen, en zonder
zig door de minste aangenaame beweeging bevallig te maken, regt toe recht aan op
een klein egaal drafje weg vordert, en eyndelyk komt daar het wezen moet; in een
woord, dat beter voor een kar of wagen voegt, als onder een braaf Ruiter; dog onder
een Digter als de onze, is hy als een dartele, en moedige Hengst, dog kwalyk getemt,
en nog niet toomvast, dewelke nu stil staat, nu uit alle magt voortrent, dan steygert,
dan struykelt, en valt, en zomtyds met levendige bewegingen, en lugtige sprongen
de aanschouwers vermaakt, en in zyn woeste ongeregeldheid zelfs iets aangenaams
vertoont. In 't kort, ik vind in 't gemelde werk een waare Digtgeest, die in geval het
een leerling tot zyn maker heeft, met 'er tyd iets [211] deftigs belooft, maar tot nog
toe aan de leiding van een bedreeven en oplettend oordeel geen genoegzame
gehoorzaamheid betoont; om dit myn gevoelen te regtvaardigen, zal ik beginnen,
met het zinnebeeld van den Schryver in zyn gansche aan een schakeling myn' Lezer
in weinig woorden voor ogen te stellen.
De Digter verbeeld zig in een droom door de lugt op dunne wolkies te zweven,
hy ziet in zee een Speeljagt, welkers Palinuur of Stierman hem noodigt mee te varen
na de lieffelykste landstreek, die bedagt kan worden. Hy laat zig overreden, en daalt
neder op het net gebouwt vaartuig, op het welke hy Verstant en Wysbeleyt aan 't roer
ziet, en Voorzigtigheid by de zeylen. Na dat eenigen tyd een zagt windje het jagt
voortgedreeven heeft, verheft zig een storm, wiens afgryzelykheid alle begrip te
booven gaat.

*
1

---- Mediocribus esse poetis
Non dî, non homines, non concessere Columnæ.
Mediocribus esse poetis/ non homines, non di, non concessere columnae.: noch voor de
mensen, noch voor de goden, noch voor de boekverkopers mogen dichters middelmatig zijn.
(Horatius, Ars Poetica 372 vv).
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Het onweer eindigt, en hy tot nog toe boven op 't schip zig hebbende gehouden,
begeeft zig naar binnen, alwaar hy de Opperdeugt met haare gezellinnen ontmoet;
hy buigt zig voor haar met een neederig ontzag; en de Godinne, naa hem weder met
een vriendelyke lach gegroet te hebben, en een teeken tot stilte te hebben gegeeven,
doet aan 't gezelschap een lange aanspraak, strekkende om den mensch van 't
schynschoon des waerelds af te schrikken, en tot liefde voor waare deugd en
aankleving aan zyne grootste belangen aan te sporen.
Dit is de gansche schors van het zinnebeeld; waar van wy nu de ziel en innige
beteekenis moeten trachten te vinden. In 't aanwenden van myne poogingen hier
omtrent zal ik zoeken de verstandigste en billykste der uitleggeren van de schriften
der ouden, na te volgen, en zonder myn best te doen om van groove misslagen iets
fraais te maaken, alles in de beste vouw te slaan en van twee zinnen, die even [212]
natuurlyk zyn altyt de voordeeligste voor de eer van den Digter te kiezen. Voor eerst
vind ik niet belagchelyk, dat onze Poëet zig verbeeld niet als op 't strand staande,
maar als hangende op de wolken. Die ongerymtheid is een droom niet oneygen, en
dusdanige verbeelding verrukt ons dikwils in den slaap, wanneer ons ligchaam 't best
gesteld is, 't bloed en zappen onverhindert hunnen loop volvoeren, en de harssenen
van dampen ontlast tot vlugtige gedagten 't bekwaamst zyn, door 't reizen met een
vaartuig op de baaren der ongetemde zee, kan zeer gevoeglyk verstaan worden 't
menschelyk leeven, en door dusdanige reis, ondernoomen in 't gezelschap van de
deugd met haare troongenooten, naar de aangenaamste landstreek het leeven van
een Deugt-beminnaar, die naar zyn waar en eeuwig Vaderland zig tracht te spoeyen.
't Zagte windje, dat in 't begin 't jagt voortdryft verbeeld de bezadigde gerustheid,
die de zuivre deugd dikmaals op 't heuglykste aan de ziel doet gevoelen, en het
gruwelyk onweer, dat schielyk opkomt, is een levendige afschetzing niet alleen van
de vervolgingen, waer mede de waereld zo een reiziger naar de eeuwigheid op 't
onverzienst aantast, maar wel voornamentlyk van de vry gevaarlyker vervolgingen,
met welke de driften, ontstaande uit onze aankleevende verdorvenheid, als de dolste
winden onze onvolmaakte deugt te keer gaan; wat aangaat de bestendigheid van het
reisgezelschap in zoo een oogenschynlyk gevaar, dezelve kan zeer wel betekenen de
welgegronde kloekmoedigheid van zo een reiziger, zo lang hy de deugden, die hem
verzellen, niet uit het oog verliest. Wat de bestierders van 't schip betreft Verstand,
Wysbeleid en Voorzigtigheid, daar
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op zou kunnen berispt worden, dat voorzigtigheid, en wysbeleid 't zelfde zyn, dog
indien men door de voorzigtigheid die op de zeylen past wil verstaan dat gedeelte
van 't wysbeleid, dat het gevaar voorziet, en 'er zig voor tracht te hoeden, zo kan
zulks nog wel door den beugel. De Opperdeugt die hy binnen treedende ontmoet,
beschryft hy niet; moogelyk zal hy door de zelve verstaan de reeden, voorzien met
genoegzaam ligt en kragt, en aldus de bronader en waare moeder aller deugden.
Misschien ook wel de regtvaardigheid, die in een uitgestrekte zin genoomen, alle de
pligten in zig besluit, en zeekerlyk hier niet behoorde overgeslagen te wezen. Haare
gezellinnen zyn hier Godvrugt, opregtheid, Christelyke liefde, en barmhartigheid.
De laatste schynt hier veel te wezen, de[213]wylze opgeslooten legt in de liefde tot
ieders heil bereid. In haar plaats had de Digter gevoeglyk kloekmoedigheid, en
standvastigheid kunnen zetten. Tot dus verre zou het zinnebeeld redelyk wel op zyn
voeten staan, indien de Schryver ('t geen volstrekt in een allegorie vereyscht word,)
zyne trekken en kleuren zo duidelyk en klaar had t'zamengevoegt, dat een gemeen
Lezer met een weinig aandagt van stap tot stap de bedoelde betekenis, op 't spoor,
tot haare volkomene volmaaktheid toe, had kunnen volgen. Dog 't geen hier 't meest
gebrekkig is, is de Redevoering van de Opperdeugt, die ze op 't land zo wel zoude
kunnen gedaan hebben als op zee, en de minste betrekking niet en heeft op de voorige
verbeeldingen, daar nogtans op de natuurlykste wys de reis zelf, en 't geen 'er zo even
op voorgevallen was, haar een keurlyke stof zoude hebben kunnen verschaffen, om
de zelfde zeedelessen onder gevoeglyker verbloemingen onze aandagt aan te bieden.
Daar by schynt ze haar aanspraak aan den Digter alleen te rigten, die zeer wel zou
gedaan hebben, van een talryker vergadering in staat om voordeel met het gezegde
te doen, aan de Godinne te bezorgen. 't Schynt hier en daar wel, dat hy 't zelve
onderstelt, dog nergens word het uitgedrukt, hoewel zulks boven een Digtregel of
twee niet zou gekost hebben.
Om nu te koomen tot de uitvoering van 't uitgelegde bestek, zal ik zeggen, dat in
't generaal de versificatie of rymkunde, hier aangenaam verheeven, en zoetvloeyend
is, en de uitdrukkingen, voor 't meest uitgekipt, kragtig en bekwaam Lezers, die niet
keurig vallen1, volmaaktelyk te voldoen. Dog aangaande dit alles kan een strikt
oordeeler hier meenigvuldige fouten ontdekken. Alle vittery op kleinigheden zal ik
egter van de

1

kieskeurig zijn (WNT VII[1], kol. 2668).

Justus van Effen, De Hollandsche Spectator

230
hand wyzen;
En stad, en woud, en dorp zig op het dons geleid; woud is hier een tastelyk
stopwoord.
Bulderende onweersbuien,
Die vaak en kiel en volk ten hoogen heemel kruien.

Zonder hier aan te merken, dat het volk de kiel noodwendig volgen moet, zal ik
alleenlyk zeggen, dat ik niet begrypen kan, hoe het laage woord kruien, dat een traage
beweeging uitdrukt, den digter zelf kan voldaan hebben, voornamentlyk daar die
grove fout zo ligt was te myden, op onweersvlagen kon hy immers jagen hebben
doen rymen.
Toen zy de huilende, en verstaalde Rotzen aan
Den eene kant en aan den anderen vreeslyk slaan? [214]

Die regels koomen my zo hart voor, als de verstaalde Rotzen zelf. Ik weet dat onze
grootste Poeten hier in onzen digter tot verschonende voorgangers strekken en niet
zelden hunne digtregels eindigen door, aan, met, want, maar, zo, om & c zelfs weet
ik dat men zulks als een eigenschap van de Nederlandsche Poezy aanziet, maar 't
zou beswaarlyk beweezen kunnen worden; 't geen of de zin, of de rym verduistert,
moet noodzaaklyk een fout zyn, en ik ben verzeekert, dat onze Digter zig dit gebrek
vergeeven heeft, alleenlyk om dat het zelve te myden geen geringe moeite zou kosten.
De Norsche Windvoogt liet
De dolle winden uit hunn' stormriolen waaien,
Straks zag men bergen van hunn' vaste wortels draaien,
De donder kaatste hen als koogels door de lugt
Het peekel kuscht het oog der zonne, Thetis zugt, en
Dugt, en vlugt in 't diepst van haar versierde zaalen.

Hier begint de beschryving van het onweer, welkers afgryzelykheid ik gezegt heb,
dat alle begrip te booven gaat. Zonder den Digter te kort te doen kan men zeggen
dat zyn Digtgeest hier 't gebit op de tanden heeft genoomen1, en geheel en al op hol
loopt. Geen droom zelfs kan de ongerymtheid van deeze beschryving evenaaren; Dat
bergen door de lugt vliegen kan gedroomt worden, maar dat de donder de zelven als
kaatsballen gebruikt, daar van kan nog waakende nog slaapende imaginatie een

1

op hol geslagen is (WNT IV, kol. 422).
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harssenbeeld vormen. Dat de zee zig tot aan de zon verheft, is zo buitenspoorig
kragtig, dat het flauw en kragteloos daar door zelf word. Indien onze Digter zegt dat
de baren zig met de wolken scheenen te vermengen, zulks zou zo eene natuurlyke
als ontroerende en verschrikkende verbeelding van de ysselykste storm zyn geweest.
Veelen onder onze hedendaagsche Poeten schynen niet te bevatten dat al 't geen te
ver buiten 't bereyk van de natuur gaat geen indruk op 't menschelyk gemoet kan
doen.
't Vriendelyk woord kusschen komt hier ook wonder kwalyk te pas. Slaan zou hier
wel zo gevoeglyk zyn geweest. zugt en dugt en vlugt maakt een kinderagtige
klankspeeling, daar geen verstand ter waereld toe vereyscht word, en die zelfs in
laage vaerzen, wanneer ze zig natuurlyk aanbied, behoorde verworpen te worden.
Onze Poëet schynt 'er een groot liefhebber van te weezen. Zo heeft men in 't vervolg,
[215] lieve liefde, lieve Lievelingen, list en twist, kroon en throon, kuscht met lust.
Zo men hier 't voorbeelt van onze treffelykste Digtgeesten wil aanhaalen, zal ik
alleenlyk zeggen, dat hunne frayigheden, en niet hunne feilen moeten nagevolgt
worden. 't Vervolg van deeze beschryving wykt het voorgaande in ongerymtheid
niet; Een zeeman die zyn hooft t'elkens onder haalen moet, op dat het weerligt zyn
kruin niet zenge; een donderkloot, die huilende om hem heen snort, en tot de mynen,
die de Autheur buiten twyfel weet onder de zee te zyn, doordringt, zyn verbeeldingen,
die baarblykelyk strydig met de natuur zynde, met de Poetische schilderkunst niets
gemeens kunnen hebben. Dit moet voornamentlyk op 't geen volgt toegepast worden,
met opmerking hoe noodzakelyk een zekere trap van geleerdheit aan een Poëet is.
De Polen waggelen en beeven op hunne assen.

Voor eerst waggelen dat sterker is als beeven moest agter 't zelve gekoomen hebben;
dog dit is een geringe misslag; 't Is wel wat anders te zeggen, de polen, die niet anders
zyn als de uiterste punten van de as, of spil, waar op, by verbeelding, ondersteld
word dat de aardkloot zig omwenteld, op hunne assen te doen draien; als of de polen
van hun as onderscheiden waaren, en ieder een byzondere as hadden. De digtregel
daar 't onweer mee ophoud.
Het buldert, dat het dreunt en davert van 't gewelt.

Bestaat uit enkel stopwoorden; dewyl het duizendmaal flauwer beteekenis, als 't geen
voorgaat, hebbende, moet aangezien worden als niets beteekenende, hoewel het
schynt aan te wyzen dat met het ophouden van dit onge-
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hoort onweer de afgematte harssenen van den Digter mee aan 't bedaaren raaken.
Om echter den Poeet recht te doen moet ik zeggen, dat de dichtregels tot dit tafreel
gebruikt, zo treffelyk zyn, dat het waarlyk jammer is dat ze met geen natuerlyker
denkbeelden zyn opgevult. Hier op volgt het portrait van de Deugden, die binnen in
't jagt zig opdoen, aan 't welk hapert, dat 'er namen onder moeten staan om van den
anderen onderscheiden te kunnen worden: De aanspraak van de Opperdeugd begint
aldus:
Ik zal niet zeggen dat de glorie myner schaar
Schoon 't sterfelyk gedeelte al over duizent jaar
Ten graave is gedaalt, nog aan de Heemelwolken
Met gout geweeven staat en blinkt in 't oog der volken.

'k Begryp wel dat de deugd hier wil zeggen, dat de roem van haare minnaars
onsterfelyk is, maar ik heb geen bevatting, hoe hunne glorie met gout geweeven aan
den hemelwolken in 't oog der menschen blinkt. Wanneer Lopez de Vega eens van
een verstandig vriend verzogt wierd, hem de zin van een zyner eygene klinkdigten
uit te leggen, was hy gedwongen, na 't zelve aandagtelyk overgeleezen te hebben, te
bekennen, dat hy 't niet verstond. Ik twyfel niet of zulks zou hier op onzen digter
toegepast [216] kunnen worden. Verders vind men doorgaans in die redevoering
gansche stukken uitmuntend fray, zo wel wat aangaat de gedagten als d'uitdrukkingen:
Ge omhelst de schaduw voor het lighaam, yd'le woorden
Voor 't waare weezen; ja gy kuscht met lust de boorden
*
En slippen van het kleed der schyndeugd, die met haat
En tweedragt, veinzery, en streelende eygenbaat
En twist en list is op den weerelttroon gezeeten,
En die dien fieren stoet niet eert, word dwaas geheeten.

Niemand, die weet wat digtkunde is zal missen dezelve hier te vinden, gelyk ook in
't volgende:
De Rykdom is thans deugd
De Veinskunst heet verstant, een omzien dobbervreugd
Word eeuwig heil genoemt.

't Is te beklaagen, dat onze digter nu en dan van die verheevenheid zo plotzeling ter
neer valt.

*

Stopwoord.
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O Mensch, ô Mensch uw schatten
Verteeren door den roest, en worden van de ratten
Tot stof vermaalen, en vertreeden in een uur.

Ik wenschte dat in plaats van ratten, die teegens alle waarschynlykheid, in een uur
schatten vermaalen en vertreeden, hier gewag was gemaakt van doorlugtiger
tegenspoeden, en slaagen van 't geval, die de mensch van het toppunt des geluks, op
't schielykst in een afgrond van elende kunnen storten. Dit hatelyk ongediert staat
my hier alzo weinig aan, als in 't vervolg de Heemelzolders, op welke onze Digter
de gelukzaligen doet ten reie gaan. Hemelzaalen was immers veel beeter. 't Is waar
de zolder is 't verheevenste gedeelte van 't huis, maar men heeft 'er egter geen
verheevener denkbeeld van, als van de vertrekken die 't laagste zyn. Nog eene
aanmerking zal ik maaken, en daar meede eindigen.
Grypt maar moedt
En laat geen troon, geen kroon, geen staf, geen gouden hoet
Het pronksieraat der Aartsmonarchen hier beneden
Uw ziel betoovr'en door den draf der ydelheden.

Voor eerst word hier de gouden hoet gebruikt uit enkel armoede, en is niet anders
als een uitdrukking zonder de minste zin. Daar by wenschte ik mee te weeten, hoe
het sieraat van de Monarchen de ziel betooveren kan door draf der ydelheden? hoe
kan dog het denkbeeld van draf zig vleyen met dat van de verrukkende aanlokking,
in 't gemoed verwekt door de uiterlyke luister der Vorstelyke waardigheid? Glans
der ydelheden moest hier gebruikt zyn geweest, om in de zelfde metaphora te blyven,
en om geen beelden met malkander strydig als met gewelt aan een te vleugelen. Ik
wil hoopen dat deeze myne aanmerkingen in den Autheur de minste spyt niet zullen
veroorzaken; ten minste durf ik vertrouwen dat onpartydige Leezers niet zullen
oordeelen dat ik hem onregtvaardiglyk behandelt heb.[217]
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No. 58. Den 16. Mey 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Sunt bona, sunt quædam mediocria, sunt mala plura.
1
MARTIALIS.

DE Lezer zal zig van daag, zo 't hem gelieft, te vreden houden met een rommelzootje,
verzamelt uit het geen my daaglyks word toegezonden, en op 't welk de Latynsche
Digtregel, hier boven geplaatst, zo toepasselyk is als of z'er toe gemaakt was.
Indien men myne prullekraam mogt doorzoeken, men zou zig onmooglyk van
lagchen kunnen onthouden, en verbaast staan over de plompe laatdunkendheit van
luiden, die zelfs niet schynen te weten, wat geest, verstant, en styl is, en die zig egter
verbeelden ten overvloed in staat te zyn van 't gemeen met een nut vermaak te
verlustigen. Onder anderen komt my in dit ogenblik een papiertje in de hand, 't welk,
om 'er de beschaaftste gedagten van te geven, niet kwalyk gelykt aan een overgeschote
*
papillot. In 't zelve word ik door den schryver onderricht van een zwaarwigtig
verschil tusschen hem en een zyner vrienden in de spel[218]-konst, (zo drukt hy zig
uit) wegens de wyze om het getal 6 in letteren uit te drukken, en verzogt het zelve
door myn oordeel te beslissen, en zulks wel onder de kittelende en uitlokkende
beloften van een vergelding, hier in bestaande, dat myn correspondent zig verbind,
in 't schryven van dat woordie zig voortaan naar myn vonnis te rigten. Hoe vleiende
die belofte

1
*

Sunt bona, sunt quædam mediocria, sunt mala plura/ [quae legis hic]: er is goeds bij, [wat
ge hier leest,] er is ook middelmatigs, maar nog meer is slecht. Martialis I, 16, 1).
Een stukje papier geschikt om een lokje hair te krullen, ik beken geen Duitsch woordt te
weten, 't welk de zelfde betekenis heeft.
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voor myne eerzucht mag zyn, zo vind ik my gedwongen het ampt van Regter in dit
netelig geval van de hand te wyzen, uit vreze van myne mede-ingezetenen, in hun
bevestigt regt, om ieder de taal volgens zyne eigene zinlykheid te spellen, te
benadelen; een regt dat ik egter niet weet, dat by eenige andere Landaard bekend zy.
Om echter een geschil dat zware gevolgen na zig zoude kunnen slepen, uit de waereld
te helpen, zoude ik myn spelkundige correspondent raden een vergadering van
schoolmeesters te beleggen, en zich aan de meerderheit van stemmen te gedragen,
of wel, 't geen met veel minder moeite van eene even goede uitwerking kan zyn, de
zaak aan 't lot van even of oneven te verblyven.
In een ander briefje word ik gewaarschouwt, dat myn geschiedenis van 't bekeerd
heerschzuchtig wyfje in 't algemeen hier in berispt word, dat de man al te fors en te
streng word beschreven, en het vrouwtje, in de bekentenis van haar schuld, al te
nederig en te onderdanig.1 Doch voor eerst zal ik zeggen, dat de grond van de zaak
zelve, hoewel door eenige versierde omstandigheden opgeschikt en geborduert, waar
is, en ten twede, dat myne berispers van gedachten zullen veranderen indien ze zich
de moeite willen geven van 't menschelyk hart in de tegenwoordige betrekking te
doorgronden. In dit myn verhaal word ondersteld dat de Heer van 't huis met het
grootste geduld, [219] een geruime tyd, verscheide onderkruipingen van zyn wettig
regt en gezag in zyn vrouw had geleden, en zyn rechtvaardige verontwaardiging
eindelyk door de grootste belediging en bitste spyt, opgewekt wierd. Nu is het zeker,
dat patientia læsa fit furor2, het lang getergd geduld in 't gemeen tot eene razende
gramschap uitbarst. Die natuurlyke gemoedsbeweging word hier egter gematigt door
de verstandige koelheid en zelfbezitting van den beledigde, die niet opvliegt en met
onbetamelyke scheldnamen zyn echtgenoot te keer gaat, maar alleenlyk door een
daad, die haar ter herte moet gaan, en door een rede die klem en ernst heeft haar
aantoont zyn bestendig en rechtmatig besluit van meester in zyn huis te willen zyn.
Dat meer is, zo dra hy zyn beminde wegens hare dwaasheit overtuigt ziet, spant hy
al zyne vermogens in, om door de bekentenis van eenige schuld, en de tederste blyken
van zyn liefde, de droefheit van zyn vrouw te verzagten. Wat het vrouwtje aangaat,
haar gedrag is niet min met de natuur overeenkomstig; men bespeurt in

1
2

Zie no. 42.
misbruikt geduld slaat om in woede. Spreekwoord; herkomst onbekend.
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haar een goede en redelyke imborst, nevens eene ware en hartelyke tederheid voor
haar gemaal. Ze is alleen verleid, door gebrek van aandagt op haar pligt, en door de
menigvuldigheid van aanstekende en verderfelyke voorbeelden. In dusdanig caracter,
voornamentlyk geplaatst in een zwakke vrouw, kan het niet missen of de schielyke
ontdekking van een wezentlyke pligt, en 't onverwacht gezicht van grove misslagen,
geholpen door eene hevige liefde voor 't beledigd voorwerp, wiens achting men
vreest verloren te hebben, moet de gevoeligste beweging en verteedering in 't gemoet
veroorzaken, en 't zelve natuurlyker wyze door eene driftige verandering van 't eene
uiterste tot het ander doen over[220]gaan. Men voege daar by, dat de vernedering
van 't zoete vrouwtje, hoewel ze al vry ver gaat, niets onredelyks behelst, en dat niet
vereischt was, om zo menigvuldige affronten, haar man aangedaan, te vergoeden. Ik
ben van voornemen die denkbeelden, en andere die aan de zelven verknogt zyn meer
uit te breiden en op te helderen in een vertoog aangaande de regte en billyke middelen,
die een verstandig huisvader verplicht is in 't werk te stellen in de onderscheiden
regering van zyn vrouw, boden, en kinderen: en ik twyfel niet, of de grondregelen,
welke ik daar omtrent meen te leggen, onpartydiglyk onderzogt, zullen bekwaam
geschat worden, om 't gansche gebouw van een gelukkig huisgezin te ondersteunen.
Dog ik vreze dat ik geen klein werk zal vinden, om de ingewortelde vooroordelen
daar omtrent uit te roeien, voornamentlyk in onze Amsterdamsche gemene en
burger-vrouwtjes, die zich net zo gedragen, als of haar mans voor Notaris en getuigen
t'haren behoeven, van hun natuurlyk recht afstand hadden gedaan. Men zie hier van
een staaltje in de volgende brief, die kwansuis my van een vrouw is toegezonden,
en in welken ik, ten minste in schyn, geen kleintje op de lappen kryg. Men zal hier
en daar wel eenige janhagelsche uitdrukkingen vinden, maar men moet zig daar niet
aan storen, 't is om de voorwerpen des te beter met hunne ware verwen af te
schilderen. Gem. brief komt my in 't generaal voor als eene natuurlyke en wel
opgevolgde nabootsing van onzer vrouwen grillige wyze van spreken en denken, en
alle diergelyke imitatien, hoe laag en gering hun onderwerp mag wezen, missen nooit
behaaglyk te zyn; 't Is 'er mee gelegen als met een schilderstukje, daar dronke en
vegtende boeren levendig en volgens de na[221]tuur verbeeld worden, en daar dikwils
geen minder kunst en bevalligheid in steekt, als in de verhevenste schilderyen der
grootste meesters.
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HEER SPECTATOR,
Zo 't je lust, kunje dezen brief mee in je wekelyk taakwerk zetten, en dan zulje de
luî ten minste geen leugentjes op de mouw spelden, als je zegt dat ze je gezonden is.
Je meent geloof ik, dat wy vrouwtjes altemaal zulke bloedjes zyn, als dat onnozele
mevrouwtje, dat arme schaap, je wyfje, meen ik, daar je als een beul over heen zit
te kyken; of denkje dat we niet ruiken kunnen, dat je de man zelf bent, daar je zo
breed van opgeeft? Wel je slooft je zeker wakker uit; ja zo je na de eernaam van
Wyvebruier1 staat, moetje zo maar voortgaan: Maar wat hebje andere mannen ook
nog op te zetten tegens haar vrouwtjes? Ik wil je wel beloven, zo ik een Mevrouw
was, en dat myn man op 't kussen zat, ik zou je dat spectator-schryven wel haast
verleren. Wel je meent, dat het je fraai staat de wereloze vrouwtjes zo onbeschoft
aan te tasten, en deed ik het niet meer, uit een oprecht medelyden voor zommige
goede sloofjes, als wel voor my zelf, ik zou me zo veel moeite niet geven, noch je
zout het geluk niet hebben, dat ik aan zulk een babok2 een letter schryven zou. Ik zal
je dan maar voor eerst zeggen, wat j'er omtrent myn man by winnen zult; dat is, dat
ik al aan zyne boekverkoper heb laten weten, dat hy die malle spectators niet meer
aan ons huis hoeft te stueren; dat ik dit niet uit verlegendheid voor myn man, of voor
myn zelf gedaan heb, zulje zelf moeten bekennen, als ik je zeg, dat ik het met myn
man al zo ver gebracht heb, dat hy 't hart niet zou gehad hebben, my een van uwe
spectators voor te lezen, zonder die alvo[222]rens, by zyn zelve overzien te hebben,
of 'er ook in 't geniep van je knepen in kwamen; Maar dan is 't een sul, zul je zeggen,
Neen geen sul, maar een man die zyn verstand moet ik zeggen, zo wel, en al beter
heeft als jy, geloof ik, met al je spectakelachtige wysheid; Maar je moest 'er eens zo
eentje voor hebben als my, ik geloof, je zoud al mee zulk een baasje niet zyn. Wat
nu 't afdanken van je fraaie blaadjes belangt, daar ik zo even van sprak, daar zulje
jou mogelyk weinig aan storen, maar ik meen 't zo te maken, dat myn voorbeeld in
't kort van niet weinigen zal gevolgt worden, en dat j'er gevoel van zult hebben.
Verwagt niet dat ik het blaadje van die gewaande mevrouw van stukje tot beetje zal
ontleeden. Gansch niet; ik lach wat met je wisje wasje praatjes, maar dat jy zulke
onnozele duiven zo maar ten eerste met haar bruidschat naar huis

1

vrouwenplager (WNT III[1], kol. 1647).

2

lomperd (WNT II[1-2], kol. 851-852).
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dreigt te stueren, dat, meenje, is geen kleine bulbak1; maar hier aan blykt het, dat je
niet veel van de hedendaagsche huwelyken weet; want och! hoe zober zou 't 'er met
veel mannetjes uitzien, als hunne wyfjes zig van zulk een aanbod eens bedienden,
en wie weet of je in zo een geval zelf wel een nagel zoud hebben, om je schurft te
klouwen. 'T is met my en myn man, die my zuiver uit liefde genomen heeft, juist
wel zo niet geschapen. Hy heeft een deftige kostwinning, en hy neemt ze ook wel
waar; maar hy hoefde my zulks geen tweemaal te zeggen, of ik pakte myn spilletjes2
op, en zou eens zien wie 't het langst uit zou harden; schoon ik wel verzekert ben,
dat ik het by myn oompje niet van 't beste zou hebben, en dat ik zo bly als een engel
was, toen ik verlost raakte uit zyn karige handen, daar ik tot myn trouwen toe, schoon
't 'er hem niet op aankwam, niet meer als twee stuivers zondagsgeld van kreeg, maar
rykelyk zo veel oirvygen, daar myn [223] goeje motje zomtyds mee niet vry van
ging: Ik zou dan ook nog eens zien, of ik die sloof, die zig van myn voorbeeld beter
hoorde te bedienen, een handje kost helpen, om Oompje beter manieren te leren.
Maar ik heb daar niet ligt nood van, of myn man moest door den tyd minder verstand
in zyn gehele lyf krygen, als hy nu in zyn pink heeft. Ik doe al wat ik wil, ik ben ziek,
als 't my lust, ik ben gezont, als het my te pas komt; Ik bejegen hem of zyne of myne
vrienden wel of kwalyk, naar 't my in 't hoofd schiet, ik lach, of kyf en knor met de
meiden, zo dikwils als ik maar wil; Ja 't volk zo wel buiten als binnens huis in onzen
dienst staat alleen in myn genade; want kryg ik een pik op een van allen, of merk ik
dat ze 't op myn krygen, en dat ze my niet veel smouten3, en myn knepen in 't neusje
krygen, straks moeten ze voort, en al maakte 'er myn man nog zo veel werk van, 't
is altyd: fiat. Niet tegenstaande dit alles is hy evenwel zomtyds noch gedwongen te
belyden, dat ik 'er elendig en ongelukkig aan ben. Wat dunk je nu, Sinjeur Spectator,
heb ik jou malle blaadjes twemaal 's weeks, of jy myn grillig hooft en spitse tong
alle daag te vrezen; doet hier in tyds je voordeel mee, en handel voortaan de zwakke
vaatjes, je eige niet te vergeten, wat zagter, en met wat meer eerbied, of wagt de
ongena van my.

1
2
3

schrikbeeld (WNT III[1], kol. 1880-1881).
spulletjes, boeltje (WNT XIV, kol. 2817, 2686).
Vermoedelijk: naar de mond praten (WNT XIV, kol. 2217).
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GRIETJE KENOUIL.1
Ik twyfel niet of de opmerkende Lezer zal met my bekennen, dat het Amsterdamsch
wyfje in dit portrait zo wel getroffen is, als men 't zou kunnen wenschen. Men zou
ook ongelyk hebben van te zeggen, dat 'er niets aan mankeert als de spraak, want die
vindt men 'er in de uiterste volmaaktheid. Ik hebbe voornamentlyk moeten lagchen,
om die me[224]nigvuldige * Verkleinwoordjes, die hoewel door de tederheid meest
uitgevonden niet zelden door een bitze en veragtende spytigheid by onze lieve wyfjes
misbruikt worden, behalven als die zoetertjes van haar zelve spreken, waar van ze
zo schrikkelyk veel houden, dat haar gansch vermogen van te beminnen daar door
uitgeput niets voor een ander over houd. Ze hebben niet gelyk andere vrouwen,
hoofden, handen, armen, maar hoofdjes, handjes, armpjes. Ik heb eens een
burgerjuffrouw zo hoog als een Pruissisch Granadier, en ten minste van een paar
honderd pond gewigt, met de welke ik op de postwagen zat, tot verscheide reizen
horen klagen, dat ze haar voetje hadt verzwikt, en dat ze grote pyn aan haar voetje
leed. Dog wanneer ze onderwegen eens aftrad, kon ik met gemak bemerken, dat,
zonder van de aansienelyke dikte van haar voetje te spreken, de lengte van 't zelve
rykelyk tegens een Rynlandsche voet2 op konde, zo dat ik hartelyk twyfelde, of haar
schoenmaker wel veel profyt deed met het schoeien van zulke lieve voetjes voor de
ordinare prys.
Onder andere trekken, die ik in dit tafreel van een levendige en natuurlyke
aardigheid vind, is 'er een die my wonder wel bevalt, hier in bestaande, dat het
gewaande Amsterdams wyfje met vinnigheid staande houd, dat haar man niet minder
als een sul is, en in tegendeel een persoon van zeer veel verstand; Naar haar gevoelen
zelfs, blykt juist zyn verstand 't aldermeest in zyn gewillige onderwerping aan zyns
wyfjes onverdragelyke dwinglandy, en zo hy oit de minste gedagten maakt, om dat
jok af te schudden zal hy zo veel verstand in zyn hele lyf niet hebben, als hy
tegenwoordig in zyn pink heeft. 'T is in de natuur, net zo als in de schildery,

1
*
2

Deze parodistische brief zou van de hand zijn van Pieter Merkman Jr. (1699-1760), een van
de medewerkers aan de H.S. (Cf. Buijnsters 1992, p. 273).
Diminutiva.
0,3139 m (WNT XXII[1], kol. 361).
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zo dat, myne vrome en lieve Medeburgers, willen wy by onze zoete vrouwtjes te
boek staan, niet alleen voor de hupste en braafste mans, die op voeten gaan kunnen,
maar zelfs voor luiden van 't eerste verstand, we kunnen 'er goed koop aan komen.
'T hoeft ons niet meer te kosten als ons gezag en vryheid. [225]
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No. 59. Den 19. May 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Nam genus, & proavos, & quæ non fecimus ipsi
Vix ea nostra puto.
1
OVID.

ONlangs uitgelokt door de buitengewone lieflykheid van een onzer verhaaste
zomerdagen, had ik de eer van te wandelen met een jong Heer van veel fatsoen, die
onderwegens wierd gegroet en aangesproken van twe jongelingen, die in
aangenaamheid van gestalte, en zwier van klederen, malkander niets te wyten hadden.
Ik zag egter, dat myn makker zig vergenoegde den een met eene koele beleeftheit
den staat van zyne gezontheid af te vragen, dog den ander met uitgekipte
complimenten en eerbewyzingen als overlaadde. Wanneer deze Heeren zig van ons
afgescheiden hadden, vroeg ik myn metgezel naar de beweegreden van zyne
onderscheidene behandeling omtrent jongelingen, die ik beide voor fatzoenlyke en
deftige luiden kende, waar op hy met een verwaande en veragtende trekking van de
mond antwoorde, dat men zyns bedunkens vry wat onderscheid behoord te maken,
tusschen een zoon van een Heer van de Regering, en een Koopmans zoon. Hoewel
ik wist dat myn vriend ook een Regents zoon was en by gevolg, dat zyn zeggen een
indirecte heusche vermaning behelsde rakende de [226] eerbied, die hy aan zig zelve
verschuldigt oordeelde, was ik egter stoutmoedig genoeg om hem ronduit te zeggen,
dat ik dusdanig onderscheid niet wel zien konde, en hem te verzoeken het zelve op
eene bondige reden te gronden; Dog myn goede vriend, hoewel anders niet misgedeelt
van begrip, haalde alleenlyk zyne schouders op, zeggende dat ik te

1

Nam genus et proavos et quæ non fecimus ipsi, Vix ea nostra voco: Want geboorte,
voorouders, en al wat niet onze eigen daden zijn, kan ik bezwaarlijk het onze noemen. Ovidius,
Metamorphosen 13, 140-141.
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wys was om daar reden van te vorderen, dewyl die zaak van zelfs sprak, en hy niet
begrypen kost dat het mogelyk was deswegens met hem van gedagten te verschillen.
Om 't gevaar te myden van, in plaats van hem te overtuigen, zonder de minste vrugt
zyn vriendschap te verliezen, vond ik raadzaam my door 't gezegde den mond te laten
stoppen, schoon ik hopen durf dat het maar een byzondere dwepery is van een
laatdunkend jongeling, en niet als een algemene zetregel onder ons word aangenomen.
Niets kan 'er dwazer en verderfelyker uitgedagt worden in een land gelyk 't onze, als
de minste zweem van versmadelykheid aan den koophandel te hegten, aan welke wy
ten groten dele de opkomst van ons gemene best, en des zelfs aanhoudende welvaart
verschuldigt zyn; 't welk zo ver gaat, dat onze eerste voorname Kooplieden en grote
Reders baarblykelyk al zo zeer onze algemene weldoeners moeten geacht worden
als de Helden in welkers bloed de eerste gronden van onze vryheid en voorspoed
zyn gelegt. Is 't niet zeker, dat by alle volkeren in alle eeuwen, die hoedanigheden,
waar door een land 't kragtigst onderschraagt wierd, als de pryswaardigste met de
grootste reden zyn geschat geweest. Aldus ging de dapperheid door als de eerste
deugd by de Lacedemoniers en by de Romeinen, die door de wapenen alleen hunne
magt konden ondersteunen en uitbreiden; Op een gelyke wyze bekleed 't vernuft in
de [227] koophandel de eerste plaats by de Pheniciers, en hunne volkplantelingen,
de Carthaginienzers, de welsprekendheid by die van Athene, en de bestudeerde
Ackerbouw by verscheidene landaarden, die in dezelve hun voornaamst middel van
te bestaan vonden. Om de kinderagtigste gedagten hier omtrent in hare geboorte te
smoren, en myne medegezetenen te wapenen voor eene gevaarlyke verachting voor
onze eenige en algemene Voedster, verzoek de zelven een aandagtig oog te willen
slaan op 't gedrag van eene naburige Natie, welke ik, wegens 't verval van Religie in
haren boezem beklaagt heb, dog anderzins in duizend opzigten, zig der wyste, en
redelykste Volkeren van den aardbodem betoont. Niets word 'er by haar
zorgvuldiglyker gekoestert en opgekweekt als koophandel en zeevaart; Hare
staatsvergadering, in welke een aanzienlyk gedeelte van de wetgevende magt berust,
staat voor de kooplieden open, onder de welke zoons van de verhevenste vaders zig
niet verontwaardigen gerekend te worden; ze worden niet zelden door Ridderlyke
eernamen, die op hun nageslagt afdalen, verheerlykt, en ze genieten, zonder de minste
zweem van een slaafsche onderdanigheid, de gemeenzame omgang van de grootste
adel, en zelf van Rykshartogen. Men hoort
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daar niet spreken van luiden die op een strowis zyn aankomen dryven1; men heeft
'er de minste nieuwsgierigheid niet omtrent der menschen afkomst. Een man van
onbekende ouders, die door een eerlyke en verstandige koophandel zig verrykt heeft,
wort 'er net op de zelfde voet, en met de zelfde eerbied behandeld, als een treffelyk
generaal, dat een soldaat van fortuin is, en die geen andere adelyke kwartieren als
zyn daden kan aantonen. Geen wonder, derhalven, dat by haar de koophandel, die
de weg tot aanzienlykheid, en luister opend, [228] dagelyks toeneemt, en dat ze in
landen, daar de minste veragtelykheid haar aangewreven word, wel haast in eene
uitterende kwyning vervalt. Dit treffelyk voorbeeld moet des te groter indruk op ons
gemoet doen; dat gem. volk een vet en ryk land bewoond, 't welk zonder de commercie
in staat is om haar de middelen van een overvloedig en welig leven te verschaffen,
daar het onze in tegendeel, hoewel 'er geen voet breed van verwaarloost word, het
honderste gedeelte der inwoonderen niet voeden kan; zo dat by een merkelyk verval
van koophandel het noodzakelyk ontvolkt zoude worden, en in een korten tyd aan
de woeste baren ten beste gegeven; en aldus zoude het by gebrek van kooplieden
geen Regenten meer van noden hebben. Dat men aan een man, bekleed met de
wigtigste waardigheden, in die hoedanigheid meer eerbied moet bewyzen, als aan
de deftigste koopman, zulks is onbetwistelyk, dog die agtbaarheid straalt niet voort
uit zyn perzoon; 't is een glans afschynende van een gedeelte der oppermacht, die in
hem geplaatst is; Indien hy zich daar in misgrypt, loopt hy prykel van vergeleken te
worden by zeker dier van de Fabel, 't welk beladen met de Heiligdommen van de
Godin Isis, en de omstanders zich voor zyne voeten ziende ter aarde werpen, aan zyn
eigen waardigheid toeschreef de eer, welke aan 't beeld van de Godinne wierd
bewezen. Doch zo hy een regte bevatting van de natuur zyner verhevenheid heeft,
en na dat regte denkbeelt zyn gedrag weet te schikken, zal geen redelyk onderdaan
hem een verdubbelde eerbied weigeren; Maar 't is my niet mogelyk te konnen zien,
wat regt zyn zoon, die geen Regent is, en misschien nooit worden zal, op een luister
kan vorderen, die zyn vader alleenlyk aan zyn ampt ontleend, en onder wat bedenkelyk
voorwendzel hy [229] zich boven andere aanzienlyke ingezetenen kan verheffen.
Ik heb met de uiterste oprechtheid zo vele treffelyke hoedanigheden

1

lieden van mindere afkomst (WNT XVI, kol. 192).
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van myne Vaderlanders in haar ware ligt geplaatst, dat het my wel geoorloft mag
zyn, over eenige algemene gebreken de zelven te berispen. Ik durf, onder anderen,
regt uit betuigen, dat ik door een onpartydig onderzoek meen ondervonden te hebben,
dat 't geen wy fatzoenlyke luiden noemen, in ons gemene best niet alleen doorgaans
aan eene onbetamelyke trotsheid zich schuldig maakt, maar daar in zelfs den
aanzienlyksten Adel van onze provincien, daar de zelve 't meest bevoorregt is, ver
agter zig laat. Die genen onder gemelde Edellieden, die eenigzins de waereld kennen,
schoon een groot gedeelte van de Regering, aan hun geboorte, als een onafscheidelyk
voorregt, gehecht is, weten ten minste hunne hovaardy te bedekken; ze tonen zich
tegens hunne minderen vriendelyk, lieftallig, rondborstig en gemeenzaam, en ze
drukken ze niet ter neder onder den last van hun grootheid. Ze schynen nedrig in
vergelyking van de meeste onzer aanzienlykste burgeren, die zich naauwlyks
verwaardigen de beleefde groet van een eerlyk man, door 't even afligten van hun
hoed, en dat nog met een vieze trony1, te betalen. 'T is zelfs een gemeen gevoelen
dat dit gebrek hier2 uitgestrekter, en in een hoger trap zich vertoont, als in eenige
andere stad van ons land, en dat ieder van onze inwoonders, volgens zyn staat en
rang, zich in zyne verwaande gedagten zo ver boven die van andere steden verhoogt,
als hun stad zelve boven de anderen, in uitgestrektheid, rykdom, heerlykheid en roem
uitblinkt. Ik heb zelfs staande horen houden, dat die bespottelyke inbeelding vat heeft
op 't gemeenste volkje; 't Zy hier mee zo als het wil. Im[230]mers is het handtastelyk
dat in een gemene best van vrye luiden t'zamengesteld, niet bespottelyker kan bedagt
worden als eene versmadende trotsheid. Wat heb ik, by voorbeeld, die, gelyk de
grootste van 't land, nergens van afhangt als van de wetten, met iemands schatten,
geboorte, en aanzien te doen. Wat kan my dwingen, de minste versmading van den
opgeblazen Brutus te lyden? Toon ik hem eenige eerbied, 't is niet uit een opgelegde
pligt, 't is uit enkel beleefdheid, en bescheidenheid. Beantwoord hy myne goede
manieren niet, wat belet my, op een ander tyd hem met den hoed op 't hooft voorby
te gaan, hem sterk in 't gezicht te zien, en met een veragtende grimlach zyn
verwaantheid te bespotten? Wat kan hy zelfs aanvangen om my te verhinderen hem
zyne versmading met eene dubbele versmading betaald te zet-

1
2

gezicht, waar de afkeer aan af te lezen valt (WNT XXI, kol. 456).
in Amsterdam.
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ten. Zal hy met vertreding der wetten geweld gebruiken om my de vereischte eerbied
af te parssen? maar wie heeft hem verzekert, dat in zulk geval 't respect voor de
wetten my ook niet ontschieten zal, en dat ik in kragt, behendigheid, en moed hem
niet zal overtreffen; 't En is hier zo niet gesteld, als in zekere ryken, daar een soort
van dwinglandy by trappen door 't hele volk afdaald, en daar men, om zo te spreken,
stokslagen van zyn meerder met gedult ontfangt, om 't regt te verkrygen van de zelven
straffeloos aan zyn minder weder uit te keren. Wat kan 'er derhalven kinderagtiger
uitkomen, als met trotsheid anderen te willen verbluffen, in een land daar men de
minste middelen niet in zyn magt heeft om die trotsheid te ondersteunen en te
handhaven, en daar de minste burger een onbetwistbaar recht heeft om 'er in 't
openbaar de spot mede te dryven. De kortste weg voor een aanzienlyk man om onder
deze landaard eerbied te verkrygen, is van zyn regt des aangaande [231] door een
vriendelyke gemeenzaamheid in schyn afstand te doen. Niemand heeft daar omtrent
ons algemeen character beter gekend als de beroemde Willem de eerste die zich meer
vereert vond door den naam van Willem Vaar als alle andere Prinsen door de
verhevene tytel van Vorstelyke Doorlugtigheid.
Men zal my mogelyk vragen of het egter niet billyk is, een soort van byzondere
agtbaarheid te erkennen in telgen van oude schoon burgerlyke familien, die zedert
de grondlegging van den staat in 's lands regering deel hebben gehad? Ik zal daar op
antwoorden ja, en wel voornamentlyk, gelyk ik aangaande den Adel gezegt heb,
wanneer der zelver voorouders door berugte1 tekenen, en blyken van liefde voor 't
vaderland, boven anderen uitgeblonken hebben. Ik zal zelfs bekennen, dat ik door
een natuurlyke drift myn gemoet tot eerbied bewogen voel, zo dikwils het my gebeurt
afkomelingen t'aanschouwen van die treffelyke luiden, die in onze hagchelyke
oorlogen tegens een nabuerige zeemacht, op hunne eigen kosten dappere mannen
gewurven en gewapent hebben, en zig zelven, hoewel in den kryg onafgerigt, aan
boord hebben begeven, om 't hunne toe te brengen tot het behalen van zegens daar
't gansche land van afhong. Doch ik heb niet zelden, niet alleen Naneven van zodanige
brave Patriotten, maar ook wel luiden van vry minder aanzien, horen zeggen, dat ze
zich al zo goed schatten, als de beste Edelman, die 'er uitkomen kan; zulks kan waar
wezen, maar de vraag zoude zyn of die agting gegrond zy, of niet. Dit kan

1
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op twederlei wyze onderzogt worden: Of volgens 't algemeen ingevoerd gebruik, of
volgens de zuivre reden, die de zaak onafhankelyk van de gewoonte, en in zyn eigen
natuur beschouwt. Een van die wegen, tusschen welken geen middelpat te vinden
is, moet [232] hier noodwendiglyk ingeslagen worden. Wil men de eerste volgen,
zo is de questie aanstonds beslist, dewyl by al de beschaafde volkeren, aan den Adel
de rang boven de aanzienlyksten onder de burgerstand eenpariglyk word toegewezen;
dog volgens de zelfde algemene gewoonte winnen de aanzienlykste burgers weder
dit voorregt, dat ze een trap van agtbaarheid boven geringe, en korteling opgekomene
familien zich vermogen aan te matigen. Wat de twede wyze van onderzoek aangaat,
daar van zoude ik hen niet raden zich te bedienen, uit vrees dat z'er hun rekening niet
by zouden vinden. Dewyl de zelve de regte waardy van den mensch alleenlyk hegt
aan wezentlyke deugden, gaven en goede hoedanigheden. 'T is wel waar, dat aan de
eene kant, een verheven burger op dien voet geregtigt is zig zo goed te erkennen als
de beste Edelman dien hy in treffelyke hoedanigheden evenaart, maar aan d'andere
kant vermengt hy zig met de aldergeringste ingezetenen, die op hunne verdiensten
met recht kunnende steunen, zich zo waardig in dit opzicht mogen schatten als wie
het ook zyn mag, die hen in verdienste niet overtreft; zo dat de winst die hier te maken
is op ver na 't verlies niet opweegt. Immers, denk ik, dat onze deftigste burgers, in
dit geval, te billyk zyn, om de reden te gebruiken, ten einde zich met den Adel te
evenaren, en d'algemene gewoonte om zich boven den geringen burger te houden.
Dit zoude grovelyk stryden tegens de grondregel van rechtvaardigheid, die ons
verplicht met de zelfde maat in, en uit te meten. [233]
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No. 60. Den 23. Mey 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Socrates hanc viam ad gloriam proximam, & quasi
compendiariam dicebat esse, si quis id ageret, ut, qualis
haberi vellet, talis esset.1

't IS meer als tyd het billyk verzoek van myn Haagsche Correspondente*, die met zo
veel reden wegens de aangroejende agterklap en laster zig beklaagt, te voldoen, en
haar myn gevoelen mede te delen, rakende de middelen, die eene deugdzame en
voorzigtige Dame met hoop van een goed gevolg in 't werk kan stellen, om zich in
de geruste bezitting van een goede naam te bevestigen. Dikwils heb ik myn aandagt
laten gaan op het aangenaam en zielbetoverend lot van een Juffer, wiens schoonheid
zig in haar eerste bloem vertoondt, en door den dauw van eene gezonde en frisse
jeugd op 't bevalligste overdekt en versiert is. Haar eigenliefde, die de grootste bron
van 's mensche vreugd en droefheid is, vind telkens beweegredenen om zich op 't
gevoeligste te kittelen en toe te juichen. Werwaarts zy zich wend, zy verwekt
verwondering en verrukking; In een wandeling, in een salet, in 't schouwburg vereenigt
ze't sterogend gezigt, en de geneigtheid van alle die haar beschouwen. Zy bezit een
natuurlyk koninkryk, en een des te volstrekter oppermacht, dat ze over 't hart en over
de wil heerscht, [234] en dat onwederstaanbaar de dwang is die zy deze hare
onderdanen aandoet, hoe lieflyker en behaaglyker hun de zelve is. Hare
aanlokkelykheid verspreit zich over al 't geen zy doet, en zegt; men be-

1

Socrates zei dat de snelste en als het ware kortste weg naar roem deze is, nl. als iemand ernaar
streeft zó te zijn, als hij wil dat anderen hem zien. Dat wil zeggen: ‘Socrates zei dat de
allerkortste weg naar roem is ervoor te zorgen dat anderen je prijzen’. Cicero, De Officiis
XII, 43. (N.B. Bij Cicero na “ut” geen komma).
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tuigt niet alleen een zekere afgodery, voor haar geest, en redelykheit, maar zelfs
kueren, en grillen; 't geen men voor haar gevoelt, scheelt niet veel van eene
godsdienstige eerbied, en ik twyfel niet of de Poëten die 't eerst aan schone vrouwen
de eernaam van Nymphen en Godinnen hebben gegeven, zullen door die kragtige
uitdrukkingen hunne ware zielsgevoelens beantwoord hebben. Iemand die de natuur
van onze onuitputtelyke eigenliefde, die zich nergens zo zeer in behaagt, als in haren
gedurigen aanwas, ondertast heeft, moet begrypen, dat geen toestand in aangenaamheit
te vergelyken is by die van een Vrouw, die in de algemene genegenheid en achting,
die zy na zig trekt nieuwe voorraad voor de natuurlykste passie opdoet, en nieuwe
hulpmiddelen vind om zich zelve meer te beminnen, en hoger te warderen. Doch zo
dusdanige schoonheid door de dronkenschap van hare gevoelens niet geheel en al
van hare zinnen beroofd word, en in staat blyft van eenige bedaarde gedagten te
vormen, zal zy wel haast bevroeden, dat het dierbaar vermaak 't welk zy geniet door
duizend bitterheden word opgewogen. Hoe groter in haar is de schoonheid, de
verdienste, waar in ze 't meeste behagen schept, hoe meer ze aan alle kanten bloot
gesteld is aan de venynige pylen van kwaadsprekendheid en van laster. De Dame
die my geschreven heeft doet noch al te veel eer aan de Mans, en zelfs aan die van
ons Land, die eertyds, in oprechtheid, en bescheidenheid boven hunne nabueren
uitmuntten; Doch zedert eenigen tyd van hen hebben overgenomen de verfoejelyke
eerzucht van de gaaf, om zich in der Vrouwen gunst in te dringen, zich onderling te
[235] betwisten. Ik spreek hier voornamentlyk van onze Mans, die men noemt, van
de grote waereld die de vreemde zeden voor de beste keuren, en wien het weinig
verschelen kan, op welke wyze zy die gevaarlyke eerzugt voldoen; lukt het hen niet
wezentlyk, ze vergenoegen zich met de schyn, en indien maar in 't algemeen gelooft
word, dat ze zegenpralende verwinnaars zyn, is dit valsch gerucht hen zo aangenaam,
als 't behalen van de beoogde zegen zelf, schoon daar door de welverdiende reputatie
van een Juffer voor eeuwig mogt vernietigd worden. Om zo een gruwelyk oogmerk
te bereiken, worden de listigste en godlooste streken in 't werk gesteld, en 't geen
zelden mist te lukken, men gebruikt, om de onbescheidenste, en onmenschelykste
misdaad te begaan, eene valsche bescheidenheid, die den bedrieger achting byzet,
terwyl hy bezig met de eer van 't beledigde voorwerp te ondermynen zich de uiterste
verachting waardig maakt. Van zo een snood bedryf heb ik in myn levenstyd duizend
en duizend schelmse voorbeelden gezien.
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Hoe dikwils beurt het niet, dat zodanigen verrader, na aan alle kanten te hebben
omgezien, in een eerlyk huis, daar andere fatzoenlyke luiden, met opgerechte hoofden,
dagelyks vry in gaan, al bukkende, en zich verbergende insluipt? Anderen heb ik
gekend, die, wanneer ze by avond met een bekoorlyke juffer gewandeld of gepraat
hadden, en iemand zonder de minste agterdogt hen betuigde zulks te hebben gezien,
't zelve met styve kaken lochenden, en zelfs hunne ontkenning met eeden bevestigden.
Ik zal de moeite niet nemen van diergelyke behandelingen uit te leggen; der zelver
zin is te baarblykelyk, maar ik zal opentlyk verklaren, dat ik my altyd genoegzaam
gewapend heb gevonden met aandagt, en liefde voor myn evenmensch, om schootvry
voor diergelyke vergiftigde schichten te [236] zyn, en ik ben verzekert, dat ze altyd
verstompt tegens de grond zouden vallen, indien de valsheid der gener, die ze
gebruiken, niet ondersteund wierd door de kwaadaardigheid van die gene welkers
ligtgelovigheid door dat bedriegelyk geweer, zonder de minste tegenstand, word
verwonnen en ingenomen.
Verders durf ik zeggen, dat ik de zotte en vuile verwaandheit van de galante Heren
zo naauwkeurig heb onderzocht, en zo door en door ken, dat ik van honderd hunner
verteltzeltjes kwalyk een denk te moeten aannemen, en zo ik eenigzins myne eigene
ondervinding en die van bevallige dog opregte en eerlyke Mans durf vertrouwen,
ontzie ik my niet staande te houden, dat onder vyftig fatzoenlyke, en wel opgevoede
Juffers van ons land, die op wat wyze het ook zy in een kwade naam zyn vervallen,
geen drie aan wezentlyke oneerbaarheid schuldig zyn. Ik ken geen zaak omtrent de
welke de schynlykheden zo bedrieglyk zyn als omtrent deze, en 't is echter alleen,
door de schynlykheden dat men wegens de zelve oordeelt, en oordelen kan. 'T geen
in dit geval 't meeste erg doet denken is doorgaans losheid, onvoorzigtigheid, en
onbezuistheid, die meermaals met onschuld gepaard gaan als met schuld, de welke,
(uitgezondert in Vrouwen die van 't inkomen harer bevalligheden leven) by die gene
die de deugd verzakende de eer tragten te behouden, doorgaans met de omzigtigste
voorzorg bedekt, en bewimpeld word. 't Is nochthans op dien uiterlyken schyn dat
de veroordeling los doordraaft, als op een wiskonstig bewys, en vraagt men iemand,
hoe hy diergelyke dingen weet, of hy een ooggetuige der zelver heeft geweest, hy
zal zich verbeelden een voldoenend antwoord te geven, met te zeggen, dat men by
diergelyke gevallen geen getuigen en roept; Maar blykt daar uit dat dusdanig oordeel
zonder zo een ogenschyne-
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lyk bewys als ge[237]noegzaam gegrond aangezien mag worden? Geenzins, 't eenigste
dat 'er de billykheid uit besluiten kan, is, dat die zaak doorgaans buiten 't bereik zynde
van een overtuigend onderzoek, ook behoorde geagt te worden buiten 't bereik te
zyn van ons oordeel. Dat de Vrouwen niet weinig toebrengen tot het kwetzen der
goede naam van haar eige sex; dat stem ik met mynen correspondente toe. Maar wat
zal ik daar veel van zeggen, de gansche menigte der vrouwen valt hier omtrent klagtig
over de gansche menigte der vrouwen, en dewyl ik bemerken kan dat zulks niet
zonder reden geschiet, zo vermoede ik, dat het kwaad, in plaats van in zyn loop
gestuit te kunnen worden, dagelyks meer en meer door moet stromen. 't Is waarlyk
iets verwonderenswaardigs; ieder wenscht dat het uit de t'zamenleving verbannen
word, en niemand doet zyn best, om 't uit zyn eigene zeden te verbannen. Hoe zal
men hier iets goeds hopen, zo niemand de eerste wil zyn, om de hand aan 't werk te
slaan? Ik begryp wel dat de eerste beledigsters de schuldigste zyn, en dat spyt en
wraaklust, zonder eene natuurlyke kwaadaardigheid de anderen maar aanspoort om
de belediging tot haren oorspronk te doen wederkeren; Doch dit driftig gedrag bederft
geheel en al haar goede zaak, die door eene verstandige en deugdzame bezadigdheid
in haar recht licht, zonder veel moeite, zoude kunnen geplaatst worden. Indien een
verstandige en eerlyke Vrouw, wetende dat ze van een andere gelastert word, op zich
zelve zo veel magt konde gebruiken, dat ze in plaats van kwaad met kwaad te
vergelden, zonder gemaaktheid, in alle gevallen al wat zy pryswaardigs in haar
beleedigster vind voor den dag bragt, zonder de minste doorslepe vermenging van
agterklap, ik ben verzekert dat ze in de oefening van die Christelyke goedaardigheid
haar waar belang zoude vinden. De onschuld ver[238]toond zig op 't voordeligst in
een koele onverschilligheid, in plaats dat spyt en gramschap niet zelden 't livrei van
een kwaad geweten zyn. Voeg daar by dat zo een loffelyk gedrag noodzaaklyk een
van deze twee uitwerkingen zoude hebben, of 't zoude de onrechtvaardige beledigster
schaamrood doen worden, haar winnen en, zo 'er maar een vonkie van deugd in haar
boezem verscholen bleef, dwingen de verduisterde reputatie weder op te helderen,
of ten minste, hare kwaadsprekendheid te stremmen? Of wel, indien ze boosaardig,
en onverbeterlyk genoeg was, om daar in te volharden, het zoude haar den haat, en
verachting van alle eerlyke luiden op den hals halen, en hare uitstrooizels, en vuile
uitleggingen van onverschillige daden, van alle mogelyke geloofwaardigheid beroven.
Zo
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eenige Dames van een redelyken imborst van dezen mynen raad zig wel willen
bedienen, ik twyfel niet of zy zullen'er zig wel by bevinden, en zich des bedanken.
Wat nu aangaat het voornemen van de resoluitste onder de Vrindinnen van myne
correspondente, van haar gang te gaan, dewyl doch de achterklap en laster door geen
maatregelen te myden zyn, en, mids zy zig houde aan 't wezentlyke van de deugd,
de luiden te laten praten gelyk ze het goedvinden, daar in vind ik mede iets dat al
vry wat hapert; en schoon 't zelve door een valsche glans van redelykheid in 't eerste
opzicht schynt bestraalt te worden, geloof ik in staat te zyn die schyn te doen
verdwynen, en 't gebrek in zyn waren toestand voor den dag te doen komen, en bloot
te stellen. Ik zal beginnen met te bekennen dat zyn gedrag te willen onttrekken aan
de berisping en 't kwaad gevoelen van alle ontaarde en onredelyke menschen, een
nodeloos besluit is, tot welkers uitvoering alle mogelyke maatregels ver te kort
schieten; Maar de reputatie hangt weinig af van de praatjes van zulke luiden, [239]
die na eenigen tyd als een dunne damp door de lucht gezweeft te hebben als vernietigt
worden, zonder 't minste spoor in de geheugenis te laten. Dog in de t'zamenleving
bevinden zig andere menschen welkers oordeel van een gansch ander gewigt is, en
die zelve achting waardig zynde, door haar goed of kwaad gevoelen de ware prys
op eer, en reputatie zetten, 'T is alleenlyk dat zoort van oordelaars dat de genen, die
de deugd waarlyk beminnen, en door een noodwendig gevolg de waare eer aan de
deugd onafzonderlyk verknocht, niet kunnen veragten, met alle inspanning van hunne
pogingen moeten trachten te voldoen. Niemand zal my wys maken dat die gene, die,
zonder de minste exceptie los uit betuigt, dat het hem onverschillig is wat de menschen
van zyn gedrag oordelen, een regt beminnaar van de wezentlyke verdienste zelfs kan
zyn. Ik twyfel ook niet of de deugdzame vrindin van myne correspondente zal zig
iets diergelyks in de hevigheid van hare spyt en verontwaardiging slegts hebben laten
ontvallen. Verders is het opmerkenswaardig, dat vrouwen, die in diergelyke
omstandigheden van haar wezentlyke pligt gewag maken, niet anders schynen te
beoogen als haar kuisheid, even eens als of tot haar gedrag als een eerbare Vrouw,
geen andere pligt als de wezentlyke eerbaarheid vereischt wierd. Zyn voorzigtigheid,
en zedigheid ook geen ware pligten van een eerlyke en achtbare Vrouw? en wanneer
men de zelven als met voeten treed, heeft men dan regt om zig in 't verlies van zyn
goede naam gerust te stellen, en zig te
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vleien, met aankleving aan de wezentlyke deugd? 'T is waar, billyke oordeelaars
zullen niets uit zo een onbezuist gedrag halen als 't geen 'er baarblykelyk in opgesloten
legt; ze zullen 'er uit besluiten, dat zo een Juffer door eene onvergevelyke losheid
tegens de gevoeglykheid en betamelykheid zondigt, en zo ze daar door tot erger
gedagten aan een roekeloos oordeel aanleiding geeft, dat zy zulks hare eige
onvoorzigtigheid, en tomeloze driften ten groten dele te wyten heeft. In een woord,
wil een vrouw hare dierbare achting en reputatie in den boezem van eerlyke en billyke
luiden vestigen, 't welk 't eenigste is daar zy op doelen moet, ze moet wezentlyk zyn
't geen waar voor ze door wil gaan, en ze moet willen doorgaan voor zedig en
omzigtig, al zo wel als voor wezentlyk eerbaar en kuisch. Wil ze die pligten van den
andere scheiden, den last van de eene zig onderwerpen, en de anderen van den hals
schudden; zo kan ik niet zien dat haar grondige reden overblyft om zich over 't
onverdiend verlies van haar goede naam te beklagen. [240]
Ik vind my hier verplicht het uitheemsch gebrek, 't welk men Coquettery noemd
en 't geen hoe langs hoe meer in het burgerrecht zich by ons indringt, aan te zien als
de grote oorzaak van al 't kwaad 't welk myn tegenwoordig onderwerp is. Ik weet
dat alle de hartstogten van eene coquette zig in 't gemeen, in haar onbepaalde eerzucht,
als de rivieren in den Oceaan, verdrinken, en dat dienvolgens de drift tot onkuisheid
in haar minder hevig als in andere kan wezen. Maar 't is den gemene man niet mogelyk
zo een Philosophisch en voordelig vonnis omtrent haar gedrag te vellen; Wat kan hy
denken van een Vrouwspersoon, die de eerste losbol, die haar voorkomt, als of hy
van hare, en zy van zyne sexe was, aanlokt, aantokkeld1, 't hof als maakt, en niets
van 't gene niet baarblykelyk tegens de eerbaarheid stryd, verwaarloost, om aan alle
de andere juffers de eerste plaats in zyn hart te betwisten? Is het wel mogelyk dat
het geen hy ziet en merkt zich schikken kan in zyne harssenen met het ordinare
denkbeeld van de eerlykheid? Daar by is het onbegrypelyk hoe verkeerd de Vrouwen
over haar ware belangen, en zelfs over die van hare bevalligheden, oordelen. Ze
kunnen verzekerd wezen, dat de mans, welkers liefkozing zy door dien dwazen handel
tot zig trekken, de uiterste verachting voor haar gevoelen. Willenze my niet geloven,
ze geloven ten minste hare eigene ondervinding; waar anders van daan kunnen ze
de manieren aflei-

1

aanhaalt (WNT supplement I, kol. 173).
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den van lafbekken, die dikwils haar de smartelyke spyt aandoen van niet de minste
toegeving omtrent haar te gebruiken, nog de geringste stap, om harent wil, buiten
hunne voorgenomene verlustigingen te willen treden. Dog dewyl het dog in der
vrouwen aard legt de mans te willen behagen, wil ik die dwaze en verderfelyke
aanhalingen aan zulken wel toestaan, die geen verdienste hebben, om voor de vuist
en met behoorlyke wapenen een hart te vermeesteren; Dog ik vind de zelven
onvergeeflyk in vrouwen die waarlyk bevallig zyn, en die, zo zy maar willen, 't
onwederstaanbaar blanketzel in een ongemaakte en wel bestierde zedigheid kunnen
vinden. Ik ken het mannen hart, en weet dat zulks het onfeilbaar middel is om 'er
over te zegenpralen. Overwinningen, op die wyze behaalt, behoorden alleen als wettig
geschat te worden. Dog Juffers die hier en daar wat buit maken, met zig onwaardiglyk
naar 't hoofdt der mannen te werpen, verdienen aangezien, en veracht te worden, als
kapers, die tegens de wetten van eenen rechtmatigen oorlog zonder commissie varen,
en in plaats van krygsluiden, zeerovers zyn.
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