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Inleiding
De levensloop van Justus van Effen (1684-1735) en zijn spectatoriale reilen en zeilen
is uitvoerig belicht in de toelichting op de vertogen 31-60 in de editie
Groenenboom-Draai.1 De hier gepresenteerde vertogen 61-105 van De Hollandsche
Spectator verschijnen in de periode van 26 mei tot en met 27 oktober 1732. In de
laatste maand verandert er veel in het leven van Van Effen: op de valreep krijgt ook
hij een ‘ambt’, ontvangt hij officiële lof voor zijn spectator en wordt hij vader.2
Dankzij een borgstelling van zijn Leidse vriend Theodoor van Snakenburg en de
bemiddeling van Bernard van Welderen, die hij in 1716-9 als gouverneur begeleidde
in Leiden, kan Van Effen op 14 oktober 1732 de (door hem in vertoog 79 zwaar
bekritiseerde!) ambtseed afleggen als “Commies van 's Lands Magazijnen van Oorlog”
in 's-Hertogenbosch. De functie zelf was bepaald geen intellectuele uitdaging: tellen,
controleren, repareren en op voorraad houden van wapentuig, militair materieel,
kleding en zo meer,3 maar een vast jaarinkomen van ƒ500 zal veel hebben verzoet.
In de oktober-aflevering van de gezaghebbende Maendelyke uittreksels, of Boekzael
der geleerde werelt krijgt De Hollandsche Spectator een lovende recensie.4 De
waardering voor zijn jongste geesteskind sloeg een positieve brug naar zijn voorgaande
redacteurschappen en zijn naam als gouverneur bij enkele gerespecteerde families.
Het succes met zijn eerste Nederlandstalige spectator leek hem definitief te kunnen
losweken van zijn geboorte uit ‘kleine luyden’ en dat moet hem een enorme
genoegdoening hebben gegeven. Eindelijk een weerwoord op niveau voor zijn in
zijn jonge jaren juist om zijn geringe afkomst door sociaal hoger geborenen meer
dan eens gekwetste gevoel van eer en eigenwaarde.
Ook wordt hij, 48 jaar oud, vader, al erkent hij het kind in eerste instantie niet
officieel. Op 8 oktober 1732 wordt Melchior Justus in het
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J. van Effen, De Hollandsche Spectator 8 februari 1732 - 23 mei 1732. Aflevering 31 t/m
60. Opnieuw uitgegeven met inleiding en samenvatting door E. Groenenboom-Draai. Leiden
1998.
Voor biografische gegevens zie ook P.J. Buijnsters' biografie Justus van Effen (1684-1735);
Leven en Werk. Utrecht [1992].
Zie Buijnsters [1992]: 279.
Amsterdam 1732: 440-456.
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doopregister van de Haagse Grote Kerk ingeschreven als de zoon van de 21-jarige
Elizabeth Sophia Driessen en van “Jan Efferen”, een familienaam die Justus van
Effen al eerder gebruikte.1 Volgens Buijnsters wilde Van Effen aan deze amoureuze
verhouding geen ruchtbaarheid geven omdat hij “een grondige hekel had aan
‘vuilaartige’ nieuwsgierigheid”.2 Het lijkt mij dat echter overwogen moet worden of
Van Effen zijn vaderschap en zijn relatie met Elizabeth S. Driessen, afkomstig uit
een sociale klasse die hij in ieder geval publiekelijk ontstegen leek, niet vooral geheim
wilde houden uit angst zijn baan en positie op het spel te zetten. Ook al eerder immers,
in juni 1725, was gebleken dat hij zijn dan verworven hogere sociale status en daaraan
gelieerde vriendenkring prefereerde boven een huwelijk dat door zijn makkers als
een mesalliance zou worden beschouwd. In 1732 wenst hij zijn maîtresse dan ook
wel in zijn buurt, maar niet in de directe nabijheid van zijn nieuwe Bossche domicilie:
zij komt in Heusden wonen. Zij huwen op 21 april 1735, vijf maanden voor zijn
dood.3

De rol van De Hollandsche Spectator in de beeldvorming over ‘de’
achttiende eeuw
De ondertitel van De Spectatoriale Geschriften van 1741-1800 van J. Hartog luidt
niet voor niets: Bijdrage tot de kennis van het huiselijk, maatschappelijk en kerkelijk
leven onder ons volk, in de tweede helft der 18de eeuw (Utrecht 1872; 18902). Het
sloot aan bij het gebruik dat er tot dan toe was gemaakt van De Hollandsche Spectator:
bron voor het leven van ‘de’ adel, ‘de’ regenten, ‘de’ hogere burgerstanden en ‘de’
middenstand in de eerste helft van ‘de’ achttiende eeuw. Van Effen had vooral
autoriteit
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Buijnsters [1992]: 281. Op 23 september 1717 had hij zich in het register van accijnsvrije
Leidenaars laten registreren als “Justinus van Efferen” (Id. 118).
Buijnsters [1992]: 281.
Buijnsters [1992]: 31, 38-9, 209-10, 280-1, 283, 370-1; met dit huwelijk verkrijgen zoon
Melchior Justus en de 9 januari 1735 gedoopte dochter Maria Catharina de naam van hun
vader. Buijnsters heeft alleen kunnen achterhalen dat Eliz. S. Driessen een “Arnhemse
soldatendochter” en in ieder geval een “volksmeisje” zou zijn geweest (281, 286).
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verworven als toegangspoort tot informatie over het zedelijk leven van zijn tijd omdat
hij werd beschouwd als een zijn vaderland toegedaan man-van-niveau die de gebreken
van zijn tijdgenoten serieus aan de kaak stelde en die daarmee slechts nobele want
zedenverheffende bedoelingen had. Hij gold als betrouwbaar in tegenstelling tot de
uit slechts persoonlijke rancune veronderstelde volgeschreven mercuren: de scabreus,
cynisch, platvloers en enkel op roddel & sensatie gericht bevonden steekkinderen
van de spectator, van ‘tweederangs’ beschouwde auteurs als Jacob Campo Weyerman,
Nicolaas Hoefnagel en Hendrik Doedijns.1
Van Effen had begin negentiende eeuw met de komst van de eerste literaire
handboeken die positie verworven, mede omdat men zijn schrijfstijl een verademing
vond temidden van de als bombastisch en slaapverwekkend ervaren achttiende-eeuwse
poëzie. In dit gevoel werden deze negentiende-eeuwers bevestigd door Van Effens
kritiek op verzenmakers, rijmfabrikanten en broodpoëten. Bovendien sloot zijn aversie
jegens de omarming door adel en patriciaat van alles wat Frans was, uitvergroot in
het fenomeen van de coquette en de petit-maître, naadloos aan bij de anti-Franse
stemming van dat moment. Men wilde vergeten ooit een vrijheidsstrijd à la Française
te hebben gekoesterd en had behoefte gevoed te worden met voorbeelden van wat
‘typisch Hollands’ was. Daaraan voldeed De Hollandsche Spectator (hierna: HS) en
oogstte lof in het handboek van Van Kampen, die ook Scheltema prees omdat deze
Van Effens ‘Agnietjes’, schets van “eene Hollandsche burgervrijaadje”, aan de
vergetelheid had ontrukt.2 Voor H. Collot d'Escury in Hollands Roem in kunsten en
wetenschappen was Van Effen niet minder dan “de Steele van Holland”; hij
illustreerde Van Effens strijd tegen een “algehele verfransing” met hilarische passages
over de coquette, de petit-maître en het gebruik van het Frans.3 Kort daarop
publiceerde Van Kampen Lessen in levenswijsheid en
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Tijdgenoten zagen echter een gradueel verschil tussen mercuren, satirische bladen en
spectatoriale geschriften. Zie hierover E. Groenenboom-Draai, De Rotterdamse Woelreus
[...] Amsterdam 1994: 150-171, in het bijzonder 168-171, alsmede haar kenschets van het
spectatoriale genre als zodanig in haar eerder genoemde heruitgave van vertoog 31-60 (Leiden
1998: 13-8).
N.G. van Kampen, Beknopte Geschiedenis der Letteren en Wetenschappen in de Nederlanden
[...]. 's-Gravenhage 1822, dl II: 206-9; 's-Gravenhage 1826, dl III: 148.
's-Gravenhage 1829, dl IV-1: 87-8; 's-Gravenhage 1830, dl IV-2: 335-6, 636-9.
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menschen kennis, opgezameld uit den Hollandschen Spectator,1 de eerste van een
reeks bloemlezingen die zou volgen.2 Zo kreeg Van Effens HS een grotere verspreiding
en landelijke bekendheid dan in zijn tijd het geval was geweest en dankzij de
gemakkelijke toegankelijkheid ervan werd deze periodiek tevens de toegangspoort
tot vele binnenkijkjes op het leven van achttiende-eeuwers.
Van Effens kritiek op gesuggereerde misstanden, zijn presentatie van huiselijke
tafereeltjes en het maatschappelijk verkeer van en tussen bepaalde bevolkingsgroepen,
alsmede zijn blik op de gang van zaken op met name godsdienstig en literair gebied
gold als de visie op het leven toen die velen zich als de hunne eigen maakten. Daarna
ging dit door anderen met behulp van onder meer Van Effen geconstrueerde beeld
als ‘onverdacht (want) uit wetenschappelijke bron’ een eigen leven leiden,
bijvoorbeeld via de boeken van Schotel, De Roever & Dozy en Knappert.3 Het
resulteerde in een keer op keer bevestigen van een tot cliché geworden vooroordeel
over ‘de achttiende eeuw’ als de verfranste decadente Pruikentijd. De feministische
golf eind negentiende eeuw leidde begin twintigste eeuw tot afzonderlijke aandacht
voor de achttiende-eeuwse positie van de vrouw in de publicaties van Moquette en
van Von Wolzogen Kühr.4 Zeker de laatste citeert Van Effen in haar eerste boek
overvloedig,5 maar waarschuwt haar lezers wel - en dat is dan opmerkelijk - voor het
gevaar van een (dat
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Deventer 1838-9, 2 dln.
Bloemlezingen verschenen in 1851, 1853-72 (4 dln) en in 1889.
G.D.J. Schotel, Het Oud-Hollandsche Huisgezin. Haarlem 1868, alsmede zijn Het
Maatschappelijk leven onzer voorouders. Rotterdam 1869; N. de Roever & G.J. Dozy, Het
leven van onze voorouders. Amsterdam 1892-1906 (6 dln); L. Knappert, Het Zedelijk leven
onzer vaderen in de achttiende eeuw. Haarlem 1910.
H.C.H. Moquette, De Vrouw. Huiselijk Leven en van dezelfde De Vrouw. Maatschappelijk
Leven. 2 dln. Amsterdam 1915; S.I. von Wolzogen Kühr. De Nederlandsche vrouw in de
eerste helft der 18e eeuw. Leiden 1914 en De Nederlandsche vrouw in de tweede helft der
18e eeuw. Leiden 1920.
Van de ruim 900 literatuurverwijzingen is 1/3 naar spectatoren. In 76% betreft het Van Effen:
209 maal naar De Hollandsche Spectator, 7 maal naar Le Misantrope, 7 maal naar La
Bagatelle en 1 maal naar Nouveau Spectateur François. Zij citeert (soms meermaals) uit 85
HS-vertogen. Uit D. Helmers,‘De bronnen in cijfers. Een kwantitatieve analyse tot begrip
van het bronnengebruik’; ongepubliceerde lezing Stichting Vrouwengeschiedenis
Vroegmoderne Tijd, 19-4-1996.

Justus van Effen, De Hollandsche Spectator

11
wil zeggen zijn) eenzijdig(e) oordeel.1 Via literaire handboeken behoudt Van Effen
zijn positie als kennisbron voor achttiende-eeuwse zeden, gewoonten en sociale
verhoudingen tot diep in de twintigste eeuw.
Inmiddels is het historisch letterkundigen en historici duidelijk dat De Hollandsche
Spectator niet zonder meer gebruikt kan worden als een onverdachte bron die steeds
een realistisch beeld geeft van handel, wandel, denken en doen van de door Heer
Spectator opgediende segmenten van de Nederlandse maatschappij. Het medium
zelf stelt zijn beperkingen aan de thematiek, de inhoud is toegesneden op een specifiek
leespubliek, terwijl ook de verkoopcijfers en de censuur hun invloed deden gelden.
Zo maakt Jongenelen in zijn publicatie over achttiende-eeuwse Amsterdamse
boekverboden duidelijk dat van de censuur onmiskenbaar een preventieve werking
uitging op het gedrag van uitgevers, boekverkopers en schrijvers. Jongenelen stelt
dat auteurs die geen financiële onafhankelijkheid bezaten soms een bijna “ostentatieve
braafheid” ten toon spreidden en dat “onverschrokken pamflettisten” die politiek
gevoelige kwesties (of hoge ambtsdragers onwelgevallige zaken) aan de orde durfden
stellen, schaars waren.2 Uitgever Hermanus Uytwerf zal, zeker toen de HS een
kassucces leek, niet geneigd zijn geweest met deze ‘continuing story’, die een
periodiek nu eenmaal is, enig risico te lopen en dit Van Effen hebben voorgehouden.
Het is kortom niet denkbeeldig dat ook Van Effen in zijn wijze van formuleren en
de onderwerpen die hij aansneed daarom enige voorzichtigheid betrachtte en dat
feitelijk van zijn huidige leespubliek vraagt bij het trekken van conclusies. Wanneer
hij een heel vertoog gebruikt om met klem te ontkennen echt bestaande personen,
laat staan prominente burgers op de schop te hebben genomen, zoals kwade tongen
beweerden,3 dan is dit ongetwijfeld vooral bedoeld om een mogelijk verbod te
torpederen. Of hij dan de waarheid spreekt of juist ‘smaakmakende fictie’ bedrijft,
is natuurlijk een tweede.
Evenmin kunnen de vertogen in principe zuiver autobiografisch worden gehanteerd.
Hierbij zit de persoon van Van Effen zelf in de weg
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Von Wolzogen Kühr 1914: VI-VII.
T. Jongenelen. Van smaad tot erger. Amsterdamse boekverboden 1747-1794. Amsterdam
1998: [i]-xxv; xviii-xix.
Editie Groenenboom-Draai 1998: 213-8 (vertoog 55).
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met zijn subjectieve blik, stokpaarden en eigenbelang: het beeld dat uit de HS over
Heer Spectator zelf ontstaat, is immers uiteindelijk een onderdeel van de door de
auteur Van Effen over zich zelf geconstrueerde biografie. Dit gegeven verhoogt
echter wel de spanning tussen ‘Dichtung und Wahrheit’, zeker als een auteur allergisch
blijkt voor aandacht voor zijn persoon, of zoals Buijnsters het formuleert:
“Nieuwsgierigheid naar zijn doen en laten verdroeg hij slecht”.1
Ondanks deze reserves blijft De Hollandsche Spectator hoogst interessant, en een
bron van informatie over beleden normen en waarden met betrekking tot een scala
van maatschappelijk en voor Van Effen persoonlijk als (on)gewenst beschouwde
situaties. De vertogen betreffen immers veelal gebeurtenissen en ontwikkelingen die
het maatschappelijk verkeer, de organisatie van de samenleving en daartoe ingerichte
instituties dreigen te ontregelen. Binnen dit kader lijkt het significant te bezien
waarover Heer Spectator zich opwindt en of, misschien via een omweg, ook ‘Van
Effe(re)n’ zelf de kop opsteekt.

Thematiek in de vertogen 61 tot en met 105
In de 45 vertogen komen uit de eerdere afleveringen bekende thema's voor. Zoals
over bijgeloof, de (vrijheid van) godsdienst, vrijdenkers, de fijnen, de menselijke
heerszucht, petit-maîtres, taalliefhebberende gezelschappen, vereist gedrag van
vrouwen, zeden bij ‘fatsoenlijke borgers’, het huwelijk, koffiehuis-politiek, de
behoefte van burgerstanden om de adel te imiteren, het leven in militaire
campementen, dichters versus prulpoëten, de schouwburg, de comedie en de opera.
Ook is er opnieuw sprake van een allegorische droom2 en van gedichten. Hieronder
ga ik kort in op een aantal onderwerpen die Heer Spectator veelvuldig aan de orde
stelt, maar licht er eerst een enkele verwijzing naar tijdgenoten uit.

1
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Buijnsters [1992]: 255.
Een bevestiging van Groenenboom-Draai dat deze veel eerder in de HS voorkomt dan
Buijnsters stelt (1998: 19nt).
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Kritisch over tijdgenoten
In vertoog 100 zet Heer Spectator zich af tegen het positieve en volgens hem op
drijfzand gebouwde beeld dat zijn “geëerde Confrater” in diens Vreede-Courier heeft
geschetst van een niet bij naam genoemde baron. Ook de upper ten van de zompigen
Hollandsen kleigrond verdringt zich om de man, die feestelijke maaltijden geeft
welke soms uitmonden in ware bachanalen, die anderen royaal in zijn ruime financiële
middelen van onduidelijke herkomst laat meedelen, en die ‘de Steen der Wijzen’
zou bezitten. Deze alchimistische vinding zou de eigenaar ervan in staat stellen uit
onedele metalen goud te maken, dat in vloeibare toestand toegevoegd aan een drank
mensen van ongeneeslijke ziekten zou kunnen genezen en als een levenselixer
fungeerde. Deze steen der wijzen maakt duidelijk om wie het gaat: de uit het Duitse
Maagdenburg afkomstige pseudobaron Johann Heinrich von Syberg. Hij verbleef
sinds eind 1731 in de Nederlanden en had zomer 1732 een buiten bij Zoetermeer
betrokken; na zijn heimelijke vlucht in 1733 werd hij, veel schulden en schuldeisers
achterlatend, alom ontmaskerd als een oplichter pur sang. Of ook Van Effen zich
heeft laten verleiden, is niet bekend. Wèl dat één van degenen die de baron in ieder
geval nieuwsgierig had weten te maken, die hem ook had bezocht en aan zijn dis had
aangezeten, Jacob Campo Weyerman (1677-1747) was. Toen deze laatste merkte
dat Von Sybergs enige interesse was mensen geld uit de zak te kloppen, maakte hij
het bijna tot zijn persoonlijke opdracht de baron te ontmaskeren en in zijn periodieken
in 1732 (en later) besteedde hij daaraan dan ook veel papier. Weyerman schreef in
1732-3 buitendien een biografie en een toneelstuk over de oplichter.1 Het onderwerp
dat Heer Spectator aansneed, stond met andere woorden volop in de publieke
belangstelling. In het hier geschetste kader is de brief interessant, waarmee vertoog
100 besluit. Heer Spectator zegt dat hij zelf wel eens wilde weten wie die
spraakmakende baron echt was. Daarom

1

De Leevens byzonderheden van Johan Hendrik, baron van Syberg (Utrecht 1733; herdr. in
1984 bezorgd door A.J. Hanou en J.J. Stouten) en Den Maagdenburgsche Alchimist (Utrecht
1733). Zie ook P. Altena, W. Hendrikx e.a., Het verlokkend ooft. Proeven over Jacob Campo
Weyerman. [Amsterdam 1985]: 15, 28-9, 57, 227, 231; ook J.C. Weyerman, Het vermakelijk
Wagenpraatje. Bezorgd met inleiding en commentaar door G. Maréchal. Muiderberg 1985:
67-8 en 119-20, alsmede Groenenboom-Draai 1994: 132, 361.
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heeft hij een vriend om informatie verzocht, “die hem van naarby gezien heeft, en
zelfs aan 's mans pragtige tafel de eer heeft gehad te spyzen”.1 Deze zond hem een
brief, die Heer Spectator citeert, en noemt daarin de Steen der Wijzen en stipuleert
dat mensen eigenlijk wel gek zouden zijn om de baron geld te geven. De vraag is:
wie kan deze anonieme briefschrijver zijn? Is het Van Effen zelf, die zich terwille
van een mogelijke aantijging door voornoemde baron, schuilhoudt? Of is het
misschien Weyerman? Beiden zijn van elkaars bestaan op de hoogte en hebben
publiekelijk geen goed woord voor elkaar over: Van Effen vindt Weyermans manier
van schrijven beneden de maat, Weyerman beschouwt die van Van Effen als dodelijk
saai. Maar berustte hun wederzijdse verbale veroordeling ook op een persoonlijke
aversie? Hierover zijn geen feiten bekend. In zijn bericht over de relatie tussen
Weyerman en Syberg noemt E. Olijkan Weyermans ‘Goudmaker in Nauw of de
Baron Algemist ten toon gesteld’, een vertoog gedateerd 's Hage 1732 dat Weyerman
zegt aan een vriend te hebben gestuurd.2 Zou dit dezelfde zijn als de (in woordkeus
aangepaste) brief die Heer Spectator citeert?
Nog even over de hierboven genoemde Vreede-Courier. Ook al eerder had Heer
Spectator een berisping in petto voor deze periodiek. In vertoog 67 van 13 juni 1732
zegt hij tot slot dat hij zijn collega “in 't Fransch dikwils met vermaak gelezen” heeft,
maar zijn bedenkingen heeft bij de stijl die deze in het Nederlands ten toon spreidt.
Het zou hier om de Nederlandstalige versie van de Courier de la Paix gaan en van
deze periodiek wordt Weyerman afwisselend bevestigend en ontkennend als redacteur
genoemd. Dat het niet om Weyerman zou gaan, wordt verklaard uit het feit dat van
hem geen nieuwstijdingen sec bekend zijn; in dit vertoog zou de gematigde toon die
Van Effen tegen zijn aartsrivaal aanslaat, die ontkenning steunen. Deze toon krijgt
echter een andere klank, indien de Vreede-Courier bij Hermanus Uytwerf werd
uitgegeven,3 die immers ook ver-
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Vertoog 100: 78; cursief VO.
In Mededelingen Jacob Campo Weyerman nr 23 (oktober 1980): 332-3.
Buijnsters citeert nr 67 van 13 juni 1732, maar meent desondanks dat de Vreede-courier van
[dinsdag] 23 september 1732 tot [dinsdag] 2 juni 1733 is uitgegeven ([1992]: 363 nt 4). Dit
kan niet juist zijn: op 13 juni 1732 heeft Van Effen het immers over het 39e Nederlandstalige
vertoog. Verscheen het blad iedere dinsdag, dan ligt de start ervan waarschijnlijk in sept.
1731; Van Effen refereert dan aan de aflevering van 3 of uiterlijk 10 juni 1732. Gaat het
echter om een “halfwekelijks tijdschrift”, zoals Buijnsters stelt, verschenen op dinsdag en
donderdag (de HS verschijnt maandags en vrijdags) dan ligt het begin waarschijnlijk in
januari 1732. Zolang exemplaren deze bevindingen niet staven, blijft dit giswerk, net als
naar de redacteur-auteur.
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antwoordelijk is voor het drukken van De Hollandsche Spectator. Is Weyerman wel
redacteur van genoemde periodiek, dan valt de dubbele ironie in vertoog 100 op zijn
plek: de onderkoelde spot van Heer Spectator over de dubbelzinnige loftuitingen in
de Vreede-Courier over Von Syberg en Heer Spectators speldeprik over een in dat
blad toegezegde, maar nog niet gepubliceerde biografie over de pseudo-baron!1
Mogelijk bestaat er inderdaad nog een ander contact tussen beide auteurs dan de
grof-vijandige degenstoten die tot nog toe worden gesuggereerd? Want er zijn nog
meer toespelingen op Weyerman, op de meer bekende ridiculiserende toon. In vertoog
81 citeert Heer Spectator een brief van een Amsterdammer, die verhaalt hoe hij en
zijn vrienden vergast werden op een exemplaar van de door vrouwen geredigeerde
Verstandige Bedilsters. Daarover discussiërende, mengt zich “een van de grootste
spotvogels van gansch Amsterdam, een rechte plaag van schraale schryvers, en die
door zyne schimpende loftuitingen hen dol en razend weet te maken” in hun gesprek.
Hij wil hun oordeel horen over de Babbelaar en citeert er op zo'n wijze uit dat hij
daarmee de spot als vanzelf over het geschrift afroept. Conclusie: dit Nederlandse
exemplaar haalt het niet bij de “Engelsche Babbelaar”, bij met andere woorden The
Tatler (1709-11) van Richard Steele. Heer Spectator voegt daaraan toe uit eigen
beweging nimmer over beide geschriften te hebben gesproken: hij neemt aan dat ze
vanzelf een zachte dood zullen sterven. Dank zij graafwerk van vele Campisten is
inmiddels bekend dat Jacob Campo Weyerman niet alleen veelvuldig uit The Tatler
citeerde (‘plukte’) en hele fragmenten ervan in zijn periodieken heeft opgenomen,
maar ook had aankondigd deze te zullen vertalen en de naam de Babbelaar, Kakelaar
of Snapper te geven.2 Weyermans project ging niet door en de gewenste zachte dood
lijkt hier dus meer een sneer
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Vertoog 100: 76-7.
Zie A.J. Hanou en T. Broos in de opgemelde bundel Het Verlokkend Ooft [1985]: 160 en
214-5. Weyerman kondigde dit aan in zijn Den Echo des Werelds van 9, 23 en 30 september
1726. Ook A.J. Hanou in Mededelingen Jacob Campo Weyerman nr 39 (mei 1981): 402-7.
Vgl. tevens Groenenboom-Draai 1994: 117-28, [539]-53.
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achteraf dan een voorspelling; het was P. Le Clercq die de vertaling van The Tatler
leverde onder de titel De Snapper of de Britsche Tuchtmeester (1733-4; 4 dln).
Bovendien is het citaat dat uit de Babbelaar wordt gegeven ook veelbetekenend:
referenties naar “de bovennatuurkunde” van Descartes en naar de wiskunde die zelfs
Isaac Newton en W.J. 's Gravesande versteld zouden doen staan. Weyerman
beschuldigde Van Effen van vrijdenkerij,1 zou ook van het omgekeerde geen sprake
kunnen zijn? Hun beiderlei waardering voor de macht en kracht van de rede en het
wiskunstig bewijs, naast hun ‘ongeloof’ in spoken en impliciete achting voor De
betooverde weereld (1691-3) van Balthazar Bekker bracht deze methode van denken
via een publieke veroordeling ervan in ieder geval onder de aandacht.2 Het feit dat
tot op heden geen exemplaar van De Babbelaar is teruggevonden, laat daarom ook
de interpretatie toe dat verwijzingen ernaar slechts op Weyermans plan doelen en
niet op een ‘echte’ Babbelaar teruggaan.3

Grenzen aan de tolerantie
In het taalgebruik van De Hollandsche Spectator valt op dat wanneer Heer Spectator
zelf aan het woord is, deze veelvuldig gebruik maakt van woorden als
baarblijkelijk(heid), het belang van het instrument van de Rede en de doorslaggevende
betekenis van het wiskunstig bewijs. Zeker als het geloofskwesties betreft, al zijn
ook andere teksten van deze begrippen doordrenkt. Het past in het beeld dat Heer
Spectator graag van zichzelf

1
2

3

Zie Groenenboom-Draai 1994: 329.
A.J. Hanou suggereerde dat een ander beschuldigen van vrijdenkerij Weyerman in staat
stelde zijn eigen belangstelling ervoor te verhullen en het onderwerp in de publiciteit te
brengen (geciteerd bij Groenenboom-Draai 1994: 329). Gold dit ook voor Van Effen?
In nr 96 wordt Heer Spectator verweten een onterecht oordeel over drukfouten in de Babbelaar
te hebben geveld: ook zijn eigen HS is daar niet vrij van en geeft evenzeer tot misvattingen
aanleiding (96: 48). In nr 1: 2 refereert Heer Spectator aan “Den Babbelaar”, maar doelt daar
op The Tatler. In zijn Spectatoriale Geschriften beschouwt P.J. Buijnsters De Babbelaar als
een feit, doch heeft er geen exemplaar van gezien (1991: 105). In zijn studie over Van Effen
zegt hij: “Onbarmhartig vonniste hij ook prulblaadjes als De Babbelaar en De Verstandige
Bedilster [...]. De twee bedoelde tijdschriftjes, ongetwijfeld van zeer efeme aard, zijn niet
bewaard” ([1992]: 362 nt 4). Een nogal krasse uitspraak over niet zelf bestudeerde periodieken.
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presenteert: de alleszins redelijke man-op-leeftijd, die veel gezien, gelezen en gereisd
heeft, die zich thuisvoelt bij zowel de gegoede kleine middenstanders als bij de hogere
kringen, maar bovenal de man die eraan hecht de lamp der Verlichting te laten
schijnen en zich over alles een eigen oordeel te vormen en die ten aanzien van
andersgelovigen graag verdraagzaamheid ten toon wil spreiden. De scheiding tussen
Kerk en Staat acht hij een navolgenswaardig politiek systeem. Hij gelooft in de kracht
van een beredeneerd, doch geserreerd argument. In dit kader is het verhaal over twee
Zwitserse boeren illustratief. De een rooms-katholiek en de ander gereformeerd
overtuigen elkaar van hun geloofsgelijk; zij besluiten zich voortaan op hun eigen
gezonde boerenverstand te verlaten in plaats van op de pastoor of predikant (nr 91:
1-3).
In de optiek van Heer Spectator is de tolerantie van de protestanten tegenover
katholieken en joden typisch Hollands. Een implicatie hiervan is echter dat degene
die anderen ‘verdraagt’, dit doet vanuit een houding van inschikkelijkheid, of anders
gezegd, vaak vanuit een gevoel van superioriteit. Zo maakt Heer Spectator dan ook
duidelijk dat hij dankzij zijn redelijk vermogen in staat is geweest de ‘ware leer’ te
onderscheiden van dwalingen. Hij stelt zich fel te weer tegen degenen die
andersgelovigen van staatswege willen vervolgen en straffen, alsof anders denken
op zichzelf een misdaad zou zijn: dit keert zich tegen het principe van de vrijheid
zelf te mogen denken en bijbelse waarheden te mogen toetsen. Hij is het er echter
voluit mee eens dat waakzaamheid geboden blijft omdat de rooms-katholieke kerk
in principe uit is “om de oppermagt [van de Staat] door middel van de behendigste
streeken te onderkruipen”; vooralsnog is het “genoegzaam dat de verfoeyelyke
Jesuiten uit den Staat voor eeuwig gebannen blyven” en dat degenen die geloven in
en openbaar getuigen van de Pauselijke oppermacht “als verstoorders der gemeene
rust en ondermyners van de menschelyke t'zamenleving gestraft worden” (nr 70:
78-9). Vertogen over het onderscheid tussen protestantisme en katholicisme lijken
vooral ingegeven dit mogelijk risico van overheersing onder de aandacht te brengen,
waarbij de vruchten van de vrijheid van denken eenzijdig gerelateerd worden aan
“het licht van de reformatie”. Heer Spectator acht het zijn taak dit vooral ‘het gemene
volk’ voor te houden: zij laten zich immers door uiterlijke schijn overbluffen (nr 62),
zijn vatbaar voor toverij, bijgeloof en mirakelen (nr 61), door hun ‘gebrek aan
verstand’ gemakkelijk door geestelijken te manipuleren (nr 70) en laten zich snel
overtuigen
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door valse vooronderstellingen (nr 98). Hij acht het daarom wijs dat degenen die de
gereformeerde godsdienst niet belijden, uitgesloten blijven van de hogere rangen
binnen het leger, “zelfs van de laagste trap der staatsampten” en om hen “alle publique
godsdienstoefening voor eeuwig te beletten” (nr 70: 80).

Verschillende normen voor vrouwen en mannen
Ook het huwelijk komt in deze vertogen meermaals ter sprake. Soms is het schot
voor open doel. Zoals de veroordeling van de Franse mode waar het boterbriefje
voor echtparen slechts een vrijbrief is om elk voor zich andere (seksuele) relaties te
kunnen aangaan (nr 72). Of de brief van een hupse, doch onbemiddelde jongeman
die zich erover beklaagt geen schijn van kans te maken de echtgenoot te worden van
een dochter van rijke ouders (nr 105).
Interessanter zijn de vertogen 75 en 78, omdat daarin zichtbaar wordt dat voor
mannen en vrouwen een verschillende maatstaf wordt aangelegd. Een man verbaast
zich erover dat zijn vriend, getrouwd met een beeldschone vrouw die hij zeer bemint,
regelmatig prostituées in zijn slaapkamer laat bezorgen en wil een verklaring. De
vriend vraagt hem wat hij het liefste eet; een palingpasteitje is het antwoord.
Vervolgens laat de vriend hem een week lang 's middags en 's avonds dit gerecht
bezorgen en de gulzigheid van de man verandert “in een onwederstaanbare
walglykheid”; hij zou zijn pastei graag ruilen voor “een korst droog brood”. Zo
vergaat het mij ook, zegt de vriend; mijn vrouw is de palingpastei, de prostituées een
korst droog brood (75: 113-5).
Deze vergelijking gaat niet helemaal op voor het huwelijk, zegt Heer Spectator.
De ware liefde is meer dan toegeven aan de behoefte zich te diverteren. Het is
natuurlijk en zelfs goed dat de huwelijksliefde van de man bekoelt: dan kan hij zich
concentreren op zijn nutte dagelijkse bezigheden. Thuisgekomen, moet zijn gade
hem opvrolijken en zijn lust gaande maken door een “geduurige verwisseling van
beminnelykheid”, eigen aan “de sex van haar ziel”, alhoewel sommigen haar deze
wispelturigheid verwijten omdat mannen deze niet bezitten. Voorwaarde voor succes
is wel dat de man zeker is van haar liefde voor hem. Daarom moet zij hem laten
merken dat zij gesteld is op zijn liefkozingen en ernaar verlangt. Een vrouw die
“deftigheid en ernst” uitstraalt, is immers “onbekwaam om een speeltuig van onze
natuurlyke geneigtheid te zyn; haar al te manlyke ver-
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dienste heeft geen vat op onze tederheid”. Het is de taak van de vrouw het huwelijk
spannend te houden, haar plicht zich op de bevrediging van haar echtgenoot te richten
en hem door een wijs gebruik van haar wispelturigheid het gevoel te geven niet met
één maar met drie à vier vrouwen getrouwd te zijn. Verandering van spijs doet immers
eten (75: 115-21).
In nummer 78 worden de plichten van de echtgenote verder uitgewerkt in antwoord
op een brief van een vrouw die zich zorgen maakt dat haar mans liefde al na vier
maanden huwelijk bekoelt lijkt (78: 137-44). Om “meestres van haar mans hart te
blyven”, zegt Heer Spectator, dient zij onophoudelijk, gehoorgevend aan “een
aangename grilligheid”, zijn eigenliefde te strelen. Het is daarbij van groot belang
dat zij haar uiterlijke verzorging en lichamelijke hygiëne in acht neemt. Bovenal
moeten gehuwde vrouwen niet wars zijn van liefkozingen “door welke onze sex
wonderlyk tot liefde aangelokt word”, maar er daarbij wel voor zorgen geen al te
grote gretigheid te tonen, omdat zij anders niet verschillen van prostituées. Zij moeten
zijn seksuele appetijt prikkelen, zoals zij haar maaltijden variëren door “aangename
soucen”. Zo is er geen gevaar dat getrouwde mannen bij “ligtekoyen besteden” wat
zij “t'hunnent niet vinden kunnen”. Het slagen (falen) van een huwelijk lijkt eenzijdig
haar verantwoordelijkheid (schuld).
In beide teksten dringt Heer Spectator erop aan dat vrouwen zich toeschietelijk
tonen voor 's mans liefkozingen, maar daarbij wel de zedigheid in acht nemen. Een
grens die mannen niet wordt voorgehouden. In vertoog 67 wordt opgelucht
geconstateerd dat vrouwen gelukkig wat minder nette grapjes kunnen verdragen;
Heer Spectator meldt meermaals zelf niet afkerig te zijn van de gewoonte tijdens een
gezellig samenzijn ‘kusjes’ te stelen van (jonge) dames, mits dit in alle openheid
gebeurt.1 Steeds opnieuw wordt het echter uitsluitend als de plicht van vrouwen
gezien tijdig aan het minnekozen een halt toe te roepen, zich te beheersen.
Dit komt uitvoerig aan de orde in nummer 83, feitelijk een voortzetting van de
nummers 50 en 60. In het eerstgenoemde schrijft een anonieme vrouw dat zij het
onrechtvaardig vindt dat vrouwen worden veroordeeld die haar seksuele drift niet
hebben kunnen beheersen, terwijl mannen daarom juist worden geprezen.
Daarenboven beschikken mannen over “een krachtiger geest” dan vrouwen en ligt
het voor de hand van een man

1

Bijvoorbeeld vertoog 68: 64 en vertoog 71: 82-3.
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“meer deugd [...] af te eisschen”. Zij bepleit een gemeenzamer omgang tussen de
seksen, zonder dat vrouwen meteen met de vinger worden nagewezen; zo hoeven
jeugdige paren geen afzondering meer te zoeken, met alle gevaar vandien. In vertoog
60 gaat Heer Spectator alleen op haar laatste suggestie in en wijst dit onverbiddelijk
af. Vrouwen zouden met zulk gedrag een verkeerd signaal afgeven. De vrouwelijke
sekse immers dient de “voorzigtigheid en zedigheid” in acht te nemen. Een
gemeenzame omgang leidt licht tot de conclusie dat zij een vrouw van lichte zeden
is.1 Heer Spectator opent nummer 83 met de stelling dat mannen vrouwen
onrechtvaardig behandelen omdat zij van vrouwen een grotere deugdzaamheid eisen
dan van zichzelf; bovendien wordt ‘onkuis gedrag’ mannen niet aangerekend, in
tegenstelling tot vrouwen. Een replica kortom van de tekst van de anonieme
briefschrijfster uit nummer 50. Heer Spectator vervolgt: heeft “de Reden, of Gods
geopenbaarde wil” mannen met “een dispensatie wegens de onkuisheid” begunstigd?
Dat lijkt niet het geval. Dan maakt hij een draai: de meeste mannen “die jonge Dogters
belagen”, weet hij, doen dit uit zwakheid en niet met de bedoeling de vrouw te
onteren. De man heeft alleen aandacht “om tot zyn oogmerk te komen”, en wordt
daarbij gedreven door de oprechtste gevoelens. Omdat de vrouw zich echter door de
man laat betoveren, vergeet zij haar kuisheid te bewaken.
Dan volgt een opmerkelijke passage naar de mens achter de auteur. De man voelt
zich vaak een slaaf van zijn hartstochten, zegt Heer Spectator. In geval “het rampzalig
voorwerp van zyne driften, in afkomst en rykdom beneden hem is, zo barst zyn reden
wel haast door de verdunde nevelen van zyne voldane hartstogt”. Hij voelt zich
beschaamd, maar de raad van vrienden “zig door een ongelyk huwelyk schand op
den hals te halen” weerhoudt hem ervan zijn plicht te doen. Heer Spectator stelt dat
daarom de beste remedie is dat vrouwen “de gemeenzaamheid van een beminnelyk
man van de hand” wijzen.
Kortom, de situatie is dan misschien onrechtvaardig, maar dat is nu eenmaal de
realiteit. Aan vrouwen de plicht mannen te behoeden voor haar val: de mannelijke
sekse immers verleidt haar met de beste bedoelingen! Het lijkt erop dat het
benadrukken dat vrouwen haar kuisheid dienen te bewaken, gecombineerd met de
vooronderstelling dat vrouwen meer moeite met hun driftbeheersing zouden hebben
dan mannen, vooral de bedoe-

1

Vgl. de editie Groenenboom-Draai 1998: 183-6 en 247-53.
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ling heeft mannen te ontlasten van hun (eventuele) schuldgevoel en zeker van hun
aandeel in de ‘oneer’. Zij zijn feitelijk de partij die verleid is. De eerdere opdracht
dat vrouwen zich niet wars moeten tonen van mannelijke liefkozingen, maar wel de
zedigheid in acht dienen te nemen, lijkt tegenstrijdig, maar dient hetzelfde doel en
maakt van mannen een soort vrijgestelden. Zijn gebrek aan driftbeheersing blijft van
kritiek vrij.
De passage van de man die een door hem verleide vrouw de rug toekeert, werpt
een gekleurd licht op feiten uit Van Effens leven. In juli 1719 verklaarde hij op de
vlucht te zijn voor “het geweld van mijne driftige liefde”; rond juni 1725 speelt iets
soortgelijks en is bekend dat vrienden hem hebben afgeraden te trouwen met een
vrouw die sociaal zijn mindere was.1 Moeten wij nu uit de opmerkingen van Heer
Spectator afleiden dat de vrouwen zich niet weten hebben te beheersen, een
‘lichtzinnig gedrag’ vertoond hebben? En wat zegt dit vertoog 83 op dit moment: 11
augustus 1732, over de auteur Van Effen? De persoon Van Effen zal even later zijn
zoon Melchior Justus niet officieel erkennen en zich verbergen achter “Jan Efferen”;
verklaart hij hier, tegenover de goede verstaander, opnieuw de moeder niet te zullen
trouwen, maar hebben ‘de omstandigheden’ in 1735 hem daartoe gedwongen?
Tot slot zou ik willen wijzen op de beeldspraak over vrouwen waarvan Van Effen
zich bedient, wanneer hij via een soort toegift duidelijk wil maken hoe vreselijk of
belachelijk iets is. Bijvoorbeeld: de gebaren van een jonkertje lijken op “een tour
paarlen, waar meê een vrouw [...] hare magere en zwarte hals oppronkt” (65: 37-8);
prulpoëten kan men vergelijken “by zommige vrouwen, die 't weinig scheelen kan
wat denkbeeld men heeft betreffende de gesteldheid van haar ziel, indien men maar
gunstige gedagten over hare bevalligheden heeft” (86: 205); een man wil koste wat
kost zijn gelijk halen zoals “sommige koopwyven met de Spaansche noten, omtrent
dewelke het haar weinig scheelen kan of ze kwade met goede vermengen” (88: 222);
sommige mannen bezitten een wat overtrokken eigendunk, zoals bijvoorbeeld
Krokinus; deze trek komt ook bij vrouwen voor, maar “Meest is ze te vinden in
verlepte, en van de natuur onbegunstigde Vrysters [...] Dog onder allerlei slag van
vrouwen vind men een minder zoort van beuzelagtige [...] ongemakkelyke
kreekelagtigheid” (93: 20).
Sturkenboom heeft in haar Spectators van Hartstocht overtuigend

1

Buijnsters [1992]: 149-50, 209-10.
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aangetoond dat de zaak ‘Grietje Kenouil’ (vertogen 42, 58, 249) representatief is
voor de manier waarop spectator-auteurs doorgaans emotionele verschillen tussen
de seksen vooronderstellen, die de basis vormt van een sekse-hiërarchie, en ook
waarom het door Grietje Kenouil vertegenwoordigde type van ‘het kwade wijf’ in
Nederlandse spectators zo dominant aanwezig is.1 Van Oostrum relativeerde de
uitzonderlijk tolerante houding die Van Effen zou hebben ingenomen om vrouwen
studeren toe te staan en sprak in dat verband veelbetekenend over “het kleintje kennis”
dat de vrouwelijke sekse zich mocht eigen maken.2 Beide studies bevestigen de
eerdere bevindingen van Van Dijk, die de nogal kritiekloos aangenomen
vrouwvriendelijkheid van Van Effen ter discussie stelde.3 Het lijkt een striptease van
de Van Effen vaak toegedichte ‘hoge gedachten’ over vrouwen, maar eigenlijk maken
zij van hem een heel gewone man van vlees en bloed, zij het een die zeer bijzonder
schrijven kon.

1
2
3

D. Sturkenboom, Spectators van hartstocht. Sekse en emotionele cultuur in de achttiende
eeuw. Hilversum 1998; i.h.b. 90-134.
W.R.D. van Oostrum, Juliana Cornelia de Lannoy (1738-1782): ambitieus, vrijmoedig en
gevat. Hilversum 1999: 45-58.
S. van Dijk, Traces des Femmes. Amsterdam-Maarssen 1988 (met name over Van Effens
Le Misantrope en La Bagatelle).

Justus van Effen, De Hollandsche Spectator

23

Verantwoording tekst
De hier gepresenteerde tekst van de vertogen 61 tot en met 105 is gebaseerd op een
privé-exemplaar dat een interessante vermenging vertoont van het door Van Selm
(1975) voor de eerste 211 afleveringen van de eerste druk veronderstelde bestaan
van een A- en B-editie.1 Een toetsing van de resultaten van zijn onderzoek over de
verschillen tussen beide edities wat betreft het gebruikte cursief, het voorkomen van
de zogenoemde stok (lijst met verkoopadressen), de datering der vertogen, de plaats
van katernsignaturen, gebruikte custoden, de plaatsing en vorm van de initialen en
het voorkomen van lijstjes met corrigenda leerde dat het door mij gebruikte exemplaar
vooral vertogen uit de A-editie lijkt te bevatten, de editie die volgens Van Selm de
meeste autoriteit verdient: 33 uit de A en 8 of 12 uit de B-editie2. De hier gebruikte
editie neemt een positie in tussen twee door Van Selm onderzochte subedities3 en
bevestigt het door hem genoemde beeld van het successievelijk ‘op raken’ van
vertogen, die een nadruk nodig maken. Van Selm stelt dat dit het gevolg kan zijn
van een per aflevering verschillend aantal verkochte stuks,4 maar mogelijk is er
daarnaast ook sprake geweest van verschillende oplagen. Dit zou niet alleen het
voorkomen van het naar verhouding grote aantal gebonden exemplaren van de B-editie
extra ondersteunen,5 maar tevens een verklaring kunnen bieden voor enkele door mij
gevonden ‘afwijkingen’ van de door Van Selm genoemde criteria.
Ik heb bewust niet gekozen voor een ‘zuivere’ A- of B-editie, maar mijn exemplaar
daar wel mee vergeleken.6 Ik wilde namelijk door middel

1
2
3

4
5
6

B. van Selm, ‘De 1731-1735 edities van De Hollandsche Spectator’ in: Studies voor Zaalberg.
Leiden 1975: 187-259. Privé-exemplaar: W. Los te Utrecht.
A-editie: nrs 65-67, 70-73, 75-79, 81-98, 100-102; B-editie: nrs. 61-64, 68-69, 74, 80; voor
99, 103-105 zie hieronder.
Met de restrictie weliswaar van de alleen hier onderzochte vertogen 61-105: tussen het door
Van Selm als LEN gecodeerde exemplaar, waar de nrs 81 en 86 tot de A-editie behoren en
de nrs. 61-80, 82-85, 87-105 tot de B-editie, en het exemplaar UBL 1183 (= MNL), met wel
voor nr 61 en na nr 105 losse vertogen uit de A-editie, maar met de nrs 61-105 uit de B-editie
(Van Selm 1975: 195).
Van Selm 1975: 207.
Van Selm 1975: 194.
Voor de A-editie het door Van Selm gebruikte ex. KB: 494 F 1; voor de B-editie ex. UB-U:
Z oct 1348 en ex. KB: 229 L 34.

Justus van Effen, De Hollandsche Spectator

24
van de ‘natte vinger proef’ zien of de door Van Selm voor beide edities ontwikkelde
criteria opgaan voor ook andere dan de door hem onderzochte exemplaren van de
sub- of ‘gemengde editie’. Ondanks de hier geldende beperking van slechts 45
onderzochte vertogen, bevestigt deze bescheiden controle dat de drukgeschiedenis
van De Hollandsche Spectator complex is, vol ogenschijnlijke tegenstrijdigheden.
Van Selm beschouwt het voorkomen van het “swash-achtige cursief”, de correcte
datering van de vertogen, de stok (met uitzondering van die bij de nrs 61 en 63) en
lijstjes met drukfouten als typerend voor de A-editie. Aanvullend heeft hij de plaatsing
van katernsignaturen, custoden en de vorm van de initiaal aan het begin van ieder
vertoog betrokken bij zijn vergelijking van beide edities. Voor de vertogen 61-98 en
100-102 kloppen mijn bevindingen met die van Van Selm, al kan ik wel een enkele
aanvulling geven1.
Problematisch zijn ‘mijn’ nummers 99, 103-105. Nr 99 mist het swash-achtige
cursief en zou daarmee tot de B-editie behoren, maar heeft wel dezelfde plaatsing
van de katernsignatuur als de A-editie. Al wijst Van Selm erop dat in sommige
gevallen de beschrijving van de katernsignaturen niet eenduidig tot de conclusie van
het bestaan van twee edities leidde,2 toch is hier daarnaast bovendien sprake van een
van de B-editie afwijkende initiaal. Op grond van het ontbreken van het typische
cursief kan ik slechts concluderen dat deze nr 99 niet tot de ‘echte’ A-editie behoort.
Ook in de nummers 103-105 ontbreekt het swash-achtige cursief en behoren deze
zodoende niet tot de A-editie; alle drie hebben echter wel een met de A-editie
overeenkomende signatuurplaatsing. Bovendien heeft nummer 103 op pagina 102
géén custode, voor Van Selm een kenmerk van de A-editie,3 terwijl ook de initiaal,
de letter W, dezelfde is als die

1

2
3

Van Selm 1975: 214, 219, 224-5, 235. Aanvullingen betreffen bijv. de datering. Nummer
63 geeft zowel in de A- als in de B-editie de foutieve dagtekening 3 juni 1732 in plaats van
2 juni 1732. Van Selm 1975: 247-8 nt 34 noemt deze niet. Ook lijkt het swash-achtige cursief
weliswaar zeker tot de A-editie te behoren, maar wijst het ontbreken ervan niet eenduidig
tot het behoren van dùs ‘de’ B-editie; zie nrs 99, 103, 104, 105.
Van Selm 1975: 218.
Van Selm 1975: 219.
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van bijv. nummer 98 (A-editie).1 Op pagina 107 van nummer 104 staat in de B-editie
“grooteu Corneille”, terwijl in het door mij gebruikte exemplaar “grooten Corneille”
voorkomt, net zoals dat het geval is in de A-editie. De gebruikte initiaal ‘D’ is echter
dezelfde als die in bijvoorbeeld de nrs 96, 97, 100 (A-editie), en anders dan die van
nr 74 (B-editie). Dit suggereert dat de door mij gebruikte tekst in de tijd vóór die van
een complete B-editie gesitueerd moet worden. Bij nummer 105 is nog meer aan de
hand. De gebruikte initiaal ‘I’ is dezelfde als die van bijvoorbeeld de nummers 66,
94 en 95 (A-editie), maar anders dan die in de nrs 62, 63 en 80 (B-editie). Het meest
opvallende is echter dat het lijstje met corrigenda op pagina 120 wèl voorkomt, terwijl
Van Selm het ontbreken ervan juist als een van de kenmerken van de B-editie
beschouwt.2 Het lijkt alsof er tussen de eerste (A-editie) druk en de nadruk (B-editie)
zoals beschreven door Van Selm, mogelijk incidenteel, sprake is van een editie die
noch zuiver A, noch zuiver B is. Oók in het door Van Selm onderzochte
KB-exemplaar van de B-editie blijkt het swash-achtige cursief echter te ontbreken,
al wordt dit niet door hem genoemd. Verder onderzoek is kortom wenselijk,3 en
mogelijk kan in het verlengde daarvan een realistischer beeld gevormd worden over
de oplage-kwestie en aantallen (na-)gedrukte exemplaren, waarover nog steeds geen
duidelijkheid bestaat.4

1

2
3

4

Onderzoek van de initialen lijkt gewenst, want zeer complex. Vertoog 64 behoort tot de
B-editie; de daar gebruikte initiaal (W) is echter dezelfde als die in vertoog 102, dat tot de
A-editie behoort. Vertoog 98 behoort net als vertoog 102 tot de A-editie, maar de gebruikte
initiaal van 98 is dezelfde als die van 103. Op meer plaatsen zijn dergelijke ‘afwijkingen’ te
signaleren.
Van Selm 1975: 200.
Misschien via een oproep aan de leden van de Werkgroep 18e Eeuw en met behulp van een
daaraan gekoppelde editie-checklist, ook van de gebruikte initialen. Van Selm stelt dat hem
opvalt dat sommige initialen lijken te ‘zwemmen’ in de B-editie. Toch komt ook dit voor in
de (echte) A-editie. Er worden verschillende typen initialen door elkaar gebruikt, zowel wat
betreft tekening als grootte (soms past een initiaal naast 4 regels tekst, soms naast 5).
Gecombineerd met een aanvulling op het aantal, ook in buitenlandse, bibliotheken berustende
exemplaren, als uitbreiding en correctie op Buijnsters [1992]: 390. Ondanks de terechte
relativering door Van Selm (1975: 236-7) over een oplaag (te onderscheiden immers van de
verkochte exemplaren) van zeker “enkele duizenden”, houdt Buijnsters hieraan vast ([1992]:
253).
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De collatieformule van Deel III (vertoog 61-90) is: 8o (in vieren): π2, A-Z4, Aa-Gg4
(122 folia); voor de vertogen 91-105 binnen Deel IV geldt: 8o (in vieren): π1, A-P4.
Tussen vierkante haken is de paginanummering van het origineel aangegeven.
Omwille van de vormgeving is het oorspronkelijke nummer van de eerste pagina
van een nieuw vertoog steeds geplaatst aan het eind van de slotpagina van het
voorgaande. In het origineel zijn diverse vertogen partieel in een kleiner corps gezet
om toch binnen de acht pagina's van één aflevering te kunnen blijven. Dit onderscheid
ontbreekt hier. Custoden en katernsignaturen zijn weggelaten, terwijl evenmin de
ligaturen zijn overgenomen. De interpunctie is gehandhaafd, evenals het veelvuldig
gebruik van hoofdletters na een puntkomma, en de toepassing van het vraagteken
waar dit voor lezers nu als incorrect overkomt. Voor en na een leesteken is ingegrepen
in de spatiëring: ervóór is deze consequent verwijderd, erná is deze (doorgaans)
toegevoegd. Vóór de vormen 'er en 't is steeds een spatie aangebracht. Enclitische
vormen als zeggenze zijn gehandhaafd, terwijl tevens binnen eenzelfde vertoog
optredend verschillend taalgebruik van bijvoorbeeld twede naast tweede, twyffel naast
twyfel, ligchaam naast lichaam ongewijzigd is overgenomen.
De tekst is alleen gecorrigeerd in geval van aperte zetfouten. De door de auteur
zelf vermelde drukfeilen aan het slot van vertoog 105 zijn in de tekst weliswaar
gecorrigeerd, doch in de lijst met verbeteringen hieronder opgenomen met een *. De
titelpagina's van Deel III en IV met de incorrecte vermelding van de naam “Harmanus”
in plaats van “Hermanus” Uytwerf zijn in de lopende tekst gecorrigeerd.1
Marietje d'Hane-Scheltema heeft de Griekse en Latijnse motto's voorzien van een
letterlijke vertaling en waar mogelijk een vermelding van de bron gegeven. Ik hecht
eraan haar op deze plaats nogmaals te danken dat zij bereid is geweest haar kennis,
ervaring en tijd hieraan te geven. In deze tekstuitgave zijn tevens de vertalingen van
Pieter Adriaen Verwer opgenomen, gemaakt terwille van de door hem bezorgde
tweede druk van De Hollandsche Spectator;2 deze staan steeds in cursief genoteerd
achter

1
2

Zie Van Selm 1975: 217-8.
Van Selm 1975: 204. Hollandsche Spectator. Tweede druk. Verm. met het Leven van den
Schryver en een Nieuw breedvoerig Register over het geheele Werk, Amsterdam, K. van
Tongerlo en F. Houttuyn, 1756. Gebruikt ex.: UBU: Moltzer 1-0 31. Van Selm merkt terecht
op dat Verwer ten onrechte het lidwoord uit de titel wegliet (1975: 240 nt 9).
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“1756: pagina”. De noten met Arabische cijfers behoren niet tot de oorspronkelijke
tekst van Van Effen, en bevatten door mij toegevoegde woordverklaringen,
toelichtingen en de hierboven genoemde vertalingen der citaten. De afbeeldingen
zijn mijn keuze.

Correcties
Achtereenvolgens vertoog + pagina in origineel, tekst origineel, correctie; N indien
dit niet voorkomt in het UBU-exemplaar; # geeft alleen in UBU-ex. gevonden
drukfeil.; * = correcties genoemd in nr 105. Opvallend is het aantal verbeteringen
vanaf nr 91.
61:3

War

Waar

61:8

omwentelinh

omwenteling

62:9

famile

familie

62:10

denken is;

denken is,

63:17

Den 3. Juny 1732.

Den 2. Juny 1732.

63:24

hebbenee

hebbende

63:24

helpən

helpen

64:25

Den 13. November Den 6. Juny 1732
1733.

64:26

epels

lepels

64:26

uitmaakten

uit

64:27

menigvuldlge

menigvuldige

64:27

goddbeurs

goudbeurs

66:42

als gehangen

aan gehangen

66:42

N

# uitgebreid wordeu
(= worden)

66:45

teboezemen.

te boezemen.

N # te
beezemen

66:46

' welk

't welk

N

66:46

gebracht heeft

gebracht heeft.

N

66:48

treflelyke

treffelyke

N

66:48

# uitgepnt
(= uitgeput)
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67:52

ik blyve

Ik blyve

67:53

te maken

te maken.

67:54

pleiten. is ze

pleiten. Is ze

67:56

wagen Ik

wagen. Ik

N

67:56

verrascht heeft

verrascht heeft.

N

67:56

aanstaan zal

aanstaan zal.

N

67:56

Ostendische

Ostindische

68:57

omgerymtheden

ongerymtheden

68:62

dissert

dessert

70:74

baren

baren.

74:105

Den 11. July 1733. Den 11. July 1732.

74:109

ontrent hunne

omtrent hunne

74:110

voor een tegen

voor en tegen

74:112

hyaan-

hy aan-

75:113

N

# Ninphje
(= Nimphje)

75:117

bediening; keert

bediening, keert

75:120

amteloos

ampteloos

77:130

UE.

UEd:

77:130

wyze en zotten

wyzen en zotten

77:130

UEd.

UEd:

77:132

Edelluiden; beter

Edelluiden, beter

77:136

worden Die

worden. Die

N

79:146

vergenoede zig

vergenoegde zig

N

79:146

amtenaars

amptenaars

79:152

da perheid

dapperheid

80:156

besloten, en

besloten is, en

80:157

beromste

beroemste

80:157

iedien

indien

80:157

met de de uiterste

met de uiterste

80:157

deszels

deszelfs

80:159

onderschieden

onderscheiden

81:162

geenzins

Geenzins

N
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81:166

# bondig;
(= bondig?)

81:166

# kaagtdadige
(= kragtdadige)

81:166
81:168

In palats van

In plaats van

N
# dusdaninig
(= dusdanig)
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83:183

't is hem

't Is hem

84:192

werstellig

werkstellig

85:195

brandede zon

brandende zon

85:197

word tog nog toe

word tot nog toe

85:200

's Is my

't Is my

86:203

gek scheren

gek te scheren

88:219

gaande staat

aangaande staat

88:224

de wier

de swier

89:228

Tempel der
Eigeliefde

Tempel der
Eigenliefde

89:232

kwyt maakt

kwyt maakten

90:239

vermeet op Helikon *vermeidt op
Helikon

91:4

bewys, Dog

bewys, dog

N

93:20

voortvloed.

voortvloeid.

N

94:25

Klafsvlees,

Kalfsvlees

N

94:26

waren; wierd

waren, wierd

94:27

niet wienig

niet weinig

N

96:43

grondon

gronden

N

96:47

onfong ik

ontfong ik

N

100:74

voornemen;

voornemen,

101:84

Gaçon

*Gacon

101:84

naemwooorden

naemwoorden

101:84

N
# Hebreeusche
(= Hebreeuwsche)

101:86

Franciscus
Martinus

*Franciscus
Martinius

102:92

dat niet ongerymd

*die niet ongerymd

102:93

hen niet als

*hen als

103:100

maken;) Maar

maken); Maar

103:103

het pik der wetten

*het juk der wetten

104:107

N

# grooteu
(= grooten)
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Ter vergelijking is gekeken naar de exx. KB: 494 F 1 (A-editie) en KB: 229 L 34
(B-editie). De nrs 61-64, 68-69, 74 en 80 blijken opnieuw tot de B-editie te behoren:
de hier genoteerde zetfouten komen niet voor in de A-editie, met uitzondering van
de datum 3 in plaats van 2 juni 1732. De nrs 99, 103-105 stemmen overeen met de
A-editie, ook wat betreft de gebruikte initialen en de plaatsing van de signaturen. Dit
bevestigt het bestaan van een druk ná de ‘echte’ A-editie en vóór de ‘echte’ B-editie.
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Overzicht van de inhoud
No. 61:
Beschouwing over geloof in bijbelse mirakelen, lichtgelovigheid, bijgeloof,
tovenarij en dat wat na toetsing door de rede tot de categorie bovennatuurlijke
verschijnselen gerekend kan worden.
No. 62:
Ieder mens kent de behoefte over anderen de baas te spelen, maar vooral mensen
die wezenlijke grootheid van reden en deugd ontberen geven daaraan toe. Zeker de
laagste ambten nodigen uit tot overheersen: bidders, hondeslagers, kosterknechten,
sergeanten, rakkers en koetsiers.
No. 63:
Onbedoelde gemeenzaamheid van een eenvoudig man is vergeeflijk, maar de
moedwillige schaamteloosheid van een man die de hoogste kringen binnendringt
niet.
No. 64:
Brief van kapitein-luitenant Lentulus over een waard in Engeland die Nederlandse
officieren voor logies en een maaltijd een exorbitant hoge rekening presenteerde.
Heer Spectator verhaalt hoe Hollandse herbergiers ook van wanten weten en
suggereert een vast prijzensysteem.
No. 65:
Beschrijving van een jonge doctor in de rechten die na zijn verblijf in Parijs
terugkomt: Franser dan de Fransen gekapt en gekleed, met zwierige gebaartjes en
parlevinkend in bordeel-Frans. Beter had hij zijn ‘Nationaal Character’ versierd met
het beste der Fransen.
No. 66:
Brief van een anoniem heer over zijn clubje van niet-academische taalliefhebbers.
Reactie op vertoog 62: onderscheid tussen eerzucht en heerslust met als voorbeeld
Romeinse keizers.
No. 67:
Brief van Hilarius over vrouwen die tegenwoordig gelukkig dubbelzinnige grapjes
kunnen waarderen waardoor een wat lichtvoetige conversatie mag. Heer Spectator
stemt in, maar keurt bewust grappen maken om toch vooral geestig te willen zijn af.
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No. 68:
Beschrijving van de overdaad aan spijzen en het overmatig wederzijds
complimenteren en toasten tijdens een feestmaaltijd bij “fatsoenlijke Borgers”.
No. 69:
Plagiëren komt veelvuldig voor bij Latijnse, Engelse en Franse auteurs.
Onveranderd overnemen zonder bronvermelding is verboden; men mag wel gedachten
van verschillende auteurs over een kwestie overnemen en deze, na bezinking en
assimilatie, omsmeden tot eigen stuk.
No. 70:
Geloofsdwalingen moeten niet bestraft worden: protestanten moeten
Rooms-katholieken en Joden via een beredeneerde overtuiging tot het juiste inzicht
brengen.
No. 71:
Vervolg van vertoog 68 over de eetcultuur bij de hogere en bij de burgerstand,
waarbij vooral beiderlei opvattingen over gastvrijheid blijken te verschillen.
No. 72:
Beschaafde volkeren hechten aan het door God gegeven instituut van het huwelijk.
In Frankrijk trouwen burgers om daarna, in navolging van de adel, elk een leven op
te bouwen met eigen (seksuele) relaties. Deze mode wordt gepropageerd in nu
vertoonde toneelstukken.
No. 73:
De meeste mensen die om raad vragen, willen alleen bevestigd worden in wat zij
toch al van plan waren en zijn niet gediend van een eerlijk antwoord. Men dient op
de hoede te zijn voor de eigen belangen van de raadgever, vooral in hiërarchische
verhoudingen.
No. 74:
Bij het geven van een mening moet men zich beperken tot die zaken waar men
verstand van heeft en waarover men volledig is geïnformeerd. Over politiek waant
iedereen zich deskundig.
No. 75:
Verandering van spijs doet eten en dat geldt ook voor huwelijken. Vrouwen moeten
hun tedere aandacht welwillend richten op het welbehagen van de man en hem steeds
verrassen.
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No. 76:
Het zich door patriciërs aanmeten van familiewapens, die de wapens van de adel
in luister overtreffen.
No. 77:
Brief van J. Philomusus uit Friesland die bestrijdt dat in zijn provincie alleen
turfboeren wonen, zoals de Hollanders beweren. Heer Spectator onderschrijft de
mening van de Fries. Het Zeeuwse gezelschap Veri amantes bestrijdt vertoog 61;
Heer Spectator weerlegt hun kritiek.
No. 78:
Brief van een anonieme lezeres over haar echtgenoot die haar opeens koel bejegent.
Heer Spectator stelt dat zij de eigenliefde van haar man moet stimuleren, haar
persoonlijke hygiëne en een verzorgd uiterlijk in acht nemen, en haar man laten
merken naar zijn liefkozingen te verlangen.
No. 79:
Het zweren voor God en op de bijbel wordt te pas en te onpas gebruikt. Vooral
lagere ambtenaren kunnen effectiever met het schavot gedreigd worden.
No. 80:
Zijn de krijgsoefeningen bij het kampement Oosterhout voorbode van een nieuwe
oorlog? Rijke jonge heren kopen er een plaats om de militaire exercities van dichtbij
te kunnen meemaken.
No. 81:
Brief van een man uit Amsterdam die bericht over een hem en zijn vrienden
aangeboden exemplaar van de door vrouwen geredigeerde spectator De verstandige
Bedilsters. Kritiek richt zich op de taalkundig onjuiste titel en op de inhoud. Heer
Spectator stemt ermee in.
No. 82:
De scheiding van Kerk en Staat is een juist politiek systeem, maar het Gemeenebest
moet de Christelijke beginselen wel hoog houden.
No. 83:
Mannen doen vrouwen onrecht. Enerzijds beschouwen zij haar als hun mindere
in geestkracht; anderzijds eisen zij van haar dat zij haar hartstochten, die vrouwen
heviger kwellen dan mannen, beheersen en dat zij zich te verzetten tegen (de oprecht
bedoelde) vleierijen van mannen.
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No. 84:
Heer Spectator meldt opeens veel teksten aangeboden te krijgen. Hij geeft twee
voorbeelden: een vertaling van een gedicht van de Fransman Etienne Pavillon op de
situatie in Holland in 1672 en een contemporaine poëtische reactie daarop.
No. 85:
Brief van anoniem heer die verhaalt hoe hij zijn drie welgedane, stadse vrienden
heeft onthaald op een gezonde vakantie in zijn zeer eenvoudige woning op het
platteland.
No. 86:
Beroemde, rijke of geleerde mannen zijn vaak niet in gelijke mate deugdzaam,
goed en hooggestemd van geest. Heer Spectator spitst dit toe op de broederschap
van dichters.
No. 87:
Het beredeneerd kunnen waarnemen van de verbazingwekkende schepping van
de stoffelijke wezens in relatie tot de geestelijke eigenschappen bevestigt de
Goddelijke wijsheid en toekomende heerlijkheid.
No. 88:
De meeste mensen hebben een onbedwingbare behoefte tot gemeenzame praat en
kennen zichzelf binnen de anonimiteit van een (reis-)gezelschap meer invloed en
rijkdom toe dan zij in werkelijkheid bezitten. Sommigen gebruiken vreemden om
hun eigen gelijk te bewijzen in kwesties waarin zij daarbuiten verwikkeld zijn. Een
ingezonden brief adstrueert dit.
No. 89:
Ingezonden brief met een allegorische droom over het spanningsveld tussen
eigenliefde en kritisch zelfonderzoek.
No. 90:
De veelvuldige presentatie van mannen als ‘liefhebbers van het beoefenen van de
dichtkunde’ brengt Heer Spectator tot een vertoog over het onderscheid tussen poëeten
& dichtgeesten versus rijmschrijvers & verzenmakers. Tot besluit een ingezonden
dichtstuk van ‘een liefhebber’.
No. 91:
Dispuut tussen een Roomse en een Hervormde Zwitserse boer over het ware geloof.
Zij besluiten niet langer de leerstelligheid van hun geestelijk leider te volgen, maar
af te gaan op hun eigen
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gezonde verstand. Heer Spectator trekt dit door naar de Nederlandse situatie.
No. 92:
Ingezonden vertaling uit het Frans van een op de Nederlandse situatie toegesneden
gedicht met een samenspraak van de gepersonifieerde ‘Mars’ en de ‘Vrede’, bedoeld
om het bestaan van militaire campementen in vredestijd te verdedigen.
No. 93:
Hoog opgeschroefde eigendunk kan ertoe leiden dat men zich, ook als men
onbekend is in een gezelschap, bij een vermeend gebrek aan aandacht miskend en
beledigd voelt en zich, tot de verwondering van anderen, als zodanig gedraagt.
No. 94:
Heer Spectator neemt zo kort als de beleefdheid hem toestaat deel aan een maaltijd
bij een aanzienlijk heer, die ook mensen uit de werkende lagere stand bij zich aan
tafel heeft genood. Het vormt de aanleiding tot een betoog over het ontbreken van
een informele Hollandse eetcultuur.
No. 95:
Brief van het hoofd van een compagnie voetvolk en een neef van Heer Spectator
over het gebrek in vaardigheid van het brengen van een eresaluut bij officieren en
manschappen. Tweede brief uit hetzelfde kampement van een ex-student, wiens
ouders hem een plaats binnen het regiment hebben gekocht, en die verhaalt hoe hij
zijn vrolijke leventje gewoon kan voortzetten.
No. 96:
Brief van een lid van het in vertoog 2 door Heer Spectator bekritisereerde
taalkundige genootschap. Deze verhaalt dat rancuneuze medeleden de HS eerst wilden
doodzwijgen en die nu zijn reputatie ondermijnen door zetfouten als denkfouten van
Heer Spectator voor te stellen.
No. 97:
Ingezonden brief over brooddichters. Heer Spectator vervolgt met een tirade tegen
grossiers in liedjes en malafide drukkers die de markt van eerzame en deskundige
lierdichters bederven.

Justus van Effen, De Hollandsche Spectator

36
No. 98:
Verdere uitwerking van vertoog 87, afgezet tegen de kritiek van vrijgeesten.
No. 99:
Gedicht over de ervaringen van een boer die met behulp van een advocaat de
erfenis voor zijn zoon veilig wil stellen.
No. 100:
Kritiek op de lof voor de pseudo-baron Van Syberg door de Vreede-Courier en
een brief van een anonymus die zegt deze baron, die in het bezit zou zijn van de
Steen der Wijzen, persoonlijk te kennen.
No. 101:
Een hoofdzakelijk uit versregels van Nederlandse dichters samengesteld gedicht,
gevolgd door gedetailleerde kritiek van Heer Spectator op het woord- en taalgebruik.
No. 102:
De gewoonte de waarde van mensen vooral in geld uit te drukken weerspiegelt
feitelijk de praktijk dat alleen het bezit van vermogen volstaat om met respect te
worden behandeld, ongeacht het feit dat de persoon in kwestie een schurk is.
No. 103:
Over fijnen en kwezels, met een gedicht over de laatsten.
No. 104:
Brief van Hylarides over de comedies op het Voorhout en de Casuarisstraat in
Den Haag (vertoog 12). Franse toneelacteurs bieden een saai repertoire en beledigen
daarmee het publiek. Hij stelt zich veel voor van de voorbereidingen voor een opera
en licht de kwaliteit van dit genre toe.
No. 105:
Brief van een jonge heer, in het bezit van een bescheiden kapitaal, die het in de
liefde moest afleggen tegen een rijke losbol. Een met de knaap sympathiserende
reactie van Heer Spectator die adviseert hoe men met weinig geld toch een vleug
van welvaren over zichzelf kan afroepen.
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No 61. Den 26. May 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
πιστεις δ'αρα ομως και απιστιαι ωλεσεν ανδρας.1

NOit heb ik iets met groter verwondering gelezen, als de beschuldiging van de berugte
Juffrouw Cadiere tegens den Jesuit Girard2; 't Geen in 't zelve my 't meest verbaast
heeft, bestaat in de verrukkingen en opheffingen van haar lichaam; in de bloedende
wonden, waar mede 't zelve dat van den Gekruisten Zaligmaker nabootste, gelyk ook
in de doorne kroon, welkers prikkelen het bloed oogenschynlyk langs haar voorhooft,
tot op haar aanzigt, deden nedervloeien, alle zaken, die my zo wel met getuigenissen
bekragtigt scheenen, dat het my onmooglyk was aan derzelver waarheid de minste
twyfel te slaan, en de welken aan de behendigheid van gochelkunsjes niet kunnende
toegeschreven worden my noodwendiglyk voorkwamen als baarblykelyke
uitwerkingen van een eigentlyk gezegde tovery. Ik voorzie gemakkelyk dat het my
niet missen zal door zommige myner wyste Lezers alhier uitgelagchen te worden als
een ligtgelovige bloed, die uitgediende beuzelpraatjes voor grondig aanneemt, en de
toverkonst, waar mede de oude wyven onder de Gereformeerden van ons Va-

1

2

Nota Bene: achter de vertaling uit de druk 1756 volgt steeds na een gedachtenstreepje de
vertaling van M. d'Hane-Scheltema.
1756: [1] Hesiodus “Te veel en te weinig Betrouwen hebben de menschen dikwils bedrogen.”
- Geloof en ongeloof hebben gelijkelijk mensen te gronde gericht (of: richten gelijkelijk de
mens te gronde). Hesiodos, Werken en Dagen: 372.
De jezuiet Girard zou de 18-jarige Cadiere uit Toulon hebben verleid. Er volgde een rechtszaak
die veel ophef veroorzaakte in Frankrijk en waarover (geïllustreerde) boeken verschenen.
Zie Mémoire instructif [...] (met brieven van beiden) en Suite des procedures [...]
(processtukken), beide in 1731 gepubl. door Henri Scheurleer in Den Haag (UBU: 596 F 5
en B oct 2460*XXXVI*8).
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Uit Historische Print- en Dichttafereelen, van Jan Baptist Girard, en Juffrou Maria Catharina Cadiere.
['s Gravenhage, Henri Scheurleer], 1735. Zie ook: L. de Vries. De Spiegel der vrijerij en minnekunst
4. Amsterdam, Meulenhoff, 1968: 127-159.
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derland nauwlyx in hare vertelzeltjes meer durven voor den dag komen, als iets
wezentlyks aanziet. Het betaamt geen verstandig man, [2] zullen ze my toevoeren,
de laffe gevoelens van 't gemene volk aan te kleven, en de verhevendheid van geest
blinkt noit met meer voordeel uit, als in het beweren van stellingen, die boven de
verbeeldingen van de ongeletterde menigte zweven. Maar behoudens het respect van
die verligte oordelers, my dunkt dat deze hunne veroordeling vry wat schielyk en
roekeloos zal wezen. De ligtgelovigheid, en het bygeloof zyn van een en de zelfde
natuur, en het laatste is niet anders als ligtgelovigheid, die op geestelyke dingen
betrekkelyk is. Nu is het van de uiterste baarblykelykheid, dat de ligtgelovigheid niets
anders is als een losse en ongegronde overtuiging, en derhalven niet alleen bestaat
in iets als waar aan te nemen, maar ook als valsch te verwerpen, zonder voldoenende
bewyzen; zo dat een gevoelen te veragten zonder andere reden, als om dat het by de
grote menigte doorgaat, even zo ligtgelovig is, als het zelve te omhelzen op dien
eenigen grond, dat de grootste menigte het voor warachtig keurt; Immers geloven
de wyste luiden duizenden van zaken, die van 't slegtste gepeupel gelooft worden,
niet om dat ze door 't zelve worden aangenomen, maar om dat het nauwkeurigst
onderzoek hen aantoont dat ze op onwankelbare bewyzen gegrondvest zyn. By gevolg
is het dwaas iemand voor ligtgelovig uit te kryten, alleenlyk, om dat hy zyn zegel
hangt aan 't een of 't ander gevoelen van den gemenen man, en in een ander een
bovengewone kragt van geest te erkennen, alleenlyk, om dat hy mogelyk met meer
trotsheid, als reden, de gedagten van de ongeletterde menigte afkeurt en verwerpt.
Zo gelooft gy dan, zal men my zeggen, dat 'er tegenwoordig eene wezentlyke tovery
in de Natuur is; Dat zeg ik juist niet, maar ik heb de minste reden niet om verzekert
te zyn dat 'er in het denkbeeld van tovery iets [3] is, dat zich zelven omver werpt, en
een volstrekte strydigheid, en onmooglykheit in zig besluit. 't Is op dit beginzel alleen,
dat, indien ik door een voldoenende getuigenis verzekert was van een voorval, dat
baarblykelyk buiten den loop der natuur is, zonder nogthans het noodige character
te hebben om aan een goddelyke wonderdaad toegeschreven te kunnen worden, ik
de minste zwarigheid niet zoude maken, om 't zelve van de toverkunde af te leiden.
Maar wat verstaat gy dog door toverkunde, zal men my mogelyk afvragen? Ik wil
wel bekennen dat ik buiten staat ben daar van een volmaakt denkbeeld te vormen.
Ik begryp door die uitdrukking in 't algemeen een bovengewone kennis van de natuur,
en een byzondere kragt om dezel-
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ve aan te wenden tot uitwerkingen, die door de bekende wetten der beweging niet
kunnen voorgebragt worden. Of men nu onderstelt dat die kunst door onderwyzing
van den eenen mensch tot d'ander kan overgaan, door een gelukkig geval, of door
een buitengewone doordringendheid van verstant kan ontdekt worden, of wel door
omgang met wyzer en verhevener schepzelen als den mensch kan worden verkregen,
zulks doet weinig tot de zaak, en geen van die middelen zyn aan de minste
tegenstrydigheid onderhevig. Waar op dog steunt dan het stout vonnis 't welk zo veel
wyze en geleerde mannen tegens tovery uitspreken? Om de waarheid te zeggen hunne
bewyzen hier omtrent zyn vry mager. Voor eerst gebruiken ze 'thunnen voordele de
ondervinding, Onder duizend gewaande toverstukken naauwkeuriglyk onderzogt
zynde, zeggen ze, vind men 'er geen een dat 'er voor door kan gaan; Dikwils is de
zaak zelf valsch en verdigt, of heeft ze eenige grond van waarheid, ze bestaat in een
zekere gauwigheid en behendigheid, die 't menschelyk vernuft niet te boven gaat,
maar door de [4] onkunde voor bovennatuurlyk word aangenomen, en door verhaal
van de een tot d'ander overgaande van ieder een nieuw optoisel ontfangt, en zo
allengkens een verbazend wonder word. Ik sta dit alles toe; doch zulks bewyst maar
dat tovery veel valsche schyn en bedrog onderhevig is, dat ze zeldzamer is als 't
gemeene volk zich verbeeld; Maar ik kan niet zien dat hier uit de geringste bewysreden
kan getrokken worden tegens des zelfs wezentlykheid of mogelykheid. Maar, zegt
men nog, indien 'er in de toverkunde iets wezentlyks is, hoe komt het dan dat ze alleen
te voorschyn komt in gewesten, daar men haar in 't algemeen geloof geeft, en zig
niet durft wagen in landen, waar uit de bygelovigheid verbannen is, en daar ze in 't
algemeen verworpen word? Wat is de oorzaak dat het in 't Noorde van Toveraars
krielt, en dat 'er in ons Nederland van geen een gewag word gemaakt? Doch dit
bewyst wederom alleenlyk, dat bedrog aan de eene kant, en onkunde en
ligtgelovigheid aan de andere, de voornaamste bronnen zyn van menigvuldige valsche
vertellingen aangaande de tovery; doch zulks bestryd geenzins hare mogelykheid;
Men zoude ook met schyn van waarheid kunnen bybrengen, dat het zeer natuurlyk
is, dat de toverkonst noit gezogt word in een gewest, daar doorgaans gelooft word,
dat ze niet te vinden is. Maar wat zullen doch Christenen die de gewyde schriften
voor de volstrekte waarheid houden, antwoorden op de menigvuldige bewyzen uit
de zelven getrokken, om de wezentlykheid van de toverkonst te beweren? Zommige
antwoorden 'er op met de uiterste onnozelheid, dat ze

Justus van Effen, De Hollandsche Spectator

47
wel geloven dat 'er in die tyden Tovenaars waren, maar dat daar uit niet volgt, dat
'er nu zyn; dat is waar, maar nog min kan men 'er uit besluiten, dat 'er nu geene zyn,
en dat toverkunde onmogelyk is. Anderen gebruiken alle hun ge[5]leerdheid, en al
de doorslepenheid van hun geest en verbeeldingskragt, om die bewyzen te
ontzenuwen, en om aan honderd plaatsen die ogenschynlyk de zelfde zin aan 't
verstand aanbieden, een gedwongen, en vergezogte betekenis te geven. Dat slag van
luiden, en vele anderen, met hen, springen met de Heilige schriften wonderlyk om;
Met de eene hand nemenze dezelven aan als waar en Goddelyk, en met de andere
schynen ze de zelven te verwerpen als den mensch ganschelyk onnut; Hunne
roekeloosheid maakt 'er een speeltuig van voor hun vernuft. Myns oordeels komt
deze behandeling omtrent de gewyde bladeren, en de openbare ontkenning van hun
gezag, bykans op t' zelve uit, want zo het ieder vry staat de zelven des noods van
hunne natuurlyke en baarblykelyke betekenis te ontroven, zo zynze kragteloos, ze
betekenen alles wat men wil, en dienvolgens, eigentlyk gesproken, betekenenze niets,
en wy kunnen uit de zelven de minste vrugt niet rapen, nog de geringste vermeerdering
van ligt verkrygen.
Op dien zelven voet, zal men my mogelyk toevoegen, zoud gy ook kunnen staande
houden, dat 'er iets wezentlyks in spook kan zyn; zulks beken ik, en zelfs kan ik niet
begrypen, dat een redelyk mensch het tegendeel kan beweren; want om daar in te
slagen, moest men weder kunnen bewyzen dat het denkbeeld van spook een volstrekte
contradictie behelst. Ik weet wel dat duizend praatjes, en vertelzeltjes daar omtrent
't minste geloof niet verdienen; ik ben bewust dat menigvuldige guitestukken in
gewaant spook ontdekt zyn; de wonderlyke uitwerkingen van 's menschen
vreesachtigheid en verbeeldingskracht zyn my niet onbekent; Dat meer is, geduurende
myn gansche levensloop is my niets ontmoet, dat naar spook zweemde; maar dit
alles [6] vernietigt geenzins des zelfs mogelykheid, en indien twee a drie deugdzame
en rechtschapene Philosophen my betuigden, dat ze t'effens, geduurende een geruimen
tyt, met behoorlyk onderzoek, iets buitennatuurlyks bespeurt hadden, ik zoude denken,
dat ik door de redelykheid verplicht zoude zyn 't zelfde geloof aan hun getuigenis,
in dusdanige zaak, even eens als in anderen, te geven. Ik ben verzekert dat de zelfde
redenen van overtuiging altydt de zelfde kragt moeten hebben en in de redelyke ziel
de zelfde uitwerking voortbrengen, ten zy het onderwerp van die overtuiging volstrekt
tegenstrydig mogte zyn. Maar wat is
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dog spook? waar toe zou het dienen? wat nuttigheit kan 'er in steken? Daar kan ik
anders niet op antwoorden, als dat ik het niet weet; Maar dit weet ik grondig dat
myne onkunde omtrent een zaak deszelfs wezentlykheit niet kan omver werpen, en
my is niet min bekend, dat 'er in de natuur duizend dingen gevonden worden, die
men met ogen ziet, en met handen tast, zonder dat een eenig mensch zig onderwinden
durft der zelver nuttigheid uit te leggen. Wie zal my weten te zeggen met wat oogmerk
het menigvuldig bloedeloos ongediert is voortgebragt, en wat nuttigheid 'er uit te
halen is? Doch hoewel ons bepaalt verstant zulks niet begrypt, is het egter zeker dat
de alwyze Schepper met het zelve wezen en leven te geven een oogwit, zyne deugden
en volmaaktheden waardig, zal gehad hebben. Men voege hier by, dat men zonder
tot ongerymtheid te vervallen, aan spokery een baarblykelyke nuttigheid kan
toeschryven, dewyl het waarschynlyk is dat de zelve verharde zondaars die door 't
gewicht van de reden, en van hunne grootste belangen tot de deugd niet kunnen
overgehaalt worden, door een heilzame schrik in den loop van hunne misdaden kan
stuiten, hen tot bedaren doen komen, en tyd geven om hun aandacht op hunnen
verfoejelykheit te hegten, en aldus den eerste trap van eene ware bekering te
beklimmen.
Met geen minder hevigheid bestryden zich onderling ongeloof, en ligtgelovigheid,
wat aangaat de gave der Mirakelen.1 In het Pausdom zyn de wonderdaden zo gemeen,
dat ze geen wonderdaden meer kunnen genoemt worden; hoewel by een zeker verlicht
volk de nieuwen juist niet al te wel willen glyen; Doch in de vorige eeuwen heeft
het zelve, zo wel als d'anderen, zo eenen overvloedigen voorraad daar van opgedaan,
dat het de hedendaagsche niet zeer van [7] noden heeft. De gemelde gezindheid
maakt zelfs zo veel staat op de geduurzaamheid van die gave in haren boezem, dat
ze de zelve aanhaalt als een zigtbaar kenteken van de waarheid, en Goddelykheit
harer Leere. Onder de Protestanten in tegendeel schynt het algemeen gevoelen te
wezen, dat die gaaf in de Christen-kerk geen plaats meer en heeft, en ganschelyk
vernietigt is. Dat het onmogelyk zy, dat wezentlyke mirakelen oit onderschragen
kunnen eenen Godsdienst, schoon op ware beginselen steunende, egter overladen
met menschelyke

1

Deze passage is mogelijk (mede) ingegeven door de publicatie van Verdediging der Mirakelen
van onzen gezegenden Zaligmaker door bisschop Richard van Saint David (Uit het Engels,
1732); recensie in De Boekzael 1732 (I).
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vindingen, heidensche bygelovigheden, en 't geen 't ergste is, zugtende onder volstrekte
contradictien, welke men niet kan aannemen zonder de reden aan de noodzaaklykheid
van eene algemeene twyfeling te verslaven; Zulks staa ik van harte toe. Maar ik kan
niet zien, op wat gronden men vestigen zoude kunnen de onmooglykheid van
tegenwoordige wonderwerken, strekkende tot voortplanting van de ware en suivere
Religie. Te vergeefs zou men ten dien einde bewyzen zoeken in Gods Woord, 't welk
verre van wegens de gehele ophouding van die gaaf 't minste gewag te maken, de
zelve voor altyd schynt te hechten aan een bestendig geloof, en aan een onwankelbaar
vertrouwen op de Godlyke invloed, en bystand. Mogelyk zal men hier liever zyn
toevlugt tot de reden nemen, en staande houden dat tot de grondlegging van de
Christen-kerk de mirakelen volstrekt nodig waren, om eenslags de menigte van hare
ingewortelde vooroordelen te ontheffen, in haar een generale toestemming aan de
Godlykheid van de aangekondigde Leere uit te werken, en hare reden te bereiden tot
onderzoek en overtuiging aangaande alle des zelfs delen in hunne t'zamenhang; Doch
dat die reden in de zelfde kerk, reeds volbouwt, ophoudende het natuurlyk is dat de
gevolgen van die reden ook ophouden. Ik wil garen bekennen, dat ik zo overreed
ben wegens de noodzakelykheid der wonderwerken tot de grondlegging van onzen
Godsdienst, dat ik niet alleen de waarheid van die mirakelen, op de voldoenende
getuigenis van hunne uitwerkers aanneem, maar zelfs uit de spoedige bekering, en
aanwas der eerste Christenen my gedwongen voel te geloven, dat zulks door middel
van wonderdaden noodwendiglyk moet uitgewerkt zyn geweest. Ik beken ook dat
die noodzaaklykheid ophoud in den boezem van onze kerk, onder Christenen door
Christenen opgevoed; Maar zyn 'er geen Heidenen meer te bekeeren, en hebben de
hedendaagsche [8] meer natuurlyke geschiktheid om onzen Godsdienst door een
geredeneert onderzoek aan te nemen, als de leerlingen van Paulus? en zoude een
wonderwerk aan hen niet evenwel besteed zyn? Wat my aangaat ik zal recht uit
bekennen, dat zo ik van een genoegzaam getal geloofwaardige getuigen verstond,
dat een groot gedeelte van een heidensch volk als in een ogenblik door een zigtbaar
wonderwerk van een Godvrugtig aankondiger des gezuiverden Godsdiensts, tot
aanneming van de zelve was gedreven, zulks my niet alleen in 't minst niet verbazen
zou, maar dat ik ook billyk zoude oordelen, dusdanig mirakel met de zelfde
leerzaamheid voor waar aan te nemen, als die der Apostelen; want, gelyk ik reeds
staande heb gehouden, de zelfde reden
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van overtuiging moet noodwendiglyk in een redelyke ziel de zelfde uitwerking
veroorzaken. Om wat verder te gaan; Niemand der gener, die niet alleen zeggen, dat
ze de Heilige Schrift voor Godlyk erkennen, maar die zulks ook door hunne eerbied
voor de zelve betonen, en al 't geen 'er in behelst word met een gelyke onderwerping,
in zyn natuurlykste zin, voor waar en zeker houden, zal kunnen betwyfelen, of wy
kunnen ons met recht beloven, dat t'eeniger tyd de volheid der Heidenen in zal gaan,
en gansch Israël zalig worden. Myne bespiegelingen rakende de natuurlyke
gesteldheid van 's menschen hart beloven my geenzins, dat die algemene omwenteling
door 't eenvoudig middel van onderrichting en overreding zal kunnen uitgewerkt
worden, en 't komt my als zeer geloofbaar voor, dat deze nieuwe algemene bekering
nieuwe wonderdaden tot haar voornaamste oorzaak zal hebben. Ik zal hier herhalen,
dat ik verzekert ben, dat dit myn vertoog van velen zal bespot worden; zulks is ver
na zo moejelyk niet als 't zelve te wederleggen; en ik wenschte wel eens te zien dat
het ondernomen wierdt.1
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;
'sGravenhage, C. Boucquet en J. vander Kloot; Dordrecht, Van Braam; Leyden,
Kerchem; Haarlem, Van Lee; Utrecht, Kroon; Middelburg, Meerkamp; Vlissingen,
Payenaar; Leeuwaarden, Strik. &c. [9]

1

Zie ook slotpagina's vertoog 77.
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No. 62. Den 30. Mey 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Itane ferox es, quia imperium habes in belluas?
1
TERENT:

IK hebbe onlangs een brief ontfangen, in welke sterk geklaagt word over een zeker
slag van dienstbare geesten, die men in deze stadt Aansprekers, en elders Bidders
noemt, en dewelke bedrogen door hunne kleding die ze met onze Leeraren gemeen
hebben, zig met de onverdragelykste laatdunkendheid schynen te verbeelden, dat
hen geen minder ontzag en eerbied toekomt, als aan onze treffelyke Harders. Volgens
de ondervinding van myn Correspondent, verwaarlosen deze Messieurs niets, om
over al 't oppergebied zig aan te matigen, en hunne gevoelens, en bevelen als orakelen
doen gelden. By de gemene man die zig ligt door eenen uiterlyken schyn en verwaande
toon laat overbluffen, gedragen ze zig als volstrekte bazen van 't huis, en durven met
de onzinnigste baldadigheid over die genen te heerschen, welkers huurlingen zy voor
een tyd zyn, en die ze behoorden als hunnen Heeren en Meesters te eeren, en te
gehoorzamen. By de Groten, daar haar heerschzugt zig tot de familie zelf niet durft
uitstrekken, wreken ze zig op de boden, en trachten by de zelve hunne schade weêr
in te halen. Onder dezen commanderen ze als magt hebbende, en eigenen zig het
recht toe om de zelven op hun wenk te doen lopen en dra[10]ven, als of ze
Hofmeesters waren, en loon genoten, om, uit naam van den Heer van 't huis, 't volk
met een absolut en onwederstaanbaar gezag te regeren en naar hun pypen te doen
danssen. Op Bruiloften, en andere plechtige

1

1756: 13 “Zyt gy zo trots, om dat ge beesten moogt gebieden?” - Ben je zo trots, omdat je
olifanten commandeert? Terentius, Eunuchus 3, 1, 25. Eunuchus (= De ontmande jongeling)
is een toneelstuk uit de 2e eeuw vC.
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maaltyden van burgers, daar ze dikwils als afgerichte Tafeldienaars gebruikt worden,
maken ze het even zo bont. Ze werpen zig op voor alleenheerschers, hun goedvinden
't welk zig niet verwaardigt in 't geringste naar de zinnelykheid hunner betaalsheren
te vleien, is een fatale wet, en de flankering zelf van de schotelen, die ze meestentyd
met de belagchelykste grilligheid in slagorder weten te stellen, moet stiptelyk naar
hun bestek gericht worden. Hoewel ik het gedrag van dat slag van luiden met zo veel
oplettendheid niet onderzogt hebbe, als myn Correspondent, zo komt het my egter
te binnen verscheidene opmerkenswaardige staaltjes van hunne laatdunkende
heerschzucht te hebben bespeurt; My heugt zelfs dat ik verscheidene leden van die
zwarte broederschap ontmoet heb, die, zonder tyd en plaats waar te nemen, de Rol
van Godsgeleerden zig onderwonden te speelen, en tot de uiterste verbaastheid van
hunne onkundige toehoorders, een heele predicatie van kwalyk onthoudene stukken
en brokken by een gelapt, met de sotste naâping van de gewoonelyke tonen, en
gebaerden van de beroemdste Leeraren dorsten voor den dag brengen; 't geen, gelyk
het ligt te denken is, hen by de aandagtige vergadering geen kleine aanzienlykheid
byzette. Ik ben ook volmaaktelyk van de gedagten van myn Correspondent aangaande
de voornaamste oorsprong van hunne pedantische meesteragtigheid, en ik ben
verzekert dat de zelve 't gevoeglykst af te leiden is, van hun bef, zwarte rok, en
mantel, die hen zelven, zo wel als den gemenen man wys maken, dat tusschen [11]
een aanspreker en een Predikant geen groot verschil moet wezen. Verders verzoekt
my de schryver van gem. brief eenig middel uit te denken, om die luiden zo een
ongegronde waan uit het hooft te stellen, en hen evenmatige gevoelens omtrent de
regte waarde van hunne bediening in te boezemen. 't Zelve is, myns oordeels, gansch
niet moeielyk te vinden. Ieder van die Messieurs behoefde maar van hoger hand
aangezegt te worden, dat ze voortaan voor op haar borst een grote A van wit lint
t'zamen gestelt zouden hebben te dragen, de welke op het zwart wonder wel afstekende
hen van verre aan de voorbygangers zoude bekend maken, en hen zelven, zo dikwils
zy hunne ogen zouden neerslaan, indagtig zoude maken dat ze Aansprekers, en geene
Predikanten zyn. Dit middel zou nog een twede goede werking veroorzaken, en
menig fatzoenlyk man beletten voor hunne statige opschik van verre den hoet al af
te ligten, 't welke hunne verwaantheid geen gering voetzel verschaffen moet. Maar
zouden wy hier de arme aansprekers niet wat te hard vallen? De trotsheid die hen
hier wordt verweten,
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komt immers niet uit hunne byzondere imborst en natuur; De eenige oorzaak daar
van is in de omstandigheden, waar in ze zig bevinden, te zoeken. Geeft den
nederigsten burger 't zelfde ampt, in korten tyd zal de zelfde laatdunkendheid uit zyn
gemoet, in zyn wezen, gebaarden, en gedrag zig verspreiden. Niets is 'er dieper in 't
menschelyk gemoed ingeworteld, als de heerschzugt, hare uitroeijing schynt onze
natuur zelfs aan 't kwynen te moeten helpen; Men kan haar met recht aanzien, als de
laatste vyandinne waar mede de sterkste, en meest beproefde deugd te worstelen
heeft, zonder oit op de zelve een volkomen zegen, die haar voor altyd aan 't jok der
reden onderwerpt, te behalen. Indien [12] die kragtige en vrugtbare tak van onze
verdorvenheid by den een meer als by den ander zig naar buiten uitstrekt, daar van
is wel de voornaamste reden, dat de zelve by den een door zekere omstandigheden
word te rug gehouden, en by den andere door tegengestelde omstandigheden word
uitgelokt, en, met eene zekere vryheid om zig uit te spreiden, begunstigd. Deze
waarheid blykt ogenschynelyk, zo dra iemand in eenig bewind word geplaatst, hoe
gering, slaafachtig en veragtelyk het zelfde ook mag zyn. Ik zal hier tot geen voorbeeld
bybrengen zekere Commisen van ontfangers, die wanneer ze op hunnen troon zyn
gezeten, en daar door zig in staat bevinden, van den een boven den anderen te
begunstigen, dezen te laten wachten, en den anderen spoedig af te vaardigen, luiden
veel fatzoenlyker als zy als honden durven aanspreken, en wanneer dezen op hun
beurt eischen geholpen te zyn, de zelven trotzelyk afwyzen met: Wel hoe heb jy zo
een haast; je kunt wel wat wagten, denk ik; ik kan alles t'effens niet doen. Hoewel
zommige van die Messieurs dikwils hunne laatdunkendheid den toom nog al meer
vieren, en, om door een soort van wraak hun gezag kragtdadiger te doen blyken, niet
zelden in diergelyke gelegenheid een deftig man de laatste van allen afschepen, of
ook wel dwingen onverrigter zake te vertrekken, zo meen ik op hun gedrag niet lang
te blyven staan; De reden van hun verwaandheid en heerschlust is al te natuurlyk, al
te baarblykelyk en op al te sterke beweegredenen gegrond om veel kragt tot het bewys
van myne generale stelling by te brengen. Het zelve zal met meer vastigheid kunnen
gegrondvest worden op tastelyke blyken van trotsheid, de welke voortgebragt worden
door oorzaken, die eer geschikt schynen om nederigheit uit te werken. Het ampt van
hondeslager is een soort [13] van een kerkelyke bediening, maar, hoewel nut, zekerlyk
niet van de aanzienlykste; Maar daar is een zeker bewind, en gezag aan gehegt, en
die geen, die
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het bediend, heeft in 't leedige gedeelte van de kerk een volstrekt commandement
over blaffende honden, en baldadige straatjongens. Wil men onderzoeken of dit
bewind zyn lust tot gebieden op een aangename wyze kittelt, men zie hem maar aan
met aandagt in de uitvoering van zyne heerschende bediening. Zo dra hoort hy niet
een onbetamelyk gerugt of hy treed derwaarts met een deftige gang, stuurs wezen,
en opgesparde blikken; In 't gemeen wagt hem de vyant niet af; Honden en kinderen
verstuiven op zyn aankomst, als stof dat van de wind gedreven word; Hy keert te rug
ten uitersten vergenoegt over zyne krygstocht, en de omstander met een verwaant
gelaat aanziende, schynt hy in hunne ogen te willen lezen de verwondering in hen
uitgewerkt door de blyken van zyn uitgestrekt gezag en door zyne behaalde victorie.
Bied men hem tegenstand, of overvalt hy onverhoeds zyn tegenparty, 't zy mensch
of dier, hy weet hen door de gevoeligste reden, en door d'ongenadigste behandelingen
te doen bespeuren, dat hy al de voorrechten van zyn rechtmatig gebied kent, en magtig
is te hanthaven. Kosters knegts, die de gestoeltens openen, mans en vrouwen die in
de kerk stoelen, en stoven onder hunne wettige regeering hebben, verwaarlozen mede
niets om hun gezag zo veel te doen gelden, en uit te rekken als 't immers doenlyk is;
Ze matigen zig niet zelden een zoort van gebied aan over die genen, daar ze van
leven moeten, en die ze verplicht zyn te dienen, en ik twyfel of 'er veel fatsoenlyke
luiden van beide sexen gevonden worden, die over de trotsche, en bitsche
bejegeningen van dat volkje niet te klagen hebben. [14]
't Is niet lang geleden, dat ik in een frontierstad een bysonder behagen schiep in 't
beschouwen van een Sergeant die bezig was met twintig of dartig recruten in de
wapenhandel te oefenen. Een Sergeant, gelyk men weet, is een onderofficier, dog
niet tegenstaande dien eertytel verpligt, met den hoed in de hand de bevelen van de
minste Vaandrig af te wachten. Dog onze Man scheen in die gelegenheid alle de
trappen die boven hem zyn te hebben vergeten, en zyne inbeelding maar te vleyen
met zyn tegenwoordig volstrekt gezag; Ik was bykans nydig over zyne vergenoegtheid,
en over de gelukkige toestand van zyne gekittelde heerschlust; zyn aanzigt was rood
van glorie, en zyn ogen blonken van laatdunkendheid, hy baeide zig in de spoedige
gehoorzaamheid van zyne onderdanen, en zelfs met veel meer wellust als een
Veldheer, die op zyn wenk gansche brigades ziet wenden en keren, en gedugte legers
naar zyn goeddunken in rust of in beweging brengt.
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Men moet bekennen dat zo een officier vry wat fatzoenlyker ampt waarneemt, als
een Rakker, die men ook vereeren kan, zo men wil, met de fraye tytel van Dienaar
van Justitie. Maar indien men zig verbeelden wilde, dat 'er ook aan die bediening
geen heerschzugt gehegt was, men zou zig grovelyk bedriegen; Daar is bewind aan
vast, en derhalven ook smaak in 't gebieden; zulks is onfeilbaar. Men kan zulks niet
wel bemerken, wanneer hy een geknevelde gevangen, tot wiens neerlaag hy geholpen
heeft, als in tromph, naar den kerker brengt, of tot het ontfangen van zyne straf hene
leid. Men neem de moeite van zo een Sinjeur in de oeffening van dat gedeelte van
zyn ampt aandag[15]telyk te beschouwen, en men zal doorgaans vinden dat myne
afschetzing van de gezaghebbende Sergeant hem zo eigen is, dat ze zonder 't grootste
onrecht hem niet kan betwist worden. Deze gekittelde gebiedenslust zal, met geen
minder glans, in zyn houding, wezen en gebaarden, uitblinken, wanneer hy gebruikt
word, ter occasie van huwelyken, en begraafenissen, om 't gepeupel te weren, en
ruim baan te maken. Ziet men hem niet heen, en weer vliegen, met een barse trony,
en opgeheven rotting, die hy nu en dan onbeschoft omtrent brave burgers durft
gebruiken? Hoort men hem niet uitroepen met een donderende stem, als of hy alles
vernielen wou, Maak plaats daar, zeg ik, sta ruim, en deze vinnige woorden met
bulderende vloeken verzellen! 'k ontken niet dat hy in een gedeelte van dit alles zyn
pligt waarneemt; dog niemand, die tot eenige oplettendheit bekwaam is, zal ook
ontkennen, dat hy in 't waarnemen van die pligt baarblykelyke tekenen voortbrengt
van zyn gestreelde heerschzugt.
Ik heb dikwils bespeurt, dat de bediening van koetzier mede voor die hartstocht
gansch niet smakeloos is; Ik wil niet spreken van 't gemeen gebruik van die Messieurs,
die niet alleen om zig van een gedeelte van hun arbeid te ontslaan, maar ook om wat
te commanderen te hebben, op hunne eigen onkosten de eene of d'andere bedeljonge
van de straat tot stalknegt verheffen; Ik spreek hier maar van de hartstrelende
heerschappy, die ze over de paarden oefenen. Ik heb hen zomtyds uuren achter
malkander in de stal, zonder de minste beweegredenen, als alleen om hun gezag, by
gebrek van exercitie, niet te laten verkoelen, horen tieren en razen, dat ze de beesten
deden trillen en beven. Ziet men ook niet dagelyks, dat die treffelyke bevelhebbers
de paarden, of op stal, of voor de koets, wanneer ze [16] in 't minste niet misdoen,
dikwils uit enkele moedwilligheid, met de zweep te keer gaan, en wat is wreedheid
dog anders, als heerschzucht
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in hare wanschapenste gestalte, en een lust, om door een ander te doen lyden, zig te
baden in de verzekering, dat men in dit opzigt verhevener is als 't onderdrukte
voorwerp. In 't kort de heerschzucht is zo uitgestrekt en zo algemeen, dat 't geen een
Fransch schryver daar omtrent zegt, my zeer waarschynlyk voorkomt; te weten, dat
wanneer een kruier, of schoenlapper, een geruimen tyd besteed, om aan zyn hond
kunsten te leeren, zyn grootste oogmerk is, ten minste eenig schepzel in de waereld
onder zyne absolute heerschappij te brengen, en zyn gebiedenslust met dat gering
genoegen eenigzins te paajen. Men let maar eens op zo'n man, wanneer hy in 't midden
van eene nieuwsgierige en opgetogene vergadering1, zyn beest laat opzoeken, in 't
water springen, met caressen of slagen, naar vereisch van zaken, beloont of straft,
en men zal met de onfeilbaarste duidelykheid in al zyn handel bespeuren, dat hy een
vleyend vermaak schept in de voorspoedige oeffening van zo een dierbare
heerschappy.
't Is afzonderlyk van de menschelyke natuur iets groots en verhevens te willen
bezitten; zoeken ze 't zelve te vergeefsch in hunne eigen boezem; ze trachten een
grootheid die hem vreemd is zig toe te eigenen; Hier van daan komt het dat luiden
van een ware en beredeneerde verdienste 't minst hoogmoedig en heerschzuchtig
zyn, dewyl ze hun grootste verhevenheid, in 't heerschen over zig zelven, stellen, en
dat in tegendeel die genen die de wezentlyke grootheid van Reden en deugd ontbeeren,
dit gebrek zoeken te vervullen met zo veel 't doenlyk is, zig boven hun eevenmensch,
door gezag, en heerschappy, te verheffen. 't Is met dezen gelegen, als met eene
weegschaal, die hoe minder gewigt zy behelst, hoe meer naar boven klimt. [17]

1

Vergadering hier in de betekenis van een menigte mensen.
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No. 63. Den [2]. Juny 1732.1 De Hollandsche S p e c t a t o r .
Audaces fortuna juvat.
2
VIRGIL.

IK geloof niet dat 'er iets zeldzamer in de wereld gevonden word als een ware
verdienste, die zonder steunzel van rykdom of geboorte, der groten gunst wint, en
zig daar door tot een aanzienlyke staat verheft. De reden daar van is zo zeer niet te
zoeken in de liefdeloosheit van verhevene luiden omtrent verstant en treffelyke
hoedanigheden, als wel in 't gedrag van de ware verdienste zelf, die zig nergens, als
door hare eigene kragt ondersteunt voelt, en door een geduurig mistrouwen op haar
zelve zig met geen genoegzame bevalligheid weet op te pronken. In alle hare
handelingen komt ze te voorschyn met eene schroomagtige omzigtigheid, die haar
natuurlyke luister t'enemaal verdooft. Eer ze spreekt, overlegt ze, of haar gedagten
wel waardig zyn het licht te zien, ze tracht een gevoeglyke geschiktheid aan hare
uitdrukkingen te geven, voor dat ze de zelven durft wagen, en na al die aangewende
voorzorg stameltze de zelven uit met een lage en bevende stem, die niemands gehoor
opwekt, en die 't aardigst, en deftigst dat gezegd kan worden, doet verwaarlozen, als
of ze haar mond niet eens had opengedaan. Dit slegt gevolg vermeerdert hare [18]
vreesagtigheid en dwingt haar zig te verschuilen in een stilzwygen, dat gevaar loopt
van voor een natuurlyke dofheid van geest versleten te worden, en

1
2

Vertoog 63 uit de zogenoemde B-editie geeft abusievelijk 3 in plaats van 2 juni 1732; echter
niet in Van Selm 1975: 247.
1756: 25 “Fortuin helpt de Stouten.” - Niet juist geciteerd: Audentes fortuna juvat: Wie waagt
die wint (of lett. Fortuna helpt wie moedig is). Vergilius, Aeneïs X, 284.
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waar door haar geselschap lastig en verdrietelyk word. Heeft ze door schriften eenige
agting en roem verkregen, zo heeft men zomtyds wel eenige eerbied voor haar, maar
men veroordeelt haar tot de studeerkamer, daar ze alleen met de volkomen glans van
haar natuurlyk licht weet voor den dag te komen. Ik beken dat deze schroomagtigheid
als een nauwlyks afzonderlyke eigenschap van de hoogste verdienste zelfs kan
aangezien worden, en dat, dewyl de vrees van zig te zeer te verhoogen haar als eigen
is, het billyk zoude zyn, dat de Groten die eenige achting voor haar hebben, haar de
hand boden, om haar op te heffen, en een geruste vrymoedigheid in te boezemen.
Doch ik kan niet zien dat die vreesagtigheid haar als een deugd toegerekend moet
worden, en dat eene edelmoedige, doch gematigde vrypostigheid, steunende op de
kennis en regtmatige schatting van hare waarde, en bekwaam om haar de weg tot
geluk en aanzien te banen, haar niet veel gevoeglyker zoude zyn, als eene lage
bedeestheid, die haar onkenbaar maakt, en de vergelding die haar toekomt, aan de
onbeschaamtheid die zelden te vergeefsch tracht zig daar van in bezitting te stellen,
goedwillig schynt af te staan.
Niemand, die eenigzins de waereld kend, zal my betwisten dat de onbeschaamtheid
de voorspoedigste onder alle de hatelykste hoedanigheden zy, en dat 'er geen
onfeilbaarder middel aangewend kan worden om 't fortuin stormenderhand in te
nemen. Dit gelukkig zielsgebrek komt egter niet altyd uit de zelfde bronader, en
derhalven is het niet altyd even verfoeielyk. Zomtyds heeft het geen andere [19]
oorspronk, als eene volstrekte onkunde omtrent eene redelyke beschaaftheid, en
betamelyke welvoeglykheid, en die geen die in dit opzigt de grootste misslagen, die
de omstanders schaamroot doen worden, begaat, voelt dikwils niet eens dat 'er de
minste onbehoorlykheid in zyn handel schuilt; Hy weet niet beter, of het hoort zo,
en by gebrek van een oplettende agterdogt vermeent hy, dat al het geen hy
onbedachtelyk doet en zegt, de gemene slender1 der menschelyke zamenleving volgt.
Dusdanig is het character van Georgicus, die men dagelyks met verscheidene mannen
van 't grootste crediet en gezag ziet verkeren. 't Is een man van een vrolyken imborst,
van een levendige onbedrevenheid, en die van 't geluk 't welk hem toelacht al een
redelyke groote achting voor zich zelve ontleend heeft. 't Is nogthans geen kwaad
slag van een man; Men kan hem een hupsch karel noemen. 't Is met hem,

1

De gemene slender volgen: het verloopt zoals het altijd gaat; slender: gang, trant.
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gelyk men zegt, goed rond, goed Zeeuwsch1. Hy veracht niemand, en hy behandelt
zyn minder en zyns gelyk even eens als de grootsten van 't land, met welken hy ten
naasten by wel merkt dat hy in aanzien in geenerley wyze kan vergeleken worden.
Zyn omgang met de laatsten is de vermakelykste klugt, die 'er kan gespeelt worden.
Hy treed ter kamer in met een geruste en vrolyke trony, noemt ieder die hy groet,
met een luide stem, by zyn naam. Hy maakt zig, zonder af te wagten dat hem zulks
word aangeboden, meester van een leunstoel, zig weinig bekreunende of anderen
zitten of staan. Hy legt zyn benen over den ander, vertelt het een of 't ander nieuws
met eene daverende stem, en wanneer hy gelooft koddig te zyn, wenscht hy zyn
fraaye geest geluk, met een schaterende lach, die hy drie of viermaal, wanneer zy
verflauwt, en een spoedig einde schynt te beloven, weder weet op te [20] beuren, en
met een verdubbeld gedruis te vernieuwen. Wanneer hy zig aan tafel zet draagt hy
wel zorg dat zyn ligchaam, 't welk een aanzienlyke spatie beslaat, gemakkelyk
geplaatst zy, en dat aan beide kanten zyne ellebogen een genoegzame ruimte hebben.
Hy schaft met eene smakelyke gretigheid, en past wonder wel op, om van alles, 't
geen hem 't best aanstaat, overvloedig verzien te zyn, en in eten en drinken niet te
kort te komen. Zo dra de grootste honger gestilt is, en zyn natuurlyke en onbesuisde
vrolykheid door eenige glazen wyn is opgewekt en verlevendigt, maakt hy zig meester
van de conversatie, valt den genen, aan wien hy de grootste eerbied verschuldigt is,
in hunne rede; Hy voert het hoogste woord, en overschreeuwt het gansch gezelschap;
Komt men hem aen boord met een geestige raillery, om hem zyn onbeschaafdheid
zagtjes te doen merken; of hy voelt ze niet, of hy weet 'er zig stoutmoediglyk door
te redden, met rondborstig uitgedrukte boereslagen, daar het doorslependste verstand
zig overvallen vindende, niet op weet te antwoorden, en waar de volkomene
overwinning aan zyn zyde schynt te blyven. Dewyl men weet dat zyn stoutheid uit
enkel ongemaniertheid, die aan hem niet kan geweten worden, spruit, en dat hy
anderzins een eerlyk man en gedienstig vriend is, die het zelfs aan verstand niet
ontbreekt, omtrent zaken op welken hy gevat is, zo verschoont men hem zonder
moeite, en men heeft 'er gelyk in; Niemand toont 'er zig over gestoort; men gewent
'er zich aan; 't verschaft stof tot lagchen, 't welk 't aangenaamste present

1

Bewoners uit de provincie Zeeland zouden openhartig, rondborstig en ongeveinsd zijn. Hier
in een ironische context geplaatst.

Justus van Effen, De Hollandsche Spectator

60
is dat aan de groten kan gedaan worden; 't Zou spyt verwekken, zo hy schielyk zig
leerde kennen, omzigtiger, en eerbiediger werd. Aldus word hy allengskens een
gerust bezitter van 't recht van gemeenzaam[21]heid, 't welk hy zig in 't begin met
een woeste stoutmoedigheid heeft aangematigt; Hy dringt 'er zig, zonder de minste
tegenstand, hoe langer hoe dieper in. 't Wil van hem gedaan wezen; zyn
onbedagtzaamheid geeft aan zyn onbeleefde manieren iets levendigs en natuurlyks,
dat zelfs na beminnelykheit zweemt; Hy word wel haast een gunsteling, en staat in
kort een eerampt te verkrygen, daar hy al zyn leven vrugteloos naar gedongen zou
hebben, indien een goede opvoeding hem aan een omzigtige bedagtzaamheit had
gewent, en hem geleert had zyne vrolykheid aan de welleventheid te verslaven.
Indien zodanige onbeschaamtheid, die zonder erg is en uit geen kwade imborst
voortvloeit, zulke treffelyke voorregten geniet, wat overvloedige vrugten van geluk
en aanzien zyn 'er niet te verwagten van eene moetwillige onbeschaamdheid, die zig
zelve kent, hare kragten heeft onderzogt, en met voorbedagten raad besloten heeft
de zelven te besteden tot de grondlegging en opbouwing van een doorlugtig fortuin?
Iemand die een overvloedige voorraad van die profytelyke ondeugd heeft opgedaan,
heeft niets anders van node, om de gunst van de uitdelers des geluks te vermeesteren,
als een goed modieus kleed en den ganschen opschik van een man van fatzoen. Om
'er van overtuigt te zyn behoeft men zyn oogen maar te vestigen op Canoculus. Men
vind hem in een gezelschap van Groten die hem naauwlyks kennen, zonder dat men
weet hoe hy 'er ingekomen is. Hy springt met ieder der zelver om met een vrolyke
en ongedwonge gemeenzaamheid; 'tgeen elk in 't byzonder doet geloven, dat hy een
boezemvriend van alle de anderen is. De gelukkige uitslag van deze stoute
onderneming geeft hem voet, om alle die Heren, waar hy ze ook mag tegen komen,
te groeten, aan te spreken, zig aan [22] hun zyde te voegen; schoon de zelven door
een koel wezen, en stuurs gezigt hem schynen te gebieden zyn weg te vervolgen, hy
stoort 'er zig weinig aan. Werwaarts zy zig keren of wenden ze zoeken hem te vergeefs
te ontvlugten; hy tracht hen een aangenaam praatje te verlenen; hy spreekt en lacht
overluit, en verwaarloost niets, om aan de voorbygangers door zyn gebaarden, en
houding te doen geloven, dat hy diep in de gunst staat van die geen, die mogelyk op
't zelfde ogenblik hem honderd uuren van zig af wenscht; Onder 't wandelen groet
hy al de voorname luiden van beide de sexen,
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met een vriendelyke lach, zomtyds verzelt met een familiaire oogwenk, en dagelyks
weet hy zig met de zelfde konstjes meer en meer in kennis te brengen. In 't
Schouwburg doorlopen zyne oogen al de logies, en zo dikwils hy een Heer of Dame
een buiging ziet maken, daar hy 't minste belang niet in heeft, mist hy niet, als of
zulks hem aanging, de zelve met een diepe, doch minzame groet, dubbel te betalen.
Hy bespringt op alle manieren de gene wiens gunst hem 't meeste voordeel kan
toebrengen. Hy heeft de stoutheid van hem aan zyn huis te komen bezoeken; tienmaal
afgeslagen hervat hy met de zelfde onverschrokkenheid 't volvoeren van zyn
voornemen. 't Lukt hem eindelyk, doch hy word gansch niet minnelyk ontfangen;
hy heeft besloten zulks niet te merken. Hy beroemt zig in tegendeel over de
uitmuntende beleeftheid van zyn gehoopte patroon, en waar hy zigt ook bevind, hy
zweert noit geen man van aanzien ontmoet te hebben, die door de vriendelykste
beschaaftheid zyne andere goede hoedanigheden zo wel weet te doen gelden. Deze
indirecte vleiery die door een omweg tot zyn doelwit komt, doet zyn gewenschte
uitwerking. Een twede vizite is voor hem van een gelukkiger uitslag. [23] Hy doet
de zelve duuren tot het tyd is aan tafel te gaan, en een nodiging welkers inzigt mogelyk
was hem te doen vertrekken, word van hem aangenomen als een bevel aan 't welk
de eerbied dwingt zig te onderwerpen. Myn heer de Borgermeester, Baron, Graaf of
Ambassadeur is hoe langer hoe meer met de kaerel geplaagt, en ontziet zig niet
opentlyk over des zelfs importuniteit1 te klagen; Hy neemt zelfs voor hem op de
gevoeligste wyze te doen zien, dat zyn gezelschap hem mishaagt, doch wanneer hy
de kaerel ontmoet, kan hy zulks van zyn beschaaftheid niet verkrygen. Door enkele
vermoeitheid word hy eindelyk van de aanhoudende onbeschaamtheid overwonnen;
Hy wil en hy kan zig de moeite niet langer geven, om de zelve tegen te staan, of te
ontvlugten, en daar mee is hy binnen. Zyn overwinnaar ondersteunt zyn zegen door
een kunstige vleiery, en door de slaafachtigste gedienstigheden; Men word hem
gewent, men begint zelfs iets voor hem te gevoelen, dat naar agting zweemt; Men
spreekt heel anders van hem als te voren! De man wil van naby gekend wezen; daar
zyn 'er zeker nog al erger in de waereld. Hy heeft ten minste die goede hoedanigheid
dat hy voor een ieder door een vuur zou lopen. Want ik zal in 't voorbygaan zeggen,
dat de Groten zich verbeelden, dat de manieren, die iemand met

1

Overlast, hinderlijkheid.
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hen heeft, niet uit zekere inzigten, maar uit zyn natuur spruiten, en dat hy met alle
de andere menschen op de zelfde wyze handelt. Daar mede is onze Canoculus als
gewortelt in 't huis daar hy zig heeft weten in te dringen, wanneer men hem by geval
d'een of d'ander dag aan tafel mist, is het als of 'er een aanzienlyk stuk huisraad in
de eetzaal ontbrak. Hy word van dag tot dag gemeenzamer met zyn patroon, en daar
door verkrygt hy de zelfde gemeenzaamheid met al [24] de andere luiden van de
hoogste geboorte die dagelyks aldaar verkeeren. Hy is zelfs als verandert in een man
van de eerste rang, behalven dat hy duizentmaal trotzer is, en zyns gelyke niet
verwaardigt te antwoorden, of te groeten. Hy probeert dagelyks zyne wieken, om al
hoger en hoger te vliegen, en by trappen word hy van een kruipende slaaf een
heerschzuchtig meester. Hy durft zyn patroon in 't aanzigt berispen; hy heeft hem
als onder de plak. Valt 'er voor hem, en voor zyne vrienden een ampt te solliciteeren,
hy gedraagt zig heel anders als de bescheidene Aristus, die op zyn patroons achting
voor hem en eens gedane belofte steund, en zig onthoud van hem verder te parssen1.
Hy spreekt als magt hebbende; Kom kom, Myn heer, gy kunt my dat niet weigeren.
Zeker gy moet het doen; Ik weet dat het aan u alleen staat, en dat het u maar een
woord hoeft te kosten om my gelukkig te maken. 't Is vrugteloos voor den Heer zig
te ontschuldigen, en by te brengen, dat het voor deze tyd niet weezen kan, dat hy aan
een ander zig verbonden heeft, en dat hy al lang de gelegentheid gezogt heeft om
een oud, en waardig dienaar te beloonen; zulks kan niet helpen; Hy moet 'er aan
geloven, en om rust te kopen vind hy zig gedwongen aan de standvastige en op allerlei
wyze aangelegde aanvallen van d'onbeschaamtheid het veld te ruimen.
't Geen ik hier gezegt heb, betreft het tegenwoordig character als geholpen en
geschraagt door eenig verstand, geest en vernuft; Maar men moet niet denken, dat
die hulpmiddelen volstrekt vereischt worden, om in de moedwillige onbeschaamtheid
een zekere weg tot aanzien, en geluk te vinden. Ganschelyk niet, die kwade
hoedanigheid is zo uitmuntend, dat ze op zig zelve bestaan kan, en zonder de minste
gaaf van ziel of ligchaam haar oogwit kan bereiken.

1

Parssen = pressen, hier in de zin van onder druk zetten, trachten over te halen.
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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;
'sGravenhage, C. Boucquet en J. vander Kloot; Dordrecht, Van Braam; Leyden,
Kerchem; Haarlem, Van Lee; Utrecht, Kroon; Middelburg, Meerkamp; Vlissingen,
Payenaar; Leeuwaarden, Strik. &c. [25]
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No. 64. Den [6. Juny 1732].1 De Hollandsche S p e c t a t o r .
Non hospes ab hospite tutus2

H E E R S P E C T AT E U R .
WAnneer ik my met de troepen van den Staat, in 't begin van de regering van koning
George den Eerste in Engeland bevond, hadden eenige van onze officieren van de
hoogste rang een voorval, dat veel gerucht maakte. Die Heeren hadden op hunne
aankomst de eerste herberg voor de beste genomen, en aldaar een gering avondmaal
doen bereiden, bestaande in een schapenbout, een slaatje, en, voor het dessert, in
brood, kaas, en eenige appelen. Dog wanneer ze naar de rekening gevraagt hadden,
waren ze niet weinig verwondert, dat de zelve een goed getal ponden sterlings beliep.
't Is in 't eerste opzigt moejelyk te begrypen, hoe het mogelyk was zo een rekening
op te maken, voornamentlyk op de Engelsche manier, volgens welke een briefje,
waar op ieder artikel van de vertering gespecificeert staat, aan de gasten word ter
hand gesteld; gelyk in dit geval mede gebeurde; Dog in plaats van een billietje, was
dit een considerabele lyst, die met veel vernuft was opgestelt, en in haar soort voor
een meesterstuk kon passeren. Hier lazen onze Heeren met verwondering, zo veel
voor 't gebruik van de Kamer, zo veel voor de Tafel, zo veel [26] voor het tafella-

1
2

Vertoog 64 uit de zogenoemde B-editie geeft abusievelijk 13 november 1733. Zie Van Selm
1975: 247.
1756: 36 “Een hongrig kastelein zal steets zyn Gasten snuiten.” Deze 2e druk meldt bovendien
in een noot: “Men gelieve hier aantemerken dat de Latynsche Spreuk vertaalt wort volgens
't oogmerk van den Spectator in dit Vertoog en niet volgens den juisten zin van Ovidius”. Vertaling volgens M. d'Hane-Scheltema: Geen gastheer is nog veilig voor zijn gast. Ovidius,
Metamorphosen I, 144.
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ken, zo veel voor ieder servet; in 't kort; behalven de spys zelf, maakten schotels,
borden, lepels, vorken, messen, en al wat 'er gebruikt was tot het bereiden, en opdissen
van die schrale maaltyd, tot het spit incluis, zo ik 't wel heb onthouden, byzondere
artikelen, die alle by den anderen gevoegt, met de uiterste naaukeurigheid, die
ongehoorde zomme uit; zo dat men zekerlyk den Waard ongelyk zoude gedaan
hebben, met hem de eer te betwisten van op allerlei wyzen wel te kunnen rekenen.
De Heeren oordeelden raadzaam zonder de minste tegenspraak, en met een gerust
wezen, den vollen eisch van den Hospes te voldoen. Dog misten niet, die
verwonderenswaardige lyst aan voorname Engelschen te vertonen, de welke bezorgden
dat hen op 't spoedigst recht wierd gedaan, met de rekening naar behoren te taxeren,
en hen van 't overige restitutie te doen erlangen; Hier mede was het niet genoeg; De
waard bekend voor een halsterrig Jacobiet1, en wiens oogmerk het was geweest de
nederlandsche officiers te plunderen, en met eenen te beschimpen, wierd niet alleen
in een considerabele geldboete veroordeelt, maar ook gelast voor een tyd zyn huis
te sluiten, en zyn nering te staken. Zo dat 'er niets ontbrak van al 't geen onze Heeren
konden wenschen, tot een volmaakte satisfactie, voor 't geleden schelmstuk en affront.
Hoewel al de begunstigers van de regering zeer wegens die voldoening in hun schik
waren, konden egter die genen onder hen, die door ons land gereist hadden, zig niet
onthouden van te zeggen dat 'er nu reden voor hen was te hopen, dat ze voortaan in
Holland op de zelfde voet zouden gehandelt worden, en dat ze mede recht zouden
verkrygen, aangaande de onbeschaamde knevelaryen, die de vreemdelingen aldaar
meer als ergens anders da[27]gelyks in herbergen, met een gedwonge gedult moesten
ondergaan. Zulks wierd bewezen met het aanhalen van menigvuldige staaltjes van
Hollandsche rekeningen, die hoewel niet zo grof, als die van den Jacobiet, en mogelyk
nog wel wat opgeschikt en geborduurt, my, als een goed Patriot, wegens diergelyke
strafbare fielteryen in myn Vaderland gepleegt, schaamrood deden worden. Ik was
jong, groot gevoelende van myne Natie, en kon nauwlyks aan die vertel-

1

Willem III van Oranje (1689-1702), getrouwd met Mary, dochter van Jacobus II, verdreef
schoonvader van de troon. Zoon Jacobus III vluchtte naar Frankrijk en gaf daar leiding aan
groep aanhangers van de Stuarts, de zgn Jacobieten, die onder meer het katholicisme in
Engeland wilden herinvoeren. Eerstgen. koning George I (1714-27) is afkomstig uit het Huis
Hannover.
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lingen geloof slaan. Dog ik heb onlangs tot myn koste ondervonden, niet alleen dat
dezelven geenzins tegens de waarschynlykheid stryden, maar ook dat in zommige
herbergen van ons land, en zelfs in voorname steden, alle de gasten als vreemdelingen
gehandelt worden. Wat dunkt u? Heer Spectator; met zyn beiden een eenig avondmaal
te nuttigen, bestaande in een Hoen, een bos asperges, een slaatje, en een Coteletje;
eene bouteille wyn te drinken, eene nacht te slapen, 's ogtens met een kop koffi, te
ontbyten, en daar voor te betalen de somme van drie en twintig gl. vyftien stuivers
twaalf penningen, is dat niet al vry schappelyk, en zou het wel zeer onbehoorlyk zyn
een gunstige gelegendheid waar te nemen, om dien rekkelyken Hospes daar boven
een dozyn of tien schoppen en 't zelfde getal stokslagen toe te tellen? Ik wou wel
eens weten, zo diergelyke meer als diefagtige behandelingen niet met kragtdadige
middelen worden gestuit, hoe dat langer een fatzoenlyk man die zyn geld niet hoeft
te grabbelen te smyten, op een betamelyke manier, om zyn zaken te bevorderen, zal
kunnen reizen? UE kan wel denken, dat ik met de eer van den Staat vyfentwintig
jaar als Vaandrig en Luitenant te dienen, geen sware goudbeurs heb overgegaart, en
dat ik halswerk heb, om my, als een [28] eerlyk man, op een effen bodem te houden,
en myn tractementje van de eene maand tot de andere uit te rekken.
Hoe zal echter een braaf officier, die eer in 't lyf heeft, het stellen, wanneer hy
genoodzaakt is zig uit zyn garnizoen naar een vreemde stad te begeven? Kan hy
resolveren, om als een jakhals in d'eene of d'andere canailleuze kroeg zyn verblyf te
nemen? en aldaar gevaar te lopen van 't bezoek te ontfangen van vrinden, op welkers
gunst zomtyds de gansche hoop van zyn avancement steund? of moet hy zig overgeven
aan een wrede bloedzuiger, die hem, 't geen hy verteert heeft, zes dubbeld afhaalt?
Gy weet zekerlyk wel, Heer Spectator, hoe veel een officier vereert, gelyk ik, met
de heerlyke tytel van *Capitein luitenant, ieder lange maand trekt; en daar uit kunt
gy zonder moeite besluiten, dat, indien ik nog drie diergelyke maaltyden by zo een
grypvogel van een Hospes gedwongen was geweest te betalen, ik my in schulden
zou hebben moeten steken, of my 't overige van de maand met droog brood en water
behelpen. Gy zult met my wel willen bekennen, dat dievery van die natuur, hoe
minder men zig 'er voor wagten kan, hoe zwaarder behoorde gestraft te worden.
Indien gy, gelyk

*

Een Capitein luitenant doet dienst als Capitein, dog trekt niet meer als een ordinaris Luitenant.
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ik niet wil twyfelen, waarlyk liefde en agting voor eerlyke luiden hebt, en dienvolgens
een edelmoedige verachting voor schurken, die te stoutmoediger hare knevelary
plegen, om dat de zelve buiten het bereik der wetten is, schud uwe harssenen eens
om, bid ik u, en bezoekt of daar niet een kragtig middel in te vinden zy, om
fatzoenlyke lui[29]den van zodanig roofzieke klaauwen te bevryden. Ik blyf &c.
LENTULUS VETERANUS.
In 't geen de Heer Veteranus ons hier verhaalt vind ik niets ongelooflyks, en wat
aangaat de klagten der vreemden, in dit opzigt, over de schrokkende inhalendheid
van een groot gedeelte onzer waarden, ik weet by ondervinding dat ze zo algemeen
als welgegrond zyn. De Engelsche voornamentlyk, die doorgaans, waar zy komen,
meer als anderen verteren, en het beter kunnen betalen, klagen des aangaande op het
bitterste, en hebben 'er wel de meeste reden toe. In hunne te rugreize naar hun
Vaderland zyn ze dikwils gedwongen in zekere kleine zeeplaatsen de wind af te
wagten, en in die onaangename gelegentheid kunnen ze niet anders doen, als zig met
gebondene handen en voeten, om zo te spreken, aan de onbeschaamde gierigheid
van een Hospes over te geven, die niet mist zo een buitenkansje wel waar te nemen,
en zyne gasten zo te havenen, dat 'er vel en vleesch aan blyft hangen. Dewyl nu de
eerste plicht van een braaf Patriot is, het welzyn van zyne Natie te behartigen, en de
twede, alle zyne vermogens aan te wenden om haar eer op te houden, en haar aan de
regtvaardige1 veragting van andere volken te onttrekken, zo dunkt my, dat in een
Land, daar, in alle andere opzigten, meer als elders, de naauwkeurigste en nutste
order word gehouden, in zo een hatelyk en verfoeilelyk wangebruik door scherpe,
en stiptelyk uitgevoerde wetten behoorde te werden voorzien; Drie of vier voorbeelden
van gestrafte roofzugt zouden waarschynlyk 't gansche werk volvoeren, en de andere
knevelaars, door de vreze van uitwerkers van hun eigen ondergang te zyn, in [30]
den band kunnen houden. Ik weet zeer wel wat 'er tot ontschuldiging van dat volkje
bygebragt kan worden. De voornaamste, onder die luiden, zitten op zware hueren,
en hebben aanzienlyke huizen van node, om deftige gasten na hun staat te kunnen
logeren; Om de zelven behoorlyk te dienen en op te passen, worden menigvuldige
boden vereischt; Eindelyk het is zo een moeie-

1

Terechte.
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lyke, ongeruste en hoofdbrekende nering, dat, zonder hoop van aanzienlyke winsten,
niemand zyne schouderen tot het torssen van zo een onaangenamen last zouden
willen lenen. Van dit alles ontken ik niets, maar daar uit volgt niet, dat die winsten
onbepaald moeten zyn, dat ze op een gehoopt in weinige jaren schatten moeten
uitmaken, en dat Herbergiers kinderen, in plaats van hun vader in zyne eerste
kostwinning op te volgen of een andere burgerlyke hanteering1 of neering aan te
vangen, Heeren en Dames moeten worden, en in pracht van opschik en huishouding
de fatzoenlykste luiden de loef afsteken. My dunkt dat, zo een hopes zyn kost en
drank aan de gasten dubbeld deed betaalen, behalven 't geen hy voor 't gebruik van
zyne kamers en bedden behoorlyk kan vorderen, zulks al vry wel zoude wezen; Dat
alsdan nog hy, nog zyne gasten reden tot klagen zouden hebben, en dat aldus ons
vaderland, by de uitheemschen, als baatzugtig en roofziek, voortaan met de minste
grond niet zoude kunnen uitgekreten worden.
Daar word nog onder ons een dagelyksche ongeregeldheid door de vingeren gezien,
daar zig de vreemde reizigers schrikkelyk aan stoten, waar by die genen
voornamentlyk, die de taal niet verstaan, zeer veel te lyden hebben, en 't [31] welk
by gevolg onze landaard by de andere Natien een kwade naam geeft. 't Is waar, de
reiskosten zyn by ons, in de meeste betrekkingen, zo naauwkeuriglyk bepaalt, dat
noch ingezeeten noch vreemdeling ons kan klagen, dat hem door schipper, of voerman,
een duit boven de gezette vragt is afgevraagt. Dog 't geen de uitheemschen niet
verduwen kunnen, is de baatzugtige en baldadige dwinglandy van onbeschofte en
beestagtige kruiers, die zich niet ontzien vier maal de waarde van hun arbeid te
eisschen, en den spoedende vreemdeling, die geen middel kent om zich voor zo een
moedwillig ongelyk te hoeden, af te perssen. Hondertmaal heb ik van zulke
verfoejelyke geweldenaryen ooggetuige geweest, en myn best gedaan om de
beledigden tegens de zelven te beschermen, 't geen my niet zelden de brutaalste
bejegeningen van die schoften op den hals gehaalt heeft, en my altyd heeft doen
verlangen naar een gunstige gelegenheid, om eenige aanleiding te geven tot
vernietiging van zo een Janhagelachtige tiranny, die onze gansche Natie een klad
aanwryft, en des te meer behoord beteugeld te worden. Ik kan niet zien dat zulks
veel voeten in de aard zoude hebben. 't Eerste middel zoude zyn, dat

1

Koophandel doen, handel drijven. Handteering(e): ambacht; koopmanschap.
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in al onze steden, gelyk het in zommige reeds wyzelyk is gereguleert, de dragers en
kruiers door de regering zelf wierden aangesteld, met uitsluiting van alle pluggen1,
en bylopers. Op dat ze aldus, indienze misdeden, konden uitgevonden, en naar behoren
gestraft worden. Het twede is geen groter zwarigheid onderworpen. Weeten de
schippers niet wat ze volgens een vast reglement aan vragt moeten hebben voor
allerlei slag van bagagie, volgens des [32] zelfs grootte en zwaarte? Kan een diergelyk
reglement de aangestelde kruiers niet worden voorgeschreven om volgens het zelve
de goederen der reizigers van 't eene veer tot op 't ander te brengen; en zo de zelven
in de stad moesten t'huis gebragt worden, zou het loon niet kunnen bepaalt worden
volgens zekere bestemde hoogtens in ieders plaats? Zeekerlyk zoude zulks zonder
moeite kunnen in 't werk gesteld worden, dewyl men 't zelve tot voorkoming van
ontelbare en verderfelyke twisten, en onordentelykheden, aangaande huurkoetzen,
draagzetels, en sloepen, dadelyk in 't werk gesteld vind binnen Londen, het welk
uitgestrekter en volkryker is als de tien grootste steeden van ons land met malkander.
Ieder vreemdeling kan aldaar een lyst bekomen van de byzondere lonen aan ieder
van die hoogtens, door een formeele wet van het Parlement, gehegt, en 'er zig van
bedienen zonder aan de minste knibbelary onderhevig te weezen, zo dra door een
van de huurkoetsiers, die zonder den teugel der wetten de moedwilligste van den
aardbodem zoude weezen, meer als hen toekomt, geeischt word, hoeft men het cyffer,
waar mede ieder koets onderscheiden is, maar aan te tekenen, en met een geopende
hand hem gelt aan te bieden, op dat hy zelfs, 't gene hy goed vind, naar hem neme.
Men zy verzekerd, dat hy zig wel wagten zal een stuiver boven zyn wettig loon zig
toe te eigenen; Over die redelykheid zal men zig niet verwonderen, wanneer men
zal weeten, dat, indien zodanig overtreder der wetten, by een daar toe aangesteld
Commissaris word aangeklaagt, het hem onmydelyk is ten spoedigste uitgevonden
en zonder oogluiking, in de gezette geldboeten, waar van de aanklager, zo 't hem
lukt, de helft kan genieten, te worden verweezen. Ik wil hopen, dat billyke lezers
oordelen zullen, dat 't geen ik hier aengaande zo een lage, dog nutte stof, heb voor
den dag gebragt, niet de minste lust van berisping, maar een zuivere liefde voor myns
vaderlands reputatie, tot zyn ware oorspronk heeft. [33]

1

Deugnieten, schooiers, geboefte, janhagel.
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No. 65. Den 9. Juny 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Caelum, non animum mutant, qui transmare currunt.1

HOewel men in alle Landen, en eeuwen, groote gedagten gehad heeft van de
nuttigheid van 't reizen, kan men echter met waarheid zeggen, dat het zelve volgens
't gebruik 't welk 'er van gemaakt word, en de wyze op welke men zig tot het zelve
bereid, ten hoogste voordelig, ten hoogste nadelig of t'eenemaal onverschillig kan
zyn. Behalven onze luiden van den eersten rang, vind men weinig Nederlanders,
hoewel met schatten overladen, die goedvinden hunnen zonen vreemde landen te
doen bezigtigen, en nog weiniger, die kunnen besluiten hen op een behoorlyke manier,
en daar ware nuttigheid van te hopen is, te doen reizen. Papa zou 'er zomtyds toe
kunnen overgehaalt worden, en van zyn hart verkrygen zyn lieven zoon, voor eenige
jaren, uit zyn ogen te verliezen, ja zelfs, om hem een fatzoenlyk figuur by vreemde
volkeren te doen maken, al vry diep in zyn geldkist te tasten; Maar het teder gemoet
van Mamaatje kan 'er niet toe verstaan; 't heeft haar zeker hard genoeg gevallen, haar
kind in drie jaren, de welke het op de Academie heeft versleten, slegts gedurende de
vacantien by haar te hebben, en 't overige vandien langen tyd zyn zielroerend gezigt
te moeten missen; Zal ze nu [34] nog twee volle jaren geheel en al van zyn
tegenwoordigheid berooft zyn, en dat verdriet duurder moeten betalen als 't
aangenaamst vermaak? zulks schynt haar zo wreed als onbillyk; En waar toe zal dat
reizen tog dienen? Zal de jongeling daar door spoediger en groter avancement te
verwagten hebben, of op een ryker huwelyk kunnen staat maken? In 't minste niet.
't Is derhalven beter, en veiliger hem t'huis

1

1756: 48 “'t Gemoed verandert niet door 't dobbren op de baren.” - Zij, die over zee reizen,
veranderen van klimaat, niet van aard. Horatius, Brieven I, 11, 27.
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te houden, en hem hoe eer hoe liever aan een ampt en aan een vrouw te helpen. Zo
't kind in vreemde landen was, Mama zou immers geen gerust ogenblik hebben.
Gebeurt het egter dat Vader en Moeder het omtrent die zaak eens zyn, men ziet ons
Heertje kars vars van de Academie gekomen, en de studentsche welleventheid voor
de eenigste erkennende, naar 't storten van veel bittere tranen, ten minste aan de kant
van zyn ouders, wel haast af marcheren. Hy zal de kortste weg nemen naar 't Fransche
Hof, daar wel 't meest voor een vreemdeling te profiteeren is; zyn beurs is wel
voorzien, en daar is goede orde gestelt, dat geduurende zyn reis het gelt hem niet
ontbreken zal. Hy heeft in zyn kindsche jaren zo wat schoolfransch geleert, daar men
katten en honden mee vergeven zou, en dat heeft hy nog, door 't Latyn te leren, ten
grootsten dele vergeten; maar 't is te hopen dat hy in korten tyd zyn Fransch zo goed
als zyn Duitsch, of ten minsten als zyn Latyn, zal spreken. Men zou hem wel eens
een wys en beschaaft man tot gouverneur meê geven, maar dat zou de onkosten
bykans verdubbelen, en daar by 't Heertje heeft reeds zyn twee en twintigste jaar
bereikt, hy is zedert zes maanden der beide Rechten Doctor, en 't zou tegens zyn eer
en Character stryden zyn gedrag aan de bevelen, of ten minsten aan den raad van
een ander over te geven; En al kon hy tot zo een harde [35] zaak resolveren, ten
minste zou het ontydelyk1 voor hem wezen, de bestiering van de beurs aan zyn
leidsman af te staan; zulks zou maar oneenigheid baren, en derhalven is het beter die
gansche zaak zig uit het hooft te stellen. Men vind in de plaats iets uit dat ten naasten
by even heilzaam is; Men geeft hem een bejaard zuinig en zedig knegt mee, daar
men staat op kan maken, die een oog in 't zeil zal houden, en zo onze Doctor het te
grof maakt, Papa en Mama by tyds des aangaande verwittigen. Daar reizen we heen;
men bevind zig wel haast te Parys; wat verandering! andere huizen, andere manier
van de spys te bereiden, andere zeden; Alles komt den jongen Reiziger zo misselyk2
voor; Hy verstaat maar ten halve die geenen, die met hem spreken, en op hun beurt
naar zyn meining moeten raden. Parys is wel een schone stad; dog 't is jammer dat
'er zo veel Fransjes in zyn; In den boezem van den verlustiging zelfs vind hy oorzaak
van verdriet en verveling. Hy neemt zyn toevlugt te vergeefs tot de Schouwburg; 't
Is wel waar de Opera is fraai om te zien; Maar wat

1
2

Nadelig.
Onaangenaam.
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heeft men aan dat gezang, en dat gelol; Met de Comedie is het nog erger; Hoe kan
hy in de bevalligste uitvoering van een treffelyk stuk, waar van hy hier en daar maar
een woord verstaat, het minste behagen scheppen! Doch by geval vind hy in het
parterre Hollanders, die hy kent of met welken hy kennis maakt; Geen blyder mensch
op den aardbodem, 't is of hem een molensteen van 't hart geligt word, die hem tot
nog toe belet had zyn adem te halen. Hy besluit aanstonds zyn logement te verlaten,
om by zyne vrienden zo 't mogelyk is, of ten minste in hun buurt zyn verblyf te gaan
nemen. Wat vreugt voor onzen jongen Heer, nu kan hy Duitsch spreken, dat het hem
aan zyn hart gaat. Hy kleeft voortaan zyne landgeno[36]ten onafscheidelyk aan; Hy
heeft met hen de zelfde Koffihuizen, de zelfde herbergen &c. 't Is puur of hy
t'Amsterdam was, en daar als zyn eigen meester leefde. Hy diverteert zig voortaan
als een Prins. Hy heeft de tyd niet om zyne gedagten te laten gaan over 't bereiken
van een voornaam oogmerk van zyn reis. Hoewel hy in 't gezelschap van zekere
gevaarlyke vrouwen Frans genoeg leert, om zyn gedagten uit te stameren, durfd hy
uit vreeze van uitgelagchen te worden niet by fatsoenlyke luiden te voorschyn te
komen. Hy bespeurt ook zonder moeite dat 'er een groot verschil is tusschen zyne
Academische manieren, en die van de beschaafde natie, onder welke hy zig bevind;
hy wantrouwt zig zelf, en zo hy zig laat overreden om een gedienstig vriend in een
fatzoenlyk huis te volgen, hy vertoont 'er zig schroomagtig, en verzelt met een
kinderlyke beschaamtheid, en de tyd van zyn afscheit te nemen is 't eenig aangenaam
oogenblik, 't welk hy 'er ontmoet; Ook zet hy 'er zyn voeten niet meer; hy is wel
wyzer, en hy weet zyn tyd wel beter te besteden. 't Is luk of raak of hy wel eens zyn
plicht by den Ambassadeur van zyn vaderland gaat afleggen. De tyd geschikt tot zyn
reis is ondertusschen bykans verlopen; Naar zyn te rugkomst word hartelyk verlangt,
te meer, wyl Papa die zware onkosten begint moe te worden, en 't zoontje braaf met
de brede byl 'er in hakt. Hem word niet meer als een maand of twee nog vergunt;
Daar meê is alles in rep en roeren; Vrankryk is tot nog toe bykans onbekend aan ons
Jonkertje; nu moet alles op een stel en op een sprong gezien worden; Verzailles, de
andere Koninklyke en Vorstelyke lusthoven, gelyk ook de voornaamste
byzonderheden van de hoofdstad; zulks geschiedt als ter loops, zonder veel
oplettendheit, en dienvolgens zonder veel vermaak; dog 't [37] geschiet echter; 't zou
immers de grootsche schande des waerelds zyn in zyn vaderland te rug te komen, en
niets te vertellen te hebben. Hy
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daagt eindelyk weder op in zyn vaderlyke stad tot eene onuitsprekelyke vergenoeging
van zyn ouders. Ze kunnen hem niet genoeg aanzien; Hy heeft puur een Fransch air.
Hy is op zyn Fransch geschoeit, gekapt, gekleed; Hy komt drie a vier dagen te
voorschyn, met verscheide kakelbonte pakken, die wel naar de eerste mode, maar
niet naar de beste smaak zyn; Daar by zyn zyne zakken verzien met de modieuste
orlogies, snuifdozen, kokertjes, en andere Fransche snuistering, die hy zonder
ophouden in alle gezelschappen de monstering doet passeren; Verders is het al Parys
wat de klok slaat, op al 't geen gezegt word haalt hy iets aan dat Parys betreft; 't is
of hy met Parys tot barstens toe overladen was. 't Geen 't koddigste is, hy affecteert
't geen hy te Parys 't meeste gemyd heeft, te weten Fransch te spreken; Hy denkt nu
de kans te hebben om boven anderen in dit opzigt uit te blinken. Hy onderwint zig
zelfs zyn vonnis met een volkomen gezag over de natuur en aardigheid van die taal
te vellen, als of hy de kennis van de zelve met de Parysche lugt had ingeademt, of
in de naauwste vereeniging met de voornaamste leden van de Fransche Academie
geleeft had. Had hy in zyn vaderland gebleven, 't zou misschien een Heertje geweest
hebben als duizend anderen; Mogelyk ook wel een eenvoudige natuurlyke gek, maar
't geen hy door zyn kostbare reis gewonnen heeft, is dat hy een waanwyze gemaakte
gek is, t'allen zyde omhangen met Franjes en Falbalaas1, die zyn zotheid
ogenschynlyker maken. Zyn Fransche airtjes en maniertjes kunnen vergeleken worden
met een tour paarlen, waar meê een vrouw, die haar belangen niet wel verstaat, hare
[38] magere en zwarte hals oppronkt, en naar de zelve de ogen der voorbygangers
trekt.
Dusdanig is echter het noodlot van alle onze jonge Reizigers niet. Daar zyn 'er
anderen die het vry beter denken te maken, en die zig verbeelden den rechten weg
in te slaan om een ware nuttigheid uit hunne reizen te trekken. Deze vermengen zig
met de Landaard by welke zy zig bevinden, vestigen hunne aandagt op hare zeden,
manieren, en gansch gedrag, en stellen alle hunne krachten in 't werk om haar door
eene ongedwonge imitatie, in die verscheide opzigten naa te volgen; Dog dikwils
gebeurt het, dat de vreemdeling 't meest ingenomen, en verrukt, door blinkende
ongerymtheden, juist dat gene naaapt 't geen hy met de grootste zorgvuldigheid
behoorde te myden, en verwaarloost in zyn boe-

1

Plooien en lubben in kraag en manchetten.
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zem en zeden, als te verplanten 't geen waar van hy de aangenaamste en heilzaamste
vrugten met reden zou kunnen verwagten. De ware oorzaak van die mistasting is
baarblykelyk; ze bestaat in 't gebrek van een geoeffent oordeel; Niemand die zig
onderwint, zonder door een wys leidsman bestiert te worden, vreemde volkeren te
gaan bezoeken, kan van de uitvoering van dit voornemen 't minste voordeel hopen,
ten zy hy van te voren de kennis van 't menschelyk hart zig eenigermate heeft eigen
gemaakt, en zig in staat vind wel gegronde denkbeelden van het zedelyk goed en
kwaad te vormen. Zonder deze geschiktheid word, om zo te spreken, zyne nabootzing
van vreemde manieren en zeden als aan 't geval overgegeven, en hy loopt gevaar 't
geene zyne zinnen streelt met meer yver te behartigen, als 't geen zyn reden
vergenoegen, en versieren kan.
Daar is nog een andere dwaling, daar onze jonge Reizigers dikwils in vervallen,
schoon het hen [39] aan natuurlyk verstant en goede hoedanigheden niet en ontbreekt.
Aangespoort door de loftuitingen van een zekere natie, die op de zelven niet karig
is, en niets in een vreemdeling zo zeer pryst als geest en manieren, zoeken ze zig de
eer, die hen word aangedaan, hoe langer hoe meer waardig te maken, en ze wenden
alle hun vermogens aan om den Nederlander uit te trekken, en volmaakte Franschen
te worden. Nu weet men, dat ieder volk een nationaal character heeft, dat het zelve
van alle anderen onderscheid, gelyk ieder soort van wyn een landsmaak heeft, daar
hy aan te kennen is. Al die characters zyn in de grond goed; 't zoude zeer bezwaarlyk
zyn aan te tonen welk van allen de beste is, en niet goed te keuren, dat een Zwitser
of Hollander geen Franschman is, is even zo belagchelyk, als kwalyk te nemen, dat
uitmuntende Pontac de zelfde smaak niet heeft als de geurigste Champagnewyn. 't
Is onmooglyk in luiden van zekere jaren dit character geheel uit te schudden; 't heeft
diepe wortels geschoten in 't ligchaam, in 't gemoet, in 't verstant, in de imaginatie,
alle des zelfs delen zyn voor de anderen gemaakt; zo men een stuk van een vreemd
character 'er aan wil lassen, zo houd de evenmatigheid, en de harmonie op, en de
beste hoedanigheden, in zo een valsch licht geplaatst, schynen onnatuurlyk en
bespottelyk. Dusdanige *Metamorphosis moet derhalven het oogwit van een reiziger
geenzins wezen, dog 't geen zyn pligt is te betragten, is zyn profyt te doen met de
zeden en manieren van andere volken, en ze als een hulpmiddel te gebruiken, om
zyn Natio-

*

Verandering van gedaante.

Justus van Effen, De Hollandsche Spectator

75
naal Character te verzagten, te beschaven, en tot die volmaaktheid, die met des zelfs
natuur overeenkomt, te verheffen. [40]
't Is niet noodzakelyk te verheffen, [40] 't Is niet noodzakelyk dat een Hollander
van de wellevende Franschen lere, zig als naar 't hooft te smyten van iemant die hy
voor de reis van zyn leven ziet, en met hem de zelfde gemeenzaamheid te gebruiken,
die men aan een broeder of boezemvriend schuldig is. Dog 't zou hem gansch niet
misstaan zig van 't redelyke dat 'er in die vreemde gewoonte legt te bedienen; Zonder
zig in een onbezonne familiariteit met onbekenden in te wikkelen, zou hy in hun
gezelschap, uit zyn ogen en trekken wel eene zekere stuursheid kunnen verbannen,
die naar een zoort van eenkennigheid zweemt. 't Zou hem de minste schand niet
wezen hen een vriendelyk gemeen praatje te verlenen, en hen met de uiterlyke tekens
van een ware hartelykheid ten minste die diensten te bewyzen, die hem met de minste
schade niet dreigen. 't Wordt wederom gansch niet vereischt dat een Nederlander als
een Franschman zonder ophouden uuren agter een fluit, lacht, zingt, zig voorby praat;
Hy bezit die gebaarden, die ongedwongen bewegingen, en zwier niet, die zodanig
gedrag in de Franschen lydelyk, en zelfs bevallig maakt; maar 't voegt hem gansch
niet kwalyk deel in de conversatie te nemen, zyn voorhooft te ontfronzen, met een
matige lach, 't geen hem als aardig voorkomt, te vereeren, en zyn gezelschap zo
aangenaam te maken, als de reden, en zyne natuurlyke gesteldheid hem zulks toe
kunnen laten.
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;
'sGravenhage, C. Boucquet en J. vander Kloot; Dordrecht, Van Braam; Leyden,
Kerchem; Haarlem, Van Lee; Utrecht, Kroon; Middelburg, Meerkamp; Vlissingen,
Payenaar; Leeuwaarden, Strik. &c. [41]
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No. 66. Den 13. Juny 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Ille crucem sceleris pretium tulit, hic diadema.
1
JUVENAL.

H E E R S P E C T AT O R .
IK heb de eer een lid te wezen van een klein gezelschap van burgerluiden, 't welk
twemaal 's weeks by een komt, om onder een pypje, en een matig glaasje wyn, uwe
varsch uitgekomene vertogen met aandagt te lezen, en op de zelven zo onpartydiglyk,
als 't ons doenlyk is, eenige aanmerkingen te maken. Hoewel wy geen van allen de
minste Academische studie bezitten, denken wy echter ons hier omtrent geen
onbehoorlyke meesteragtigheid aan te matigen, dewyl ieder van ons zig beroemen
kan leer-, en leesgierig te zyn, en een groot gedeelte zyns tyds te hebben besteed in
het naarstig doorbladeren van de beste Nederlandsche boeken, gelyk ook van
overzettingen van vreemde, en aaloude schriften in onze moedertaal. Wy trachten
op onze geringe geleerdheid niet trots te zyn, en op ons hoede zynde door onze
onderlinge, en vriendelyke waarschouwingen, wagten wy ons zorgvuldiglyk voor 't
vellen van ligtvaardige en roekeloze oordelen. Deze onze omzigtigheid, is de eenige
oorzaak waarom wy niet volstrekt hebben durven als ongegrond verwerpen, 't geen
gy op 't laatst van [42] uw vertoog aangaande de gebiedens lust, voorgeeft, de welke
gy staande houdt te spruiten uit laagheid van geest.2 Wy moeten bekennen, dat gy

1

2

1756: 59 “Dus krygt voor schelmery een galg of rad ten loon, Een ander (lukt het hem)
versiert een gouden kroon.” - De een boet voor zijn misdaad aan het kruis, de ander krijgt
een koningskroon. Juvenalis, Satiren XIII, 105.
Zie vertoog 62.
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deze stelling met een regt aardige vergelyking optoit, en dat de schaal die hoe ligter
hoe meer naar om hoog ryst, een nette en bevallige afbeelding is van uw gevoelen
omtrent deze zaak; Mogelyk zoude deze vergelyking met de zelfde bevalligheid meer
hebben kunnen uitgebreid worden, en de tegengestelde schaal, die naar mate van 't
behelsde gewigt daalt, niet min gevoeglyk uwe gedagten hebben kunnen afschetsen
aangaande de ware ziels grootheid, die naar uw oordeel, de heerschzugt edelmoediglyk
veragt. Dog wy vrezen uwenthalve, dat gy omtrent de grond van uw stelling u wel
mogt bedriegen, en dat de oorzaak van deze uwe mistasting, mogelyk te vinden zoude
zyn in de verleidende lust, om iets nieuws, en verwonderenswaardig voor den dag
te brengen. Immers is het zeker, Myn heer, dat zedert regering op 't aardryk bekend
is geweest, de liefde tot heerschappy, hoewel aangezien als een ondeugd, nogthans
is geëert geweest als een schitterende ondeugd, die in laffe zielen geen plaats kan
hebben, en een onfeilbaar kenteken is van ware groothartigheid. Is het niet volgens
dit denkbeeld alleen, dat de gedachtenis van een Alexander, een Caesar, en van
duizend Grieksche en Roomsche Helden, zig met een onsterfelyken roem, waar aan
zo veel agtereenvolgende eeuwen hunne algemene goedkeuring hebben gegeven en
hun zegel aan gehangen, verrykt heeft? Wy staan met u toe 't geen gy in een ander
vertoog beweert hebt1, te weten, dat aangaande een voorwerp dat van de Reden alleen
afhangt de meerderheid van stemmen, en de langdurigheid van een bovendryvend
gevoelen tegens een klaar en bondig bewys in 't minst niet op kon[43]nen; Maar gy
zult met ons mogelyk ook wel willen bekennen, dat, om zo een regtmatig vooroordeel
om ver te werpen, aan de wiskonstigheid van de vereischte bewysreden niets behoort
te haperen; Dusdanig eene verwagten wy van u, om uw gevoelen te kunnen omhelzen,
en wy blyven, &c.
Schoon 't begin van dezen brief my aanleiding geeft om t'onderzoeken hoe verre
het mogelyk is zonder kennisse der talen, en Academische studie tot een nutte
geleerdheid, en waare wysheid zig te verheffen, zal ik dit opmerkenswaardige
voorwerp, tot eene andere gelegenheid, verschuiven en my tegenwoordig alleen met
de hoofdstoffe van de voorgaande brief ophouden. Ik kan niet ontkennen dat de
heerschzucht t'allen tyden by de grootste menigte geschat zy geweest als het Character
van eene verhevene ziele. Dog de verligte geesten van alle eeuwen hebben van die
verderfely-

1

Zie vertoog 61; vgl ook vertoog 35.
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ke hartstogt gansch tegenstrydige gedagten gehad; De voornaamste Philosophen niet
alleen hebben het de ware wysheid onbetamelyk geagt naar eerampten te staan, en
aan 't gebied eenigen luister te willen ontlenen, maar wysgerige Dichters zelfs, hoe
gewoon de Poëzy ook zy de begunstigde driften der groten door pluimstrykery te
kittelen, en aan te kweken, hebben 't zelfde gevoelen door kragt van uitdrukking in
't zuiverste licht geplaatst * De ware verdienste, zegt een der zelven, strekt alleen zig
zelf tot vergelding; zonder zig met het geval te bemoeien verspreid zy haar luister
wyd en zyd, zy zoekt door 't oppergezag zig niet te verheffen, nog door de
toejuichingen van het gemeen beroemt te worden. Horatius, die, meer als [44] eenig
Dichter my bekend, op zyn zelve dorst denken, schildert met geen minder
hoogdravendheid af de ware onafhankelykheit der ware verdienste in opzigt van de
gebiedens lust: ** De ware verdienste die geen weigering van eerampten kent, bezit
een glorie die noit kan bezoedelt worden; haar oppergezag is haar eigendom; en 't
is niet, op 't goedvinden van 't wispelturig volk, dat ze 't hoog gebied aanneemt of
neerlegt.
Maar waar komt het dog van daan, zal men zeggen, dat de grootste menigte, en,
onder de zelve, luiden van een grote geest, een gansch verscheiden denkbeeld van
dien drift t'allen tyden gevormt hebben? De oorzaak daar van is niet ver te zoeken;
ze legt in ieders hart opgesloten; De geringste mensch is heerschzugtig, gelyk ik heb
aangetoont. Niets komt hem wenschelyker, en behaaglyker voor als een voldane en
vergenoegde lust tot heerschappy. Hy steld zig als in de plaats van mannen, die het
doelwit van hunne heerschlust getroffen hebben; hy eigent zig hunne gewaande
grootheid toe; Hy word met hen een veldheer, een koning, een veroveraar; vond hy
in zig zelve en omtrent hem bekwame middelen, om hen, met hoop van een gelukkige
uitkomst, op 't spoor te volgen, hy zoude niet missen de kans te wagen, en zo 't geluk
bestendig was in hem te begunstigen, niet rusten, voor dat hy 't gansche menschdom
't jok van zyn gebied op den hals had gelegt. Ik ben verzekert dat dusdanig de innigste
drift is van al die genen, die de verhevene waarde, en vergenoegende grootheid, de
ware deugd ingeschapen niet en kennen, en dat ze in

*
**

Ipsa quidem Virtus pretium sibi solaque, late / Fortunae secure nitet, neque fascibus ullis /
Erigitur, plausuve petit clarescere vulgi. Claud[ianus].
Virtus repulsae nescia sordidae / Intaminatis fulget honoribus, / Nec sumit aut ponit secures
/ Arbitrio popularis aurae.
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anderen eeren en aanbidden, 't [45] geen hun hartelykste wensch is, dat in hen zelven
als ten hoogste agtbaar en aanbiddelyk mogt uitschitteren.
't Geen d'onwyze menigte nog groter ontzag, en verwondering voor de liefde tot
heerschappy inboezemt, is dat ze die hartstogt confundeert en verwert1, met de
middelen die de zelve dikwils gebruikt om zig te vergenoegen, en die overwogen in
zig zelf en buiten derzelver verderfelyke aanwending, iets wezentlyk grootsch in zig
besluiten. Dusdanige zyn dapperheid, krygskunde, wys beleid, milddadigheid, de
kunst om haar, zo wel als legers te vermeesteren. Dit is zo baarblykelyk dat de
heerschzugt verzelt en geschraagt door andere hoedanigheden, en die door veinsery,
bedrog, meinedigheid, en verraad, tot haar oogmerk komt, van ieder als de
verfoeielykheid zelf word uitgekreten. Wie zal oit kunnen besluiten den Mogolschen
Keizer Aurengzeb2, die onder den dekmantel van schynheiligheid zyne broeders met
alle hunne huisgezinnen verstrikt en van 't leven berooft hebbende zig door een
gruwelyke t'zamenschakeling van verraderyen een bloedige weg tot den throon heeft
gebaand, niettegenstaande zyne uitgestrekte heerschlust, als een groothartig vorst
aan te zien. Hier uit blykt immers handtastelyk, dat zo de heerschzugt, by gebrek
van een gezuiverde reden, en rechtschapene deugd in een edele ziel kan vallen, zy
daar door voor geen waar kenteken van edelmoedigheid, en groothartigheid kan
doorgaan, dewyl zy zig zo wel aan de laagste ondeugden, als aan de treffelykste
hoedanigheden kan verbinden. Maar, zal men mogelyk zeggen, moet men in de
heerschzugt, in 't laatste genoemde verband, nogthans niet iets verhevens erkennen?
De natuur zelf schynt ons zulks in te boezemen. Worden wy niet tot eerbied als
gedwongen door den naam van eenen Caesar misschien groter [46] man, als den
overwinnaar van Darius, en die door het ontworstelen van duizende zwarigheden en
gevaren zig tot Alleenheerscher van de gansche bekende wareld heeft weten op te
werpen. Zekerlyk is Caesar een groot man geweest; maar als men het recht inziet,
vind men duizend en duizend Caesars verholen in hunne lage geboorte, en

1
2

Confundeert en verwert: ten onrechte houdt voor, verwart met.
Aurangzeb, grootmogol van Hindostan (1618-1707), bekend om zijn intolerantie en
hindoevervolgingen.
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gekerkert in de omstandigheden, waar in zy zig bevinden. Zou de berugte Cartouche1
niet misschien al zo een groot man als Caesar geweest zyn! Bezat hy minder
onverschrokkenheid, standvastigheid, voorzigtigheid, beleid, en krygslist als de
Roomsche Veldheer; Is het verwonderlyker in 't gedrag van dezen, door zyne geboorte
en eerampten aan 't hooft geplaatst van talryke strydbare, en door menigvuldige
overwinningen aangemoedigde legers, 't eene volk na het ander te hebben vermeestert,
en eindelyk in een veldslag, waar in noodwendiglyk d'ene of d'andere party te kort
moest schieten, en waar van zyn gansch noodlot afhong, de zegen te hebben behaalt,
als het in den andere moet geacht worden, zonder hulp van Edeldom of schatten een
vliegend leger te hebben verzamelt, en aan zyn absoluit gezag verslaaft, en met het
zelve, door midel van duizend dappere daden, met het doorslependste en afgerigtste
beleid bestierd en uitgevoerd, een der volkrykste steden des waerelds, en zelfs een
groot gedeelte van 't magtigste koninkryk onder contributie te hebben gezet.
My zal hier niet tegengeworpen werden, denk ik, dat de roofziekte, en niet de
heerschlust, de eenige bronader van de verbasende daden van dien doorlugtigen
krygsman is geweest. Zyne ondernemingen waren al te verheven en te zeer uitgestrekt,
om niet ten groten dele aan de heerschzugt toegeschreven te worden; Die twee driften
zullen in zyn gemoet zig verenigt hebben, gelyk als dat van Caesar, die zo wel toeleide
om de schatten, als om de vryheid der Romeinen te vermeesteren? Om wat reden
dan word een van deze helden zo hoog boven de andere geschat? 't Is voor eerst om
dat het voorwerp van zyn heerschzugt, 't gebied des werelds, onze aandagt op 't
hevigste verwekt, en in onze verbaasde ziel de sterkste ontroeringen veroorzaakt;
Dog zulks is aan Caesar's geluk, en niet aan zyne grote hoedanigheden, verschuldigt;
De twede reden is dat ondernemingen van de zelfde natuur, even stoutmoedig, en
even onrechtvaardig den een tot de aanzienlykste alleenheersching, en den ander tot
het rad, 't welk ze beiden even zeer verdiend hebben, gebracht heeft. [47] 't Is 'er zo
ver van daan, dat de treffelykste hoedanigheden de minste luister aan de

1

Louis-Dominique Bourguignon (1693-1721) vormde na de Spaanse Successieoorlog met
ontslagen soldaten een ‘roversbende’. Inspireerde tot avonturen-, c.q. schelmenromans,
toneelstukken en navolgingen à la ‘de kleinzoon van C.’, ‘de verrezene Cartouche’; zie ook
P.L. Kersteman, De Vrouwelyke Cartouche of de Doorsleepene Land en Zeeroofster [...].
's-Hertogenbosch, Jacobus Palier, 1756.
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heerschlust zouden byzetten, dat die lage hertstogt de loffelykste gesteltheden van
de ziel door haar gezelschap verderft, schadelyk en hatelyk maakt, dewyl de zelven
in dat verband nergens anders toe dienen, als om onder hare gelukte voornemens de
menschelyke t'zamenleving te verslaven en te doen zugten. Niets is 'er meer te dugten
voor een volk als een Dwingeland bekwaam om liefde en agting tot zig te trekken.
Indien Augustus, door de zelfde gruwelyke middelen, die hem aan de
alleenheerschappy hadden geholpen, zyn opperheerschappy had goedgevonden te
handhaven, 't is te denken dat de kwynende vryheid door eenen regtvaardigen haat
tegens haren onlydelyken verkragter gesterkt, de tyranny eer ze tyd had van zig te
bevestigen, in 't bloet van den tyran voor altyd zoude gesmoord hebben. 't Was de
beminnelyke agtbaarheid van den tweden Caesar, die de boejen van 't Roomsche
volk vaster aan een klonk, en, waar door 't zelve aan de slaverny gewendt onder een
reeks van alleenheerschers allengskens tot zyn ondergang gesleept wierd. Dog om
de knoop van ons bewys eindelyk toe te halen, laat ons eens aandagtelyk beschouwen,
waar in de waare grootheid van den mensch bestaat. 't Is ontwyfelyk aan d'enen kant,
in een verligte reden, die hem zyn pligt en waar belang aanwyst, en aan d'anderen
kant, in een kragt en sterkte der ziele; in een bestendige manmoedigheid, door welke
hy onverschrokken, tot het gene hem als zyn pligt voorkomt, dwars door alle gevaren
en hinderpalen heenstreeft. 't Geen derhalven wezentlyk laag en onedel is, bestaat in
onkunde, en valsch begrip, omtrent onzen pligt en waar belang, of in gebrek van
moed en kracht om de zelven aan te kleven, of wel, 't geen 't veragtelykst is, in de
vereeniging van beide die onvolmaaktheden. Nu is het zeker, dat die genen die 't
verhevenste denkbeeld van de Heerschzugt hebben, de zelve begrypen als
voortvloejende uit het gevoel, 't welk een grote ziel heeft van zyn eigene verdienste,
waar door zy zig waardig en bekwaam agt om anderen te beheerschen. 't Is
verwonderenswaardig dat die genen die van alles op den uiterlyken schyn oordelen
noit missen in een verwaande trotsheid iets edels te vinden, en, in de beminnelyke
nederigheid, iets laags, en veragtelyks, daar in tegendeel niets verhevener is als de
nederigheid, en niets lager dan de hoogmoed. Wat behoren 'er niet al treffelyke
hoedanigheden tot de nederigheid, die met de uitgestrekte verdienste het gemakkelykst
zig kan vereenigen? Die de zelve in zyn boezem wil opkweken, [48] schoon hy
bewust zy van zyne oprechte pogingen om alle zyne pligt te betrachten, moet door
het aandagtigste onderzoek zyn zelf leeren kennen; zyn reden
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van de nevelen van eigen liefde, door de moejelykste oefening van ziels kragt,
bevryden, met de stiptste onpartydigheid 't geen in hem goed en gebrekkelyk is
waarderen, en hoe ver hy ook op den weg der volmaaktheid gevordert zy, zal hy noit
missen te vinden, dat de grootste weg nog voor uit leid, noit zal het hem in 't hooft
stygen dat zyn onderzogte waardy hem een natuurlyk recht geeft, om anderen aan
zyn heerschappy te onderwerpen. Wie ziet nu niet dat tot deze deugd, boven alle
andere andere, redelykheid en kragt des gemoeds ten hoogste vereischt word, en dat
by gevolg de tegengestelde ondeugt van die twee takken van grootheid in de zelfde
proportie ontbloot, de oneedelste laagheid aan onze aandacht ontdekt?
Ik geloof juist niet, dat de heerschlust altyd uit zo eene onbezonne en onbepaalde
hoogmoed spruit. Dog wanneer ze uit die bron niet af te leiden is, kan ze myns
oordeels anders geen oorspronk hebben, als het gevoel van een ware kleinheid, waar
door iemand, die den dorst naar grootheid, den mensch eigen, door zyn inwendige
waarde niet wetende te laven, zyn toevlugt tracht te nemen tot een uiterlyke schyn
van grootheid, door welke hy zig zoekt te bedriegen en te troosten.
't Zal niet ondienstig wezen hier te waarschuwen dat 'er een wezentlyk onderscheid
moet gemaakt worden tusschen heerschlust, en eerzugt, dewelke wanneer ze de ware
glorie, 't kind van de verdienste, bedoelt, en zig aan verhevener beweegredenen
onderwerpt, zekerlyk iets groots behelst. Fabricius, Fabius, Camillus, Regulus waren
buiten twyfel niet alleen trouwe en yverige liefhebbers van hun vaderland, maar ook
van de ware eer. Nauwlyks hadden ze zig tot de verdediging van Rome van 't
oppergezag bediend, of ze leiden het wederom voor de voeten van hunne medeburgers
neder, en zig op nieuws met hen vermengende wendden ze zig naar de ploeg, en naar
de bestiering van hunne huisselyke zaken; ze trachtten door verdienste zig boven
anderen te verheffen, en niet door heerschappy; Hun voornaam oogmerk was geenzins
de Romeinen te vermeesteren, en te beheerschen; maar door hunne deugden, en door
de nuttigheid van hunne treffelyke daden, derzelver dankbaarheid, agting, en liefde
te veroveren, en zig te onderwerpen.
Deze stof is op verre na niet uitgeput, dog om den Lezer tyd van ademhaling te
geven, zal ik de verhandeling van 't overige voor een tyd daar laten. [49]

Justus van Effen, De Hollandsche Spectator

83

No. 67. Den 16. Juny 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Misce stultitiam consiliis brevem:
Dulce est desipere in loco.
1
HORAT:

MYN HEER,
IK oordeel, nevens vele ligthartige en vrolyke luiden onder uwe Lezers, dat gy vry
wat streng behandelt zekere snaken, die henzelven, in de gezelschappen, waar in ze
zig bevinden, zoeken te verlustigen, met loopjes, grappen, en dubbelzinnigheden, en
hun vermaak scheppen in oude rotten in hun val te krygen, of, (gelyk het u behaagt
zulks uit te drukken,) in een vinketouw2 van hun conversatie te maken. Ik kan waarlyk
niet zien wat daar zo veel aan misdreven word, indien maar die koddigheden de
wetten der zedigheid niet te buiten gaan; en al liep 'er al eens een weinig van St.
Anne onder, gelyk 't spreekwoord is3, daar is meê niet veel aan verbeurt, als 't maar
niet te grof en gaat; 't Is waar in vorige tyden waren de Dames magtig vies4 in dit
opzicht, en hare kuische ooren waren zo teer en zo ligt geraakt, dat een koddig man
om 't geringste boefagtig grapje voor onbeschoft doorging, en in fatsoenlyke
geselschappen niet wierd geleden; Dog

1

2
3
4

1756: 72 “Tracht korte zotterny met oordeel te vermengen; De tyd en plaats kan vaak een
zoeten zot gehengen.” - Laat wijs beraad [af en toe] gepaard gaan met korstondige dwaasheid:
het is prettig om af en toe dwaas te doen. Horatius, Carmina IV, 12, 28.
Vgl vertoog 53: 183.
Daar loopt iets van St Anna onder: hier in de betekenis van in zedelijk opzicht ‘niet pluis
zijn’.
Hier: kieskeurig, preuts.
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gy kend de waereld, en gy weet dat de Mode die ongemakkelyke beschaamtheid
bespottelyk heeft gemaakt; en [50] dat de eerlykste onder onze hedendaagsche
vrouwen, als men zig maar wacht voor de plompheid van alles by zyn naam te
noemen, en zeker kittelende voorwerpen maar met een dun gaasje weet te bedekken,
de zelven durven erkennen voor 't geen ze zyn, en zo ze opgetooit met eenige
aardigheid voor den dag komen, geen de minste zwarigheid maken de zelven met
eene hartelyke en rondborstige lag te vereeren; Waar toe diende ook die kinderagtige
geveinstheid, die eertyds in zwang ging? 't Vrouwelyke hart was toen immers van
de zelfde natuur als nu, en men kan niet twyfelen, of 't schiep behagen, in 't geen 't
uiterlyk gelaat als verfoejelyk scheen te verwerpen. Zo nogthans uwe wysgeerlyke
naauwgezetheid dat slag van vryheden besloten heeft af te keuren, heb ten minste
de goedheid van de conversatie geen teugel in de mond te leggen. Haar grootste
vermaak bestaat in een zekere ongedwongendheid, die ieder vergunt, volgens zyne
ingeborene en verkregene gaven, tot de gemene verlustiging 't zyne toe te brengen;
Gy pretendeert niet, hoop ik, dat men de woorden in een schaaltje moet wegen, voor
dat men zich onderwinde de zelve te wagen, dat men geen snakerytje voor den dag
mag brengen, eer men onderzogt heeft of het wel in den haak is, dat het niet geoorlooft
is te doen lagchen, als volgens de regels van welsprekendheid, en redeneerkunde, en
dat die genen, die niets goeds voor den dag weten te brengen, hunne dofheid of
buitensporigheid tot eene verdrietige stilzwygentheid behoorden te veroordelen. Ik
heb al te goede gedagten van uwe rekkelykheid om my te verbeelden, dat, volgens
uw oordeel, 't gesprek van een vrolyk gezelschap naar 't voorbrengzel van een diepe
meditatie moet gelyken, en van den zelfden aard zyn als een geschreve tractaatje
[51] over de een of d'andere gewigtige stof. Neem zelfs eens dat iemand, die voor
verstandig word gehouden, zyn pleizier vind in kruiers- en schippers-loopjes voor
den dag te brengen, en daar door tracht een gansch gezelschap de lever te doen
schudden, wat kwaad steekt daar in? Zyn intentie is zelfs pryselyk; verre van iemandt
daar mede te beledigen, toont hy, dat hy in het vermaak van zyn evennaasten belang
neemt. Vind de eene of d'andere wysneus niet goed daar om te lagchen, hy kan het
laten, niemand dwingt 'er hem toe; Maar hy hoeft daarom geen vieze trony te maken,
zyn schouders op te halen, en met zyn hele gelaat te
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doen blyken, dat hy voor diergelyke vaadse1 koddigheden een beredeneerde veragting
heeft. Wie geeft hem 't gezag in eene conversatie, daar ieder evenveel recht toe heeft,
eens anders vryheid te bepalen en aan onzen geest en verbeeldingskragt lastige wetten
voor te schryven? Ten minste zoude het voor hem gevoeglyk zyn wat meer billykheid
omtrent zyn evennaasten te gebruiken, en zig te verbeelden dat een man die voor
waarlyk verstandig en geestig by de waereld te boek staat, zo wel weet, als hy, waar
in de redelyke aardigheid bestaat, dat het willens en wetens is zo hy zyne kennis
daar omtrent verwaarloost op te volgen, en in een woord daar hy de waarde van 't
geen hy te berde brengt zo wel kent als iemand, en het geeft voor het gene het
wezentlyk is. Is het niet anders als klatergout, en kristal; heel wel; hy tracht het niet
voor goud en diamanten iemand in de hand te duwen. Indien gy goedvinden kunt,
Myn heer, 't gezegde aandagtelyk te overwegen, ik twyfel niet of gy zult redelyk
oordelen aan de conversatie van een lugthartig gezelschap wat vryer vlugt te
vergunnen, inzonderheid indien gy wel bevat dat niets met de ware en rechtschapene
wys[52]heid beter zig vleit, als de uitgestrekte inschikkendheid die de reden eenigzins
verdragen kan. Ik blyve &c.
HILARIUS.
Ik ben niet alleen van myn Correspondents gevoelen aangaande de toegevendheid,
die hy beschouwt als een kenteken van de ware wysheid; Dog 't geen den Lezer
wonder zal moeten voorkomen, ik keur goed, 't geen 't wezentlykste is in zyn pleidoy
voor de geregelde en laffe koddigheid; Als men 't zelve met aandagt inziet, bestryd
het in genen dele 't geen ik in een voorgaand vertoog heb staande gehouden,2 en 't
grootst gebrek 't welk ik in het zelve vind, is dat het zyn doelwit mist. Ik ben van
gevoelen, dat niets onredelyker is als de conversatie aan den band te willen leggen,
in ieder 't recht te betwisten van op zyn manier, en volgens zyn vermogen, zig te
doen gelden. Ik vind zelfs zot en belagchelyk in iemand, die zig verbeeld boven
anderen in geest uit te munten, in een gezelschap te komen beladen met al zyn verstand
en aangespoort door een laatdunkende drift, om het in alle gelegentheden met al zyn
luister te doen pralen; Ik schep zelfs meer vermaak in de discoursen van een
lugthartige en onge-
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Vaadse (ook vaatse) koddigheden, hier: onfrisse grappen.
Vertoog 53.
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dwongen weetniet, of raasbol, die maar voortpraat, raakt het niet, zo is het mis, als
in de pedantery van een verstandig man, die zonder ophouden zyn geest op de pynbank
legt, om 'er wat fraais, en wat aardigs uit te parssen. De bloemen, daar men zig in
een gezelschap van wil bedienen, moeten niet van verre by een gesleept worden, ze
moeten als voor onze voeten groejen, en zig zelven aanbieden, om geplukt te worden.
Dat meer is, ik bespeur geen reden van berisping, in iemand wiens verstand met een
ware bevalligheid is begaaft, en die in een dartele luim, of in een byzondere
gelegentheid van vreugt zyn geest een [53] soort van debauche1 toelaat, en zyn
verbeeldingskragt eens uit den band laat springen; Al bestond 't beste dat hy voort
mogt brengen, in de lafste en kinderagtigste loopjes, waar mede oit een schoenlapper
zyn buuren vermaakt heeft. Dat meer is, ik kan niet zien, dat hy zyn agtbaarheid in
't geringste te kort doet, indien 't hem lust op een bruiloft, of in een buitengewoon
partytje van pleizier, onder een Scaramouches of Arlequins kleed zyn verdienste
voor een tyd te verschuilen, om aldus tot het algemeen vermaak, zo veel mogelyk
is, 't zyne toe te brengen; 't Zal, myns oordeels, in dit geval hier maar op aankomen,
of hy zig van diergelyke rollen met eene behoorlyke bevalligheid weet te kwyten,
en reden heeft te vertrouwen, dat hy, in plaats van anderen te doen lagchen, geen
gevaar loopt zich zelf belagchelyk te maken. Een verstandig man behoorde zig wel
te kennen, eer hy iets diergelyks onderstaat te wagen, want niets koomt zo vervelend
en misselyk voor, voornamentlyk in iemand, wiens broodwinning het niet is, als
gelyk een zot, voor gek te spelen. Dog niets van 't geen ik hier staande houde heb ik
ooit, myns wetens, ontkend; 't Eenigste 't welk ik in een fatzoenlyk man, en die voor
geestig zoekt door te gaan, gelaakt heb, is zyn daaglyks werk van zo eene laffe, en
beuzelachtige koddigheid te maken; 't Is 'er mede gelegen, als met iemand die in
zommige byzondere occasiën zyne harssenen, door een glas wyn meer als recht toe
te drinken, tot eene buitengewone verheuging doet uitspatten, en in wien zulks by
redelyke menschen door de vingers word gezien, dog die groot ongelyk zoude hebben
daar uit te besluiten, dat de dagelyksche gewoonte van die buitensporigheid de zelfde
toegevendheid by eerlyke luiden behoorde te ontmoeten.
Ik wil hier zelfs wel bekennen, dat wanneer een [54] fatzoenlyk en geestig man
nu en dan goed vind de taal en aardigheid van 't janhagel na

1

Débauche d'esprit: dolle geestigheid op 't randje van 't betamelijke.

Justus van Effen, De Hollandsche Spectator

87
te bootzen en hy daar in slaagt, zulks hem als een soort van verdienste kan toegerekend
worden, dewyl tot eene natuurlyke imitatie, wat ze ook tot haar voorwerp mag hebben,
altyd eene zekere oplettendheid en kragt van verbeelding vereischt worden. Dog die
verdienste is van de uiterste magerheid, wanneer men door onophoudelyke herhaling
van die zelfde nabootsing, doet oordelen, dat men zyn gansche aandagt en
verbeeldingskragt besteed aan zaken die de zelven 't minste waardig zyn; Maar zegt
myn Correspondent een geestig en verstandig man, die behagen schept in diergelyke
lage en plompe grappen en quinkslagen voor den dag te brengen, weet wel dat ze
met de regtschapene aardigheid niets gemeen hebben, en hy geeft ze voor 't geen ze
zyn; Die reden gaat door, indien ze toegepast word op 't zeldzaam gebruik van
dusdanige koddigheden, maar in plaats van voor de gewoonte zelf te pleiten. Is ze
bekwamer als eenige andere, om ons desselfs laagheid, en buitensporigheid voor
ogen te stellen. Hoe? een geestig man is bewust, dat hy zyn dagelyks pleizier maakt
van niets als zotternyen voor den dag te brengen, en die bewustheid geeft 'er hem
een zoort van recht toe, of verdiend ten minste hem tot verontschuldiging te strekken!
Het tegendeel is buiten alle twyfel waar, en 't geen ingeschikt kan worden in een
plompert, die de natuur van de regte aardigheid niet kent, is onvergeeflyk in iemand,
die tegen zyn beter weten aan, en met moedwil zyn vervelende snakeryen dagelyks
d'eerlyke luiden naar 't hooft smyt. Onderstel eens, dat een man van een vrolyken
imborst uit een grap in de harssens krygt my te regaleren1 met een schotel kool met
krenten, of erten, op zyn boers, met zoete koek gestooft, hoewel hy zo wel weet als
ik, dat diergelyke gerechten geenzins naar de smaak van fatzoenlyke luiden zyn;
zulks zal ik hem zekerlyk als een koddigen inval ten beste houden. Ik zoude de zelfde
toegevendheid gebruiken, omtrent een huisman die my, zo dikwils ik hem zoude
komen bezoeken, spys van 't zelfde zoort zoude opdissen, zelfs zou ik hem daar voor
met reden verpligt moeten wezen, dewyl hy my voorzet, 't geen hem, als 't lekkerst
dat de keuken uit kan leveren, voorkomt; alleenlyk zoude ik de vryheid nemen, van
my met zyn goede wil te vreden te houden, en zyn tafel te laten voor 't geen ze is.
Dog indien een man die weet wat een goede schotel is, my op de zelfde [55] wyze
behandelde, ik zou denken dat hy my zyn veragting waardig schatte, en my aanzag
als iemand die geen goede spys kent, of

1

Ergens op vergasten of onthalen.
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verdient. Men onderstelle dat hy zig wil verontschuldigen met my te zeggen, dat hy
my zyn spyze geeft voor 't geen ze is, ik zal denken met recht te kunnen antwoorden,
niet alleen dat zulks zo veel te erger is voor hem, maar dat ik ze ook voor 't geen
waar hy ze my geeft, te weten voor laffe en walgelyke kost, aanzie.
Dat slag van ongeregelde en sporeloze koddigheden zouden nog eenigzins te
verdragen zyn, indien in de zelven ergens de gewaande geest van die genen, die ze
te voorschyn brengen, doorstraalde, en indien ze iets nieuws, door kragt van eigen
vinding, onze aandagt aanboden; in een woord, in geval het originelen en geen copyen
waren. Dog alles is gehaalt uit het algemene pakhuis van kwinkslagen, alwaar jaarlyks
de Almanach zyn voorraad gaat opdoen, en Hansworst, en Springintvelt middelen
van hunne eerlyke kostwinning zonder de minste moeite vinden. 't Geen ik in dit
alles 't onlydelykst vind zyn zekere verdraijingen van woorden, waar mee onze snaken
schrikkelyk veel ophebben, en die op een verstandig mensch de zelfde uitwerking
doen, als of hy, (om de taal van die Messieurs te spreken) met een natte vaatdoek
voor 't aanzigt wierd geslagen. Ik vond my onlangs, by voorbeeld, in gezelschap van
een man van geboorte, van wiens geest men grote gedagten heeft, hoewel by enkele
gissing, dewyl hy zyn geestrykheid spaart in de zelfde zin als van zommige menschen
gezegt word, dat ze de waarheid sparen. Ik zal om reden hier niet verhalen wat
vernuftigen en lieffelyken misslag hy moedwilliglyk, en uit enkel koddigheid, begong
omtrent de manier van spreken: Iemand bescheid te doen; Maar ik kan niet nalaten
myne Lezers mede te delen, dat onze geestige Heer, by gelegentheid van iets nieuws
aangaande politique zaken te vertellen, meer als driemaal in vyf a ses minuten, in
plaats van 's Gravenhage, en de Staten Generaal, zig bediende van Schralejanhagel,
en de Snaken Generaal. Op 't gehoor en voornamentlyk op de herhaling van die
koddigheid, was het net als of my een braakmiddel door de oren ingegeven wierd,
vermids dat zoete snakerytje zo oud, zo verlept, en zo dikwils opgewarmt is, dat ik
het in myn kindsche jaren reets in 't lezen van de Courant met zeer veel succes heb
horen gebruiken, van een lapsnydertje, die voor het drolligste ventje van zyn hele
buurt doorgong. [56]
Maar zou het mogelyk zyn, zal men zeggen, dat luiden die waarlyk geestig zouden
zyn, indien ze het goed vonden, schaamteloos genoeg zyn, om goeds moeds zulke
ongezoute beuzelingen dagelyks te wagen. Ik twyfel 'er niet aan, en de eerste reden
die 'er my van voorkomt is dat het in
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zommige geselschappen zomtyds de mode kan zyn. Dit myn gevoelen zal niet
ongerymt schynen aan die gene die weten, dat aan 't beschaafde Fransche Hof
gedurende een zekeren tyd, de Mode gewilt heeft, dat de grootste vuiligheden, zonder
de minste bewimpeling, wierden uitgesproken, en zelfs geschreven, en berymt. Daar
by de geestige luiden, die zig aan die laagheid durven schuldig maken, zyn meesten
tyd die genen, die boven anderen uitmunten in rang en schatten, en daar door zo
hooggevoelend van hun zelven worden, dat ze zig verbeelden dat die gelukkige
omstandigheden aan al 't geen hen in de mond komt een paspoort geven, en zo laag
gevoelende wegens anderen, dat ze de zotste klap, die ze uit kunnen slaan voor de
zelven nog al te goed oordelen.
Ik wil hopen dat myn waarde Collega de Vrede-courier het niet kwalyk zal nemen,
dat ik hem by deze gelegentheid eene vriendelyke waarschuwing geve; Ik heb hem
in 't Fransch1 dikwils met vermaak gelezen, en ik moet bekennen dat hy my veeltyds,
door originele invallen van zyne eige vinding, op 't aangenaamst verrascht heeft.
Dog ik verzoek hem het neerduitsch* staaltje dat hy ons gegeven heeft eens met een
koele aandagt op nieuws te onderzoeken, om te zien hoe het hem zelf aanstaan zal.
Zo hy na dit onderzoek zig kan verbeelden, dat die styl de fatzoenlyke Nederlanders
als waarlyk aardig zal voorkomen, zo wil ik hopen dat hy daar in mis zal tasten, en
hy weet, zo wel als ik, dat pluggen door de bank geen dubbeltje 's weeks te veel
hebben, om het aan koddigheden, waar aan ze een natuurlyk eigendom hebben, te
besteden. [57]

1
*

Verscheen als de Courier de la Paix (1731-2?). Zie ook vertoog 100.
No. 39. rakende de verkoping van de Ostindische Compagnie-goederen.
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No. 68. Den 20. Juny 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Prout cuique libido est,
Siccat inaequales calices conviva, solutus
Legibus insanis.1

ONlangs ben ik verzogt geweest by fatsoenlyke Borgers om deel te nemen in 't vieren
van des huisvaders verjaar-feest. Ik moet zeggen dat ik 'er met zo een hartelyke
vriendelykheid onthaald wierd, dat zulks my bevestigde in myn gevoelen, wegens
het behagen, 't welk een liefhebber van geoorloft en redelyk vermaak in den omgang
met luiden van een middelbare staat, meer als in de t'zamenleving met anderen,
noodzakelyk vinden moet. Indien myn vergenoeging door eenige ongerymtheden nu
en dan wierd gestoord, die onaangenaamheid kon niet aan myne beleefde onthalers,
maar wel aan zommige dwaze en ingewortelde gewoontens, en lompe mistastingen
betreffende de ware beleeftheid geweten worden. Wanneer ik in de eetzaal trad en
myn ogen op de Tafel sloeg, vond ik de zelve zo bezet en overladen met schotels,
en digt in een gedrongene assietten, dat 'er naauwlyks plaats voor de borden overbleef;
en ik wil gaarne bekennen, dat door het gezigt van dien overvloed van spyze myn
eetenslust eer verflauwde als opgewekt wierd. Maar wat was 'er een werk, wat
onderlinge tegensparteling, eer ieder [58] aan tafel was gezeten? Wat al complimenten,
zo

1

1756: 85 “Myn gasten, niet verpligt aan redenlooze wetten, Die drinken naar hun lust, niet
tegen heug en meug. Is iemant Minnaar van een Mannelyke teug, Hy krygt een grooter glas
en hoeft geen dorst te lyden: Die weinig heeft van doen, om recht zich te verblyden, Drinkt
niet meer dan hy wil. HUYDECOPER.” - Al naar ieder lust heeft, ledigt een gast [bij mij] een
grote of kleine kelk, vrij van dwaze tafelwetten. Horatius, Sermones II, 6, vss 67-9. NB
Horatius geeft niet “Prout” doch ‘ut’.
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zot als onnodig, wierden 'er den hals gebroken over den rang der plaatsen, dewyl het
scheen dat ieder een absolut besluit had genomen van 't hoger einde des tafels liever
ledig te laten, als zelfs te bekleden; Wanneer echter 't eene schaap over den Dam
was, volgden de andere met wat meer gemak en spoedigheid, en ik zag eindelyk tot
myn grote verligting, Man en Vrouw t'allen zyde naast den anderen gezeten, gelyk
ook de jonge luiden van beide sexen, die onderstelt wierden van malkander niet
afkerig te zyn, mede waren by een geschikt. Tot nog toe was ik blyven staan, niet
tegenstaande de herhaalde nodigingen, om tog myn plaats te nemen, had ik zulks
met een Myn heer uw onderdanige Dienaar, geweigert, uit reden dat ik onbeleeft
oordeelde te gaan zitten, terwyl twe jonge Juffertjes, beide Nigten van de familie,
en die omtrent van de zelfde jaren schenen, als verpligt de eer van 't huis te helpen
ophouden, nog op de been waren. Onderwylen had de spys al de nodige tyd gehad
om koud te worden, en een goed gedeelte van hare smakelykheit te verliezen. Ik
hoopte echter dat het nu met de pligtplegingen wel haast zoude gedaan wezen, doch
hier in bedroog ik my lelyk. Die twe zoete Nigten willende op haar beurt aan 't
gezelschap de vrugten van een goede opvoeding tonen, begonnen met een grote iever
aan het complimenteren te vallen, Nu Nigtje gaat dog door, dat bid ik u, hier is
immers u plaats Nigtje. Maar heden, Nigtje, ik weet immers wel beter; ik verzoek je
Nigtje, ga jy daar zitten, je bent 'er het digtste by, wat hoeven we zo veel commotie
te maken? Maar neen, Nigtje; ik zou het zeker niet doen, ik hoop dat je me voor zo
onbeleeft niet versleit. Ey wat, Nigtje, zit tog maar, waar dienen al die complimenten
[59] toe. Maar heden, Nigtje, neen tog niet, ik zal 't absolut niet doen, hoe kanje ook
nu zo wonder wezen; Als 't 'er al op aan komt, Nigtje is immers de oudste. Dat laatste
woord had klem; Het wellevend geschil dat op 't laatst al eenigzins naar kyvery begon
te zwemen hield op. Als 't dan zo wezen moet en zo wezen zal, 't is wel dan, zey 't
oudste Nigtje met een misnoegd gelaat, als of haar groot ongelyk geschiedde, en daar
op ging zy zitten, gelyk d'andere, die mogelyk tegens wil en dank den stryd gewonnen
had, mede deed, en eindelyk afgemat door alle die aangename disputen, viel ik neder
op een stoel, die naast de hare was, met een wel gegronde hoop, gelyk ik my
verbeeldde, van aan 't eten te raken. Nauwlyks had ik iets in de mond gestoken, of
ik wierd van een myner buuren gewaarschuwt, dat myn juffrouwtje niets op haar
bord had. Hier op herinnerde ik my zekere grondregels van de burgerlyke
wellevendheid, die de Mans verpligten de
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Vrouwen by hen gezeten op te passen en voor te dienen, als of ze geen handen hadden.
By geluk was het kind niet groot van eten, en viel vry wat weigeragtig, waar door ik
nu en dan tyd had van my zelfs ook wat te bezorgen. Ondertusschen zou ik wel een
glas wyn geeischt hebben, maar ik zag dat niemand zulks onderstond, en daar uit
begreep ik, dat de beschaafdheid van de gasten vorderde niet te drinken, voor dat het
den Heer van het huis behaagde dorst te hebben. Dit gelukkig ogenblik kwam
eindelyk, en dewyl 't eerste glas een glaasje van wellekomst was, was het zo dra niet
ingeschonken, of 't was geledigt, dewyl het waterzootje, daar in 't begin wel 't meest
van gepeuzelt wierd, op een pintje gezouten was, en, gelyk men zegt, een recht haakje
was, om een kannetje aan te hangen. Maar het twede, dat [60] gevult wierd, ging op
ver na zo gemakkelyk niet door. Daar ontstont in 't gezelschap een algemene twist
of de gezondheid van de Vrouw van 't huis of wel van een andere bedaagde juffer
zou gedronken worden. Hier op verdeelde men zig in twe partyen, die ieder haar stuk
op 't hevigste staande hielden; men zogt zelf malkander te overschreeuwen; Eindelyk
behaalde het statig gezag van den onthaler de zegen, en de oude Juffer moest het
hagje laten gleien, en toelaten dat haar gezondheid de voorrang had, schoon ze wel
tienmaal herhaalde, dat z'er tegens protesteerde; en men besloot genoegzaam met
eenparigheid van stemmen, dat in de rang van Vrouwen en Mans, de gezondheid
van den Heer en Vrouw van 't huis 't hek zouden sluiten. Aldus raakte het twede
glaasje, dat reeds vry verschaald was, en zyn aangename koelheid had verloren,
eindelyk, en ten laatste binnen; Diergelyke twist rees weder op nieuws, zo dikmaals
als 'er een nieuwe gezondheid wierd ingesteld, vermids ieder die eer, met schyn van
de uiterste ernst, altyd op een ander wou verschuiven; By geluk waren 't meest alle
luiden van een gelyke staat, en derhalven, was het onderzoek wie d'oudste, en wie
getrouwd, of ongetrouwd was, een genoegzaam middel om in ieder byzonder geval
een voldoenend vonnis te stryken. Die ronde met grote tusschenspatiën, en een
verdovend geschreeuw eindelyk volbragt zynde, moesten 'er de Mans aan geloven,
en hoewel het hier mee aan protestatiën niet mankeerde, moet ik echter zeggen, dat
het zig wat beter vleide, en veel gemakkelyker afliep. Wanneer echter de Heer van
't huis zyn beurt zoude hebben raakte het gezelschap in een nieuwe tweespalt, dewyl
de een staande hield dat hy, dewyl hy 't onderwerp van de tegenwoordige verlustiging
was, met het drinken van een onder[61]scheiden glas behoorde vereert te worden,
en

Justus van Effen, De Hollandsche Spectator

93
andere beweerden dat zulks nog niet te pas kwam, en in 't byzonder en met groter
plegtigheid daar na moest geschieden; Dezen dreven het door met een ongelyke
meerderheid van stemmen, en aldus raakte men ten einde de particuliere gezondheden,
't nagericht wierd met eene cierlyke flankering opgezet. Door deze aangename en
door my langverwachte verandering van het toneel wierd ik niet weinig verligt, en
verheugd; Terwyl men bezig was met het eten af te nemen, was het of ieder schotel
niet van de tafel, maar van myn schouders, aan wien ze tot een ondragelyke last
gestrekt hadden, wierden afgeligt. Noit heeft een uitgehongerd mensch met een
gevoeliger genoegen goede spys zien te voorschyn komen als ik deze zag vertrekken;
Al hadde ik al de reven uitgebonden van een maag gelyk die van Aarnoud van
Overbeek gulziger gedagtenis, het zoude my nog onmogelyk zyn geweest al de spys
te laden, die my op ieder ogenblik, met een gestadig verwyt wegens myn soberheid,
en met dringende en onophoudelyke nodigingen tot iets te nuttigen, wierd aangeboden.
Ey ik bid u, Myn heer, bied den mond dog wat; men is immers aan tafel om te eten;
Kom laet ik u een weinigje van dat pastytje geven, ik verzeker u dat het zo kwaat niet
en is; Of wil Mynheer liever gediend wezen van een ribbetje van dit Lamskwartiertje;
't Is zeker ook puur of je onze geringe portie versmaad. Men weet wel dat Mynheer
beter gewend is, dog ik wil nogthans hopen, dat 'er ten minste iets van uw smaak op
tafel zal wezen. Alle deze lastige gedienstigheden moest ik zonder ophouden
beantwoorden, met diepe buigingen, en met verzekeringen, dat alles wonder naar
myn smaak was, en aldus was 'er niets dat my meer stoorde in myn eten, als de
aansporingen zelfs, die door my opge[62]volgt my tot barstens toe zouden opgevult
hebben. Ik wist dat ik diergelyke verdrietige complimenten, wat het dessert aangaat,
zo zeer niet zou te vrezen hebben, dewyl de voornaamste stukken van 't zelve in
diergelyke huizen gemeenlyk 's avonds met de koude bouten weder worden opgezet.
Toen was het de rechte tyd om met een gedistingueert glas den Hospes Heil en Zegen
in zyn nieuw begonne jaar toe te wenschen; By geluk was ik de eerste die om 't
waarnemen van die pligt dagt, en een bokaaltje hebbende geeischt, kweet ik my van
de zelve in weinig woorden en met de uiterste eenvoudigheit. Ik twyfel niet of myn
mager kompliment moet met veel veragting aangehoort zyn geweest, dewyl die genen
die my volgden aan hunne bestudeerde en uitgerekte zegenwenschen, wel andere
zwierige krullen, en drajen gaven; Daar waren 'er onder, die half zo lang waren als
Engelsche predicatien, en
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treffelyk gestoffeert met verscheidene texten uit de Heilige Schriftuur. Om het spel
te volmaken kwamen 'er ook twe of drie verjaardigtjes voor den dag, die hoewel van
de elendigste lamheid, echter by de genen, die de poëzy even zo weinig verstonden
als de makers, de roem wegdroegen, dat ze recht zoet waren, en zelfs van zommigen
tot den hemel toe verheft wierden. Gelyk tog alle de waereldsche zaken een einde
hebben, zo eindigde deze lastige ceremonie mede, en zulks scheen de algemene
vreugde van 't gezelschap een nieuw leven by te zetten; De kelen waren ondertusschen
droog geworden; Dog daar wierd wel haast raad in geschaft; Een ander bokaaltje
kwam voor den dag, uit het welk de gezondheid van alle de gasten in de zelfde order
als voorheen wierden gedronken, dog by paren, ieder man met zyn vrouw, en de
jonge lieden zo als ze by malkander gezeten [63] waren. 't Is niet uit te spreken, met
wat nauwkeurigheid opgepast wierd, dat den eene niet minder in zyn glas wierd
geschonken als en andere; 't Mogt geen strobreed schelen; Geen protestatiën van
verkoudheid, zwakke maag, en varsche herstelling uit de een of d'andere
onpasselykheid, konden hier baten. Zo iemand verzogt zyn wyn met wat water te
mogen lengen, 't wierd hem afgeslagen, als of hy aan de onbetamelykste eisch des
aardbodems zig had schuldig gemaakt, en als of al de Amsterdamsche regenbakken
op nieuws waren uitgedroogd; Men zou gezworen hebben dat die zo eene ongerymde
zaak durfde voorstellen voorgenomen had den gene, wiens gezondheid was ingesteld,
te beledigen, en voor eeuwig van zyn eer en reputatie te beroven. Hoewel de
Vrouwtjes met meer zagtheid wierden behandelt, en met half gevulde glaasjes konden
bestaan, zo misten ze niet malkander te betrappen, op 't minste sluikerytje, en die
genen die 't eerste aan de Conditie had voldaan, droeg wel zorg, dat ze op de zelfde
voet, op welk zy voor had gegaan, stiptelyk gevolgt wierd. 't Wierd eindelyk tyd van
de maaltyd te eindigen, waar op de Dames wel 't ernstigste aandrongen, dog daar
kon niet ingetreden worden, voor dat 'er eerst een glaasje van vrindschap in 't rond
was gedronken, 't welk, 't zy men op- of nedersprong, nog moest gevolgd worden
van een glaasje van innige vrindschap, en dat weder van een ander van de
alderinnigste vrindschap. Eindelyk zetten al de aangezigten zig schielyk in eene
ernstige plooi, en de maaltyd wierd besloten met een dankzegging, zo lang als 't
gebed waar mede de zelve begonnen was, en die ten minste vyf a zes minuten duurde,
vermids ieder zig een eer scheen te maken van niet spoediger gedaan te hebben als
een ander. Ik dagt [64] ten minsten toen
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met grond my te konnen vleien van uit de kamer te raken, maar ik vond een dwarspaal
in myn weg die eerst moest vermeestert worden, en niet tegenstaande al myne
tegenspartelingen, wierd ik zo wel als de anderen verpligt, nog een glaasje van de
gratie, te ledigen. Hier op wierd het gezelschap in twee partyen gesplitst, de Vrouwtjes
marcheerden af om een kopje thee te drinken, en de mans naar een lugtje genomen
te hebben, traden in een klein vertrek, alwaar ze mol,1 wyn, pypen, tabac en al het
geen tot gemakkelyk en zindelyk roken vereischt word, vonden. Ik wierd wel haast
gemist, dewyl ik naar even in dit kamertje getreden te hebben, ter sluips de Vrouwen
gevolgt had, en ik zou zekerlyk met geweld daar van daan zyn gesleept geweest, had
ik niet op 't ernstigste betuigt, dat het my onmogelyk was den tabak rook te verdragen.
Dog zonder de protectie van de Vrouw van 't huis zou my die verschoning weinig
geholpen hebben. Ik dronk dan een theetje, en speelde een kaartje met de Juffers, tot
dat ons aangezegt wierd dat het Avondmaal gereed was. Hier waren de ceremonien
min menigvuldig en lastig, dewyl ieder zyn oude plaats bekleedde, en de conditien
de voorige orde volgden. Daar by was de conversatie levendiger, schoon vry wat
onbezuist, en men zoende lustig aan beide de kanten, 't geen my niet kwalyk aanstond
volgens het bekende spreekwoord, dat Oude voerluiden nog graag het klappen van
de zweep horen. [65]

1

Biersoort; Nijmeegse mol bijv. was een zwaar bier.
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Uit Die Maniere und das Leben derer Holländer des namittags. Amsterdam, Theodorus Danckerts,
z.j. Historisch Museum Rotterdam, Atlas Van Stolk nr 2993 (3).
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No. 69. Den 23. Juny 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Ab illis sumpsisti multa, si fateris, vel si negas, subripuisti.
1
CICERO.

DAt 'er geen grooter dieven in de waereld zyn, of oit geweest hebben, als myne
Heeren de schryvers, is een waarheid, die van geleerde luiden niet kan gelochent
worden. De Latynsche hebben de Grieksche bestolen; en alhoewel de dieveryen van
de laatsten door ons niet kunnen bewezen worden, om dat de AEgyptische,
Phenicische, en andere Orientaalsche schriften, daar ze hun gading in hebben kunnen
vinden, uit de waereld zyn, zo is het nogthans zeer waarschynelyk, dat ze ook niet
verwaarloost zullen hebben hun voordeel 'er meê te doen. Hoewel de rovery door de
hedendaagsche Autheurs, op de ouden gepleegt, niet alleen word door de vinger
gezien, maar ook geroemt als een treffelyk bewys van geleerdheid, zo verandert ze
daar door niet van natuur; 't Is 'er meê als met de doorslepen diefstallen der
Lacedemoniers, die hoewel door de wetten verschoont, egter diefstallen bleven en
voor de vierschaar van de Reden als dusdanige noodzaaklyk moesten veroordeelt
worden. Doch schoon 'er in de schriften der ouden zo overvloediglyk te kapen valt,
zo is men met die winst nog niet te vrede, [66] en de hedendaagsche volkeren
vrybuiten 't eene op het ander ieder om 't zeerst, naar mate zy gekitteld worden door
de hoop dat hun letterdievery bedekt zal blyven. De Poëten blyven de andere daar
om-

1

1756: 96 “Indien gy 't bekennen wilt, zal men zeggen, dat ge veel van andere Schryvers hebt
overgenomen; maar ontkent gy 't, dan zal men u aanwryven dat gy 't gestolen hebt.” - Je hebt
veel aan hen ontleend, als je dat toegeeft; of, als je ontkent, gestolen. Cicero, Brutus, 19, 76.
M. d'Hane-Scheltema merkt aan dat dit een van de voorbeelden is waar onjuist wordt geciteerd:
Qui a Naevi vel enz. in plaats van Ab illis.
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trent niets schuldig, en 't is bykans ongelooflyk hoe ver de rovery der beste Fransche
Digters, hoewel ryk van zigzelf, en wanneer ze met reden voor de eerste van Europa
doorgingen, zig heeft durven uitstrekken. Niet alleen de besten, maar ook de meeste
Toneelstukken van de beroemde Broeders Corneille, en de niet min vermaarde
Moliere zyn den Spanjaarden, en Italianen afhandig gemaakt; 't Is waar dat men ze
vergelyken kan by ryke klederen, die op 't ligchaam der wettige eigenaren nog fatsoen
nog zwier hadden, doch aan de kunst van vernuftige rovers een aardige geschiktheid
en bevallige evenmatigheid ontlenen. 't Waren stukken daar geest en vinding in
staken, maar die hooglyk van noden hadden, 't geen zy van de Franschen hebben
gekregen, een leiding met de natuur en reden overeenkomstig. Verders twyfel ik niet
of die landaard zal zig zo eene onbepaalde vryheid aangematigt hebben, om dat de
kennis van de vreemde hedendaagsche talen by haar schaars is, en zy dienvolgens
heeft kunnen hopen, dat hare letterdievery niet ligt zoude beklapt worden. De kapery
van de Engelsche schryvers op de Franschen zal zekerlyk een diergelyke oorspronk
hebben; Immers is het bekend, dat de taal der laatsten by de eersten gansch niet
gemeen is, en dat, door een vooroordeel spruitende uit ingeboren haat en veragting,
de Fransche schriften, eenige weinige uitgezondert, by 't generale ligchaam van de
Groot-Britannische Natie, zonder onderzoek worden afgekeurt en verworpen als
meer bloemen dan vrugten, en meer wind dan gewicht in zig besluitende. Om de
letterdievery [67] nog beter aan de agterdogt van 't gemeen te onttrekken, gebruiken
gemelde schryvers niet zelden, een van de baldadigste streken, die bedagt kunnen
worden. In de voorrede van een Toneelstuk, dat ze zomtyds uit twee of drie Franschen
t'zamenlasschen, ontzien ze zig niet de uiterste kleinachting te tonen niet alleen voor
de Fransche Poëten, in 't gemeen, maar dat meer is, voor die genen, die ze werkelyk
beroven, en aan wien ze 't fraaiste, daar ze mee voor den dag te komen, verschuldigt
zyn. Dit onbeleeft, onrechtvaardig, en moedwillig gedrag heeft een verstandig man,
met zo veel grond, als aardigheit, doen zeggen, dat de Engelsche schryvers veel erger
dieven zyn als hunne struikrovers, die zelden missen den reiziger, die zyn beurs
zonder tegensparteling overgeeft, met een heusche wellevendheid te behandelen, in
plaats dat de anderen de genen, die ze bestelen, om zo te spreken, stokslagen geven,
en in 't aanzigt spuwen. Ik moet nogthans bekennen, dat al de letterdieven onder die
verstandige Natie niet even baldadig zyn. Zommige onder hen vergenoegen zig, met
een
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Fransch stuk van het begin tot het einde handtastelyk te imiteren, en de gansche stof
maar naar hunne nationale zeden te schikken, zonder den originele schryver de eer
aan te doen van hem eens te noemen. Ik ken zelfs in de Engelsche Taal een bykans
letterlyke overzetting van een* der uitmuntendste Treurspelen van Racine, welke de
translateur, zonder iets aangaande zo een vermaard man te reppen, zig los weg als
zyn eigen werk toeëigend, en zyn landgenoten daar voor in de hand duwt; Dusdanige
mishandelingen zouden iemant kunnen doen denken, dat de [68] Engelsche Autheurs
hunne gehate nabueren, als hunne geborene vyanden aanzien, en dat, zonder hen den
oorlog aan te zeggen, zy zig een natuurlyk recht aanmatigen, om op hen te vrybuiten.
Zoude ik durven zeggen, met al de eerbied, die ik wezentlyk voor myn deftigen
en noit volprezen voorganger van den Engelschen Spectator1 gevoel, dat hy van de
afgeschetste onrechtvaardigheid meê niet gansch vry schynt? 't Zy zulks voortkomt
uit een vooroordeel met de melk ingezogen, 't zy uit toegevendheid voor zyne Lezers
die juist niet al te pryzelyk zoude zyn, hy spreekt doorgaans met een onbillyke
kleinagting van de fraaije geesten onder de Franschen; Indien hy egter gedwongen
was geweest hen restitutie te doen van al 't geen hy hen ontdragen heeft, men verzekere
zig, dat het al een aanzienlyk gat in zyn werk zou gemaakt hebben. Dit moet men
nogthans tot zyn eer zeggen, dat zyne dieveryen met meer behendigheid bewimpeld
zyn, als die van zyne meeste Landgenoten. Want 't is met de letterdieven, als met
zommige andere Rovers, die 't geen ze stelen zo weten te veranderen, en te
verhakkebanden, dat het haast niet meer kenbaar is, en zonder gevaar zomtyds, aan
den eigenaar zelf geveilt zou kunnen worden. Gelyk dezen een mantel in een rok,
een kleed in een kamisool weten te herscheppen, en een effen stof, den een ontfutzelt
met goude kanten, by een ander gestolen, te beleggen, zo gebruiken de andere dikwils
het konstje van een ernstige zin zyn uiterlyk gewaat uit te trekken,

*
1

The distrest Mother. De bedroefde Moeder, is de Andromache van Racine, behalven, zo ik
my niet bedrieg, een eenig toneel, dat het stuk, volgens 't oordeel der kenners, bederft.
The Tatler van Richard Steele, voortgezet als The Spectator van genoemde Steele en Joseph
Addison. Hier refereert Van Effen met name aan Steele. Zie HS-editie Groenenboom-Draai
1998: 10, 13-4, 19.
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en met een janpottagies pakje1 te bekleden; van een verhevene gedagte in eenvoudige
uitdrukkingen, als een schitterend juweel, in een gering zilver rantje besloten, door
't cieraad van hoogdravende woorden op te smeuken, en eindelyk, 't geen wel met
het beste gevolg in 't [69] werk word gesteld, van rym in onrym, en prosa in vaarzen
te veranderen. Maar men zal my mogelyk te gemoet voeren, gy die hier zo veel te
zeggen hebt op dat slag van schelmstukjes by uwe makkers dagelyks gepleegt, zoud
gy ook niet al eenigzins aan dat werkje vast zyn? en is 't niet wel te geloven, dat,
wilde men eens navorschen de bronaders, waar uit 't geen gy tot nog toe geschreven
hebt, voortgevloeit is, men bevinden zou, dat wat aangaat 't beste, 't welk gy ons hebt
medegedeelt, gy 'er niet al te eerlyk aankomt. Om myn Lezer zelf in staat te stellen
van des aangaande een billyk vonnis te stryken, zal ik hier myn werk maken van
nauwkeuriglyk te ondertasten de ware natuur van de letterdievery, waar van weinig
menschen een rechtmatig denkbeeld vormen.
Voor eerst is het zeker, dat iemand noit van dat slag van dievery met de minste
schyn van recht kan beschuldigt worden, wanneer hy edelmoediglyk bekend, dat 't
geen hy ons opdist de vrugt van zyn eigen geest niet is; zulks is geen stelen, maar
op een eerlyke wyze ontlenen, en door 't noemen van den waren eigenaar, word de
zelve wederom in de bezitting van 't zyne gesteld. Indien dusdanige aanhalingen, al
waren ze al vry menigvuldig, aan de eigene denkbeelden van een schryver, kracht,
licht, en sieraad byzetten, zo hebben wy hem geen minder verplichting als of alles
uit zyn eigen verstand en verbeeldingskragt was voortgevloeit; Ja zelfs wy zyn hem
geen minder achting verschuldigt, dewyl hy door de kennis die hy toont van de
treffelykheid van 't aangehaalde, ons blyken van zyn oordeel geeft, en door 't geestig2
schakeren van de ontleende bloemen, de welke zyn gansche werk door eene bevallige
verscheidenheid oppronken, ons overtuigt van de nettigheid van zyn verstand, [70]
en van de levendigheid van zyn imaginatie.
't Is ook zeer onredelyk, hoewel gansch niet zeldzaam, een schryver van
letterdievery te verdenken zo dra men in zyn schriften dezelfde gedachten en
denkbeelden vind die men by zyne voorgangers ook bespeurt

1
2

Jean Potage was een komisch personage op het Franse toneel, een soort hansworst.
Hier: op een scherpzinnige en erudiete wijze.
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heeft. Zulks kan dikwils geschieden, schoon gemelde Autheur zelfs nooit heeft horen
spreken van de werken de welken men hem verwyt bestolen te hebben. Immers is
'er niets natuurlyker, als dat verstandige luiden omtrent zekere voorwerpen,
onpartydig, en op de zelfde gronden redenerende, de zelfde waarheden ontdekken,
en de zelfde denkbeelden voor den dag brengen; Dog ik moet bekennen, dat die
overeenkoming vry verdagt moet zyn, indien zy zig uitstrekt tot de zelfde schikking,
en de zelfde bewoording, 't welk, hoewel niet volstrekt onmooglyk, gansch niet
waarschynelyk is. Maar begaat men niet ten minste letterdievery, zo dikwils als men
voor zyn eigen geeft, 't geen men uit schriften van anderen heeft gehaalt? geenzins;
Daar is een zekere wyze van met het geen men leest zyn voordeel doen, die ons op
dusdanige winst een absoluit recht van eigendom doet verkrygen. Neem eens dat een
verstandig en aandagtig Lezer ergens een redenering vind, die hem nieuwe
denkbeelden verschaft, of denkbeelden die hy reeds bezat, ontwert en opheldert; Hy
bespiegelt die redenering aan alle zyden, hy ontleed de zelve, hy beschouwt en
onderzoekt alle de delen die haar uitmaken, en na de zelve in haren ganschen
t'zamenhang te hebben begrepen, ontbloot hy haar van hare stoffelyke uitdrukkingen.
Hy maakt ze gansch geestelyk; Dusdanig word ze in zyn verstand overgebragt, en
aldaar in al haar zuiverheid als op nieuws geplant, schiet 'er diepe wortelen, verrykt
zig met nieuwe kragten, en brengt vrugten voort, die uit [71] haren nieuwen grond
eene nieuwe Landsmaak trekken, en gelyk de boom, die de zelven draagt, haren
nieuwen Heer, door eenen onbetwistelyken eigendom toekomen.
Ik vind het hier niet ondienstig 't gezegde met eene gemeenzame vergelyking, die
de waarheid van 't zelve, myns oordeels, handtastelyk zal maken, op te helderen. De
spys en drank, de welke ik in myn lichaam doe nederdalen is my niet aanstonds eigen,
en maakt niet ten eerste een gedeelte van myn lichaam zelf uit, zo lang myn maag
door ongesteldheid onmagtig is dit voedzel te verteren, blyft het 't geen het te voren
was; maar is dezelve gezond en sterk; word 'er het geen grof en onnut is geschift van
't geen met myn ligchaam overeenkomstig is en 't laatste in duizend fyne deeltjes
verspreid met alle myne leden vereenigt, als dan word het genuttigde myn eigendom;
het verandert in myn vleesch, bloed, levensgeesten, enz. 't Is niet langer een gedeelte
van dieren en vrugten, van de welken het oorspronkelyk is voortgesproten; 't Is van
natuur verandert, en 't is voortaan onbetwistelyk het myne. Op de zelfde manier is
het
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gelegen met het voedzel van 't verstand. De overweging of meditatie is als de
maagtering van de ziel; zo lang de ontleende denkbeelden nog raauw, ongemalen,
ongeschift opgesloten in hunne uitdrukkingen, in de harssenen verblyven, heeft 'er
ons verstand nog de minste eigendom niet aan; het brengt ze weder voor den dag,
gelyk het de zelven ontfangen heeft, en niet zelden in een onaangenamer, en
wanschuwelyker gestalte. Dog ze worden onwedersprekelyk de onzen, zo dra ze
door meditatie van eene gezonde en kragtige reden zyn ontleed, gezuivert, van hunne
grove delen afgezondert, aan onze andere denkbeelden verknogt en met de zelven
in een na[72]tuurlyk en onafscheidelyk verband gebracht. Die genen derhalven, die
diergelyk gebruik maken van middelen tot wysheid, aan anderen ontleend, en die
toegeëigende winst weder by anderen doen gelden, verdienen de naam van letterdieven
geenzins. Dikwils zoude het hen onmooglyk wezen hunne aangewonne schat weder
t'huis te brengen daar ze de zelve gehaalt hebben, op de zelfde wyze als het onmooglyk
is ieder gedeelte van kracht en gewigt des lichaams zyne byzondere oorzaak in dit
of dat voedzel aan te wyzen. Maar, zal men mogelyk zeggen, hoe zal een Lezer
naauwkeuriglyk kunnen onderscheiden, of 't geen hy leest op dien rechtmatigen
manier den schryver is eigen geworden, of dat het maar een diefstal is op de
behendigste wyze bewimpeld? Niet alle Lezers, ik beken het, zullen in staat zyn van
dusdanig onderscheid te maken; Dog verstandige, en afgerigte Lezers zal zulks niet
licht missen. 't Is in 't gemeen de bewimpeling zelf, die de dievery verklikt,
voornamentlyk zo 't gestolen in zig zelf het treffelyk voortbrengsel is van eene
ongemene geest, by de welke gemeenlyk de uitdrukkingen de denkbeelden zelf met
eene natuurlyke en aangename evenmatigheid volgen; Die denkbeelden nu onverteerd
zynde, en maar ten ruwste begrepen, hun natuurlyk kleed uit te schudden, en ze met
andere uitdrukkingen te vermommen, maakt doorgaans, dat ze mank, lam, en gemaakt
voor den dag komen; men voelt dikwils dat 'er iets aan hapert, zonder het gebrek
terstond te kunnen aanwyzen; Dog de zelve denkbeelden aan iemant door bespiegeling
eigen geworden, leggen, om zo te spreken, naakt in 't verstand van hunnen bezitter
opgesloten: Hy geeft ze een opschik die met zyne byzondere gesteldheid van geest
en verbeelding overeenkomt; Zyn ze zo sierlyk niet opgetoit als van te voren, 't kleed
is ten minste gevoeglyk, evenmatig en met hun aard overeenkomstig. [73]
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No. 70. Den 27. Juny 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Studia vel optimarum rerum sedata tamen, & tranquilla esse debent.
1
CICERO.

HEt zou onmooglyk zyn te gelooven, indien het door de ondervinding niet geleert
wierd, dat men gansche boeken moet schryven, om te betoogen, dat de dwang niets
op de reden vermag, en dat ligchaamlyke mishandelingen geen overtuiging in de ziel
kunnen uitwerken: stellingen die haar bewys meebrengen, en gelyk de eerste
grondregels van waarheid, zo dra ze begreepen zyn, onze toestemming moeten
wegsleepen. Niet min baarblykelyk is het dat de dwaling enkelyk in de hoedanigheid
van dwaling aangezien een ongeluk en geen misdaad is, en derhalven medelyden,
dog geen straf verdiend. Wel is waar dat de dwaling niet altyd voortkomt uit eene
natuurlyke ongesteldheid, en onbekwaamheid van 't begrip, maar ook dikwils haar
oorspronk heeft uit waare en strafbaare ondeugden, uit driften en hartstogten aan
welken men den toom viert, uit vooroordeelen, welke men met hardnekkigheid
aankleeft, en niet zelden uit een loome en traage liefdeloosheid voor de waarheid.
Dog de kwaade gesteldheden des gemoeds kunnen alleen voor de hemelsche
vierschaar, alwaar ze alleen, als in den grond van 't hart opgeslooten bekend zyn
veroordeelt worden, en 't is meesten tyd geene kleine roekeloos[74]heid, de genen
die volgens ons oordeel dwalen, van diergelyke kwade geschiktheden der ziele te
beschuldigen, even eens als of men met het Opperwezen het vermogen deelde van

1

1756: 108 “Het beoeffenen der beste zaken moet met bedaartheit en stille gerustheid
geschieden.” - Juist de bestudering van de meest belangrijke dingen moet rustig en in stilte
plaatsvinden.
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harten en nieren te doorgronden1. Die behandeling is zelfs niet min onbezonne en
dwaas als roekeloos, vermids men daar door aan zyne tegenpartyders een
onbetwistelyk regt geeft, om op dien selven lossen gront 't geen hen in ons als dwaling
voorkomt van de zelve onzuivre bron af te leiden. Redelyke en bezadigde menschen
derhalven moeten 't oordeel van de oorzaken der dwalinge aan God overlaten, en zig
een pligt maken van die genen, die in gevoelen van hen verschillen, dezelfde vryheid
te vergunnen, die ze voor zig zelven vorderen, te weten de vryheid van aan te kleven
en te omhelzen die leerstukken en opinien, die een nauwkeurig onderzoek aan hun
aandagt als waarheden voor ogen stelt. De waarneming van dezen pligt wel begrepen
zynde zal noodzaaklyk verzelt gaan met een onderlinge vriendelyke en lieftallige
behandeling tusschen die genen zelf, die in gevoelens het verste van elkander zyn
verwydert, en het minzaam en zagtzinnig gebruik van eene beredeneerde overtuiging
zal 't eenigst middel onder hen zyn om het dierbaar licht der waarheid in de zielen
te doen opgaan.
Dikwils is van onze tegenpartyders onze Religie alleenlyk op onderzoek, als op
het eenige fondament van alle mogelyke overtuiging rustende, verweten, dat hare
verdraagzaamheid de deur opent aan duizenden van gezindheden, en aan de
ongerymste gevoelens, die alle volgens onze grondstellingen evenveel recht hebben,
om toegelaten te worden, en dat zulks in een Staat een verderfelyke verwerring moet
baren. Zommige van onze Leraaren zig schynende eenigzins te schamen over dat
onmydelyk gevolg [75] van 't onderzoek, hebben ontkend, dat onze leer medebrengt
dat alle gevoelens nopens den Godsdienst, moeten verdragen worden, en dat volgens
hun oordeel, dat voorregt aan dwalingen wegens Grondwaarheden behoorde te worden
geweigert. Dog op dusdanige wyze die tegenwerping te beantwoorden is niet anders
als de wapenen over te geven, en zig verwonnen te erkennen; Men kan zonder gevaar
rondborstig uit verklaren dat het aangehaalde gevolg wezentlyk in onze grondregel
die 't onderzoek voor de eenigste bronader der overtuiging erkend, opgesloten legt,
en om aan te tonen dat het aan gene verderfelyke verwerring onderhevig is hoeft
men de gesteltenis van ons vaderland, wiens staatkunde op de zelfde grond als deszelfs
Religie gebouwt is, als een bewyzend voorbeelt aan te halen.

1

Bijv. Psalm 7:10 “Gij, Die harten en Nieren beproeft”, of Jeremia 11:20 “die de nieren en
het hart proeft”.
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De eenige exceptie die hen te pas kan komen, is dat een rechtvaardige staatkunde
alleenlyk verpligt is zulke niet te verdragen die door hunne gevoelens buiten staat
worden gesteld van als gehoorzame en trouwe onderdanen aangezien te kunnen
worden, en wel inzonderheid die genen, die zonder de minste inschikkelyke
beweegreden zig voor Leraars van ongodsdienstigheid uitgeven, en de deugd teffens
met haar eenigen vasten grondslag de Religie trachten om ver te rukken; 't Is niet als
dwalende, maar als misdadigen, dat zulken van de Overheid niet kunnen gedult
worden, en dat ze zelfs volgens de nagespeurde natuur van hun gedrag verdienen of
als boosdoeners gekastyd, of als ontzinnige opgeslooten te worden.
Wy beleeven een tyd in welke wy met de zielroerendste gevoelens van mededogen
moeten aanzien dat onze geloofsgenoten in verscheidene landen, op de wreedste en
onregtvaardigste wyze mishandelt, van hunne voorregten berooft, en met hunne
bedroefde Familien verjaagt en verbannen worden, [76] en zo een deerlyk spectakel
wekt in de swakke gemoederen van zommige onzer Protestanten een zekere
verontwaardiging en verbittering op tegens hunne landgenoten van den Roomschen
Godsdienst, schoon ze tot die wrede mishandelingen niets toegebracht hebben. Ik
heb zelf kortlings van verscheidene wyze Luiden welkers harsenen door die deernis
verhit waren met redenen die niet gansch van waarschynelykheid ontbloot waren,
horen beweeren, dat de Roomsche Religie, die geen anderen verdragen wil, van die
natuur is, dat ze alleen van de algemeene verdraagzaamheid behoorden uitgesloten
te worden. Die bewyzen bestonden niet in zekere gemeene praatjes van onredelyke
luiden, die staande houden dat men hier de Roomschen moest handelen, zo als ze,
daar ze meesters zyn, met de onzen omspringen; Zulks komt voort uit een kinderagtige
en blinde yver; Waar wierd oit iemand gestraft over een misdaad die niet door hem
in perzoon was bedreven en blotelyk om dat hy met die genen, die zig aan de zelve
schuldig gemaakt hebben, van dezelfde gezindheid is. De redenen, waar van ik meen
te spreken, hebben vry wat meer klem, hoewel ze myns oordeels niet doorgaan, en
ik voorgenomen heb, om de liefde en eendragt tusschen medeingezetenen van
verscheidene secten te koesteren, dezelve alhier te wederleggen.
Een van de voornaamste bewyzen bestaat hier in dat de Roomschen zig aan
Afgodendienst schuldig maken, die zo strenglyk onder Gods oude Volk, de Joden,
gestraft wierd, en dienvolgens zonder den Hemel te tergen in een Land daar 't
gezuiverde Christendom de Heerschende Religie
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is, niet kan geleden worden. Dog voor eerst is dit een geschil tusschen die gezindheid,
en de onze, en hoewel wy door de getuigenis van onze zinnen, en door wis[77]konstige
demonstratien verzekert zyn van de grofheid van deze hare dwaling, zy geeft voor
bewyzen in haar voordeel te hebben kragtiger als wiskonstige; zulks is, ik beken het,
van de uiterste ongerymtheid, en zo men gedwongen is te belyden, dat het afgodery
is aan iets dat geen God is goddelyke eer te bewyzen, zo kan een hervormd Christen
anders niet geloven, als dat het Pausdom aan die sware overtreding vast is; Dog aan
de andere kant zo men van afgodery onschuldig moet houden die genen die een
eenige Godheid, een eenig aanbiddelyk Opperwezen erkennen, zo moeten in dit
opzigt de Roomschen van die schuld vrygesproken worden, en 't is voor 't minst
baarblykelyk, dat hunne misdaad op verre na zo gruwelyk niet is als die der afgodische
Joden. Dog 't geen hier meer bind is, dat men nergens in de heilige bladeren leest,
dat afgodendienaars van andere Natien oit gestraft zyn blotelyk om dat ze aangaande
't erkennen en 't eeren van een enig God 't rechte spoor misten, maar wel om andere
t'zamengeketende gruweldaden, welke ze tegens haar geweten moedwilliglyk
bedreven. Indien de Israeliten met groter strengheid over de afgodery wierden
gekastyd, zulks was niet alleen om dat hunne dwaling bykans onmooglyk en des te
onvergeeflyker was, maar om dat ze met andere Goden aan te kleven, van 't
Opperwezen die niet alleen hun God maar ook hun Wetgever en Koning was, afvielen,
en daar door verdienden als ontrouwe onderdanen en wederspannelingen de swaarste
straffen te lyden.
Verder zegt men dat het onmooglyk is dat een Protestantsche Overheid op
onderdanen betrouwe, die hoewel door de plechtigste eden aan dezelve verbonden
een twede souverain erkennen wiens bevelen als die van God zelf moeten opgevolgt
worden, en die de magt heeft van gansche volken van [78] den eed van
gehoorzaamheid te ontslaan. Dog het is baarblykelyk, dat hier aan 't geheele lichaam
van de Roomsgezinden verweten word 't geen waar aan maar een gering gedeelte
van 't zelve zig schuldig maakt. 't Is waar dat in dommer eeuwen de oppermagt van
den Paus over 't waereldlyk, zo wel als over 't geestelyk, by de meeste Natien door
is gegaan, dat Keizers en Koningen uit kragt van zo een belagchelyk gezag in den
ban zyn gedaan, en anderen in hun plaats gestelt; Dog het licht van de reformatie
heeft aan de meesten der genen zelfs, die het verworpen hebben, een klaarder gezigt
van dat voorwerp gegeeven. De gansche Galli-
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caansche of Fransche Kerk heeft standvastiglyk die grillige oppermagt verworpen,
en al wat tegenwoordig aanzienlyk en verlicht is in alle de staten van Europa, spot
met zo een ongerymt gevoelen, dat van de Jesuiten, volgens hunne belangen al zo
dikwils bestreden, als verdedigt is geweest, en ik ben verzekert dat indien de Heilige
Vader zyne uitgediende Vaticaansche blixem wilde in 't werk stellen zelfs omtrent
Spanje en Portugal, daar het Pausdom op de onkunde als op een onbeweeglyke rots
gevestigt is, en daar het van geestelyken, die de grootste invloed op 't gemeene volk
hebben, krielt, dezelve geen meer uitwerking zoude doen als de weerligt die van
verre uit de wolken schittert, en noit van donderslagen gevolgt is. Om daar omtrent
derhalven ons Vaderland in een volle zekerheid en gerustheid te stellen, is het
genoegzaam dat de verfoeyelyke Jesuiten uit den Staat voor eeuwig gebannen blyven,
en dat alle geestelyken overtuigt van verdedigt en gepreekt te hebben van de
verderfelyke leer wegens het Pausselyke oppergebied over Koningen en
Gemeenebesten op het strengst, en zonder oogluiking, als verstoorders der gemeene
rust en ondermyners van de menschelyke t'zamenleving gestraft worden.
Dog het bewys dat wel met de meeste kracht aangedrongen word is getrokken uit
het geen ik reets in 't voorbygaan heb aangehaald. De Roomsche gezindheid alleen,
zegt men, moet en kan van anderen niet geduld worden, om datze alleen volgens
haare grondregelen geen anderen dulden kan of mag. Ze ziet alle de anderen aan als
haare onderdanen, die haar wettig gebied hebben verworpen, die ze als rebellen mag
handelen, en door alle bedenkelyke middelen moet trachten het afgeschudde jok van
gehoorzaamheid weder op den hals te leggen. Op dien grond, [79] waar ze maar de
minste voet krygt, houd ze niet op met geduurig te woelen, om meer en meer aanhang
te maken, en om de oppermagt door middel van de behendigste streeken te
onderkruipen, ten einde, indien ze zelve kan vermeesteren, niet alleen zig meer en
meer aan alle kanten uit te breiden, maar ook die genen, die haar goedertierentlyk
verdragen hebben, te onderdrukken, en te vervolgen. Ik erken de bondigheid1 van
dit gansche bewys als gevestigt op wezentlyke grondbeginzelen van de Roomsche
Kerk, en ik ben verzekert, dat onze Catholyke ingezetenen, zo ze 't werk meester
konden worden, niet zouden missen zig op de gezegde wyze te gedragen; Dog ik
ben niet min verzekert, dat ze reeds zedert langen tyd, wegens een

1

Sluitendheid in de zin van een afdoende bewijsvoering.
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goeden uitslag van dusdanige onderneming wanhopen. Hoe zouden ze tog zulks
kunnen werkstellig maken zonder de uitzinnigste roekeloosheid in een land, daar de
geheele algemeene en byzondere Regering in handen der Protestanten is, zo wel als
de schatkist, de Legers en de Vlooten. Dog zal men zeggen, zy zullen den tyd
waarnemen van d'een of d'andere oorlog tegens een magtig vorst van hunne
gezindheid, en den staat, van buiten op 't vinnigste bevogten, in het hart zelf aantasten
en aldus zonder veel moeite helpen vermeesteren. Maar indien hier in de minste
waarschynelykheid was, wat mag dan de reden zyn, dat die gelegentheid zig zo
dikwils heeft opgedaan zonder dat men zig de minste beweeging gegeven heeft om
'er zig van te bedienen? Waar by is het toegekomen dat gedurende de tagtigjarige
kryg met Spanje, in de hagchelykste tyden wanneer het nauwlyks geboren
Gemeenebest zo dikwils gevaar liep van in zyn wieg gesmoort te worden, men de
minste t'zamenrotting der Roomschen ten voordeel van 's lands vyanden niet heeft
bespeurt? Waarom hebben ze de handen niet aan 't werk geslagen in 't jaar van twee
en zeventig? waarom niet in hondert andere omstandigheden die hen met de hoop
van een goeden uitslag scheenen te vleyen? Men antwoorde niet dat 't geen tot nog
toe niet geschied is in het toekomende geschieden kan; want indien men tegens alle
waarschynelykheid zig voor alle de gevaren die volstrekt mogelyk zyn, moest
behoeden, nog mensch nog staat zou oit een gerust uur kunnen hebben. De zelfde
redenen die tot nu toe belet hebben diergelyk voornemen zelfs in de harssenen op te
komen, be[80]staan nog in hare volle kragt, en men kan 'er niets anders als de zelfde
uitwerking van verwagten. Onze Roomsgezinde Landgenoten die de natuur zo weinig
als ons van verstand en oordeel berooft heeft, zien duidelyk dat zelfs in 't afwezen
van 's lands krygsmagten de kans voor hen zeer gering zou zyn, en ze zyn niet dol
genoeg om al wat den mensch dierbaar is tegens zo een swakke schynbaarheid van
een gelukkige uitkomst in de weegschaal te leggen. 't Geen vry wat meer te zeggen
is, al konden ze 't Land op die wyze vermeesteren, ik durf beweeren dat al die genen,
die eenig vooruitgezigt hebben, en niet door een razende drift worden vervoert, het
niet zouden willen by de hand vatten. 't Is waar ze zouden aan de ene kant het voordeel
behalen van de heerschende Kerk te worden; maar aan de andere zouden ze zig zo
wel als de overwonnen Protestanten slaven van een vreemde mogentheid maken,
alle de vryheden en voorregten die ze op weinige na met ons gemeen hebben
moedwilliglyk verliezen, en duizend-
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maal ongelukkiger wezen als ze zig tegenwoordig met eenigen schyn van reden
kunnen schatten. Ik besluit derhalven dat van hen niets te vrezen is, zo lang met de
uiterste stiptheid de zelfde maatregelen om hun onbezonnen yver en heerschzugt in
te teugelen gebruikt worden; Dog indien het aan d'eene kant een volstrekte
noodzaaklykheid is hen zelfs van de laagste trap der staatsampten te weren, en hen
alle publique godsdienstoefening voor eeuwig te beletten, zo is het aan d'andere kant
een onwedersprekelyke billikheid hen als nutte en trouwe onderdanen te behandelen,
de eendragt en liefde tusschen hen onderling zo wel als tusschen hen en andere
gezintheden, aan te kweken, hen de aangename vrugten van een zagte en vaderlyke
regering te doen smaken, en zelfs zorg te dragen dat hen niets ontbreeke van 't geen
dat hen absolut noodzakelyk is om zig aan de pligten van hunnen Godsdienst volgens
hun geweten, dat zo weinig als het onze aan dwang onderhevig moet wezen, te
kwyten. [81]
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No. 71. Den 30. Juny 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
O! toties servus.
1
HORAT:

ZOnder te vrezen tegens de wetten der zedigheid te zondigen durf ik zeggen dat myn
tafreel van een plegtige burgermaaltyd de meeste lezers aangenaam is geweest2, en
den genen zelfs welkers manieren, zo levendig als 't my mogelyk was, daar in
afgeschetst zyn, niet mishaagt heeft. Ik vind my egter verpligt hier te verklaren dat
zommige, aangaande een gedeelte van myn mening, hebben misgetast, en dat ze
zonder genoegzame reden zig hebben ingebeeld, dat myn inzigt is geweest al 't geen
ik heb afgeschildert op de zelfde voet te berispen, en als belagchelyk voor ogen te
stellen. Dog hoe is het mooglyk voor iemand die myne denkbeelden wegens de ware
en geredeneerde wellevendheid wel bevat heeft, zig in 't hooft te brengen, dat ik
strydig genoeg met my zelve kan wezen, om by voorbeeld de minste bespottelykheid
en zelfs ongerymtheid te vinden in 't burgerlyk gebruik, van aan tafel de Mans en
Vrouwen nevens een te plaatzen? Verre van op deze gewoonte iets te bedillen te
hebben, betuige ik openhartiglyk dat dezelve rustende op de redelyke onderstellinge
dat perzoonen, door den Heiligen band des huwlyks met elkander vereenigt, zig
onderling 't aangenaamste gezelschap moeten zyn, my [82] als ten hoogste billyk
voorkomt, en door hare zoete eenvoudigheid myn hart op 't aangenaamste streelt en
tot zig trekt. Ik zal deze stoffe voor tegenwoordig niet verder uitbreiden, dewyl myn
voornemen is met den eersten de huwe-

1
2

1756: 120 “O slaaf, o altyd slaaf!” - O, eeuwige slaaf! (in de aanvullende betekenis van: Jij,
die altijd slaaf bent van je angsten). Horatius, Sermones II, 7.
Zie vertoog 68.
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lyks-liefde, nevens de voordeelen aan dezelve gehegt, uitvoeriglyk af te malen.
Anderen hebben ook gedagt dat ik eene groote ongemaniertheid, en zelfs een ergerlyke
onzedigheid bespeure in de zoentjes die op een burgerfeest niet alleen tusschen
gehuwden, maar ook tusschen jonge luiden verwisselt worden. Dog de zulken mogen
zig verzekeren, dat ze daar in zig mede bedriegen; 't Is wel waar dat dikwils, als 't
vuur van onze jongelingen door de wyn wat opgewekt is, de zelven het wat al te grof
maken, de juffers, 't kome te pas of niet, onbeschoft by 't hooft krygen, en haar voor
eenige minuten in de armen drukken; Zulks is zekerlyk tegens 't respect, dat men aan
eerlyke Dogters verschuldigt is, en men moet haar noodzakelyk onaangenaam en
lastig zyn; Maar in het tydig en zedig waarnemen van een zoentje, dat in 't rond gaat,
kan ik niets bevroeden, als 't rondborstig teken van een onderlinge vriendelykheid,
die door de vreugde uitgelokt word, en waar van de schroomagtigste eerbaarheid
niets te lyden heeft. Ik ben zelfs gedwongen te bekennen, dat ik altyd een goed
gevoelen heb gehad van juffers, die in diergelyke occasien zig aan deze gewoonte,
zo lang ze niet misbruikt word, zonder tegenstreving onderwerpen. 't Heugt my dat
ik in myn jonge jaren door de regels van een zeker spulletje veroordeelt zynde tot
de aangename straf van een bevallig juffertje drie zoenen te geven, ik zulks wegens
hare verheve rang niet onderstaan dorst, en t'effens aan de wet, en aan de eerbied,
haar verschuldigt, dagt te voldoen, [83] met driemaal haar de hand te kussen. Dog
de verstandige juffer de zelve te rug trekkende, en met de aangenaamste
vriendelykheid haar koon toekeerende verrukte my met deze woorden: Ei, Mynheer,
maak geen complimenten, 't spul vereischt zulks, en daar by ben ik gansch niet vies
van een zoentje van een eerlyk man. Eenige wysneuzen van 't gezelschap toonden
zig zeer verwondert over deze zoete rondborstigheid, dog ik vond in dezelve niet
anders als eene openhartige nedrigheid, en hier in bedroog ik my geenzins, dewyl
die Dame door haar gansche gedrag zo wel in haar jufferlyke, als vrouwelyke staat
haar sexe tot een voorbeeld van eene ongedwonge eerbaarheid gestrekt heeft. In
tegendeel is het my bykans onmooglyk geen agterdogt op te vatten aangaande zekere
Nufjes, die in schyn van kuisheid haare gezellinnen willende overtreffen, door haare
tegenspartelingen, en gemaakte gestoordheid, de ogen van een gansch gezelschap
op zig trekken; en ik vrees hartelyk haarentwegen, dat 't geen haar 't meest in een
zoentje mishaagt, is dat het haar in tegenwoordigheid van getuigen word aangeboden.
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't Eerst 't welk ik berispelyk vind in burgermaaltyden zyn de onnutte en dwaaze
plegtigheden, onder welkers jok een volk dat voor zyn vryheid goed en bloed zoude
opzetten, op de slaafagtigste wyze den nek bukt, en waar door 't zelve zig van de
grootste aangenaamheid, die in dusdanige vriendelyke byeenkomsten kunnen genooten
worden, moedwilliglyk berooft. Is het niet zeker dat de waare ziel van geoorloft
vermaak, bestaat in een geruste ongedwongenheid aangaande al 't geen dat met reden
en deugt overeenkomt? en wat is het dog dat onze maaltyden overheert en bestiert
als een volstrekte dwang? Wat spoorloosheid is het niet onder bur[84]gerluiden van
op 't hoger eind van een tafel, en op voorrang, zelfs de gedagten te laten gaan? Wie
kan met rust een mond vol eten, onder de onophoudelyke en luidrugtige geschillen
wegens 't instellen der gezondheden, en wat meer is, hoe is het mogelyk onder zo
een onaangenaam geschreeuw, die zoetigheid van een geestige conversatie te smaken,
die nergens zo levendig is als aan een vriendelyk gastmaal, daar goede spys en drank
met matigheid gebruikt in de verwarmde en vervrolykte harssenen invallen, een
buitengewoone geestrykheid verwekken? 't Is immers niet voornamentlyk om 't eten
en drinken, dat fatsoenlyke luiden by elkander komen, maar veel eer om daar uit die
vreugd en verlustiging te rapen, die in het gemeen genooten zynde de onderlinge
vrindschap leven, en kracht byzet.
Ik weet wel dat onze fatsoenlyke burgers het denkbeeld van die lieflyke en
ongebondene vryheid met dat van een vlegelagtige boersheid verwerren, en zig
verbeelden door halstarrige ceremonien, en meermaals te rug gekaatste complimenten
den zwierigen en hoflyken omgang der groten na te bootzen; Dog daar in zyn ze ten
hoogste bedroogen. By onze luiden van de eerste geboorte plaatst ieder zig aan den
Dis, zo als het geval het goedvind. Een gast die zig van een minder staat erkend als
d'anderen, zal zig alleenlyk wagten van te gaan zitten, voor dat ze geplaatst zyn. Dog,
vermids zulks in een ogenblik een afgedane zaak is, zal deze zyne beleeftheid hem
zeer weinig verdriet baren. Vorders is 'er geduurende de maaltyd niemand die zig
bemoeit met generale conditien in te stellen. Ieder eischt drank als hy dorst heeft en
drinkt de gezondheden, zo als hy 't goed vind, en met zo weinig wyn als 't hem last,
zonder dat iemand zig door die [85] vryheid beleedigd oordeelt. Indien het den Heer
van 't huis gevalt een algemeen glaasje zynen gasten toe te brengen, zulks verschuift
hy tot op het nagerecht, en doorgaans laat het ieder zo vol schenken als het hem
gevalt. De eenigste plechtigheid die de onthaler waarneemt is dat hy in den

Justus van Effen, De Hollandsche Spectator

113
beginne van de maaltyd de Vrienden waarschuwt dat 'er op het bufet die en die soorten
van wyn zyn, en dat hy hen met een hartelyke eenvoudigheid versoekt de zelven
ieder naar zyn smaak en zinlykheid te gebruiken. Met het eten gaat het met de zelfde
ongedwongenheid, ieder weet dat de schotels niet te pronk staan, men draagt zorg
dat alles word opgesneden, en zonder moeyelyke en ontrustende aannodigingen af
te wachten neemt of eischt elk wat hem 't aangenaamst voorkomt; Die anders wilde
handelen zou groot gevaar lopen van hongrig en dorstig van de overvloedigste maaltyd
op te staan, en wel te gast, maar niet ten eten en te drinken te zyn geweest. De
Franschen die voor de algemeene leermeesters van de hoflykheid doorgaan, en die
alle de Natien in de kunst van zig te verlustigen overtreffen, zyn in dit geval de
grootste liefhebbers ter wereld van een ongedwonge vryheid. Zo dra men zig met de
grootsten onder hen aan tafel bevind, schynen alle voorrechten van geboorte, en
Fortuin te verdwynen, en alle wien deel aan dit vermaak gegunt is, weder te keren
tot de volstrekte gelykheid die schepzelen van den zelfden aard, en gesteldheid van
de Natuur verkregen hebben. Wat den dwang aangaat omtrent het drinken aangewend,
ik moet daar omtrent myne Landgenoten 't recht doen van te bekennen, dat de zelve
zeer is afgenomen, en dat men zich niet meer, om zyne Vrinden wel te onthalen, een
pligt maakt van ze smoordronken hene te zenden, en hen een ziekte, zomtyds [86]
ook wel de dood op den hals te jagen. Zo eene meer als beestagtige wellevendheid
is, den hemel zy gedankt, weder na haar eersten oorspronk te rug gezonden, dog 't
was te wenschen dat die heugchelyke verbetering nog vry wat verder zig uitstrekte.
Is het niet ten uiterste onaangenaam aan een eerlyk man die de wyn niet al te wel
verdragen kan, naar een maaltyd, op welke hy verzogt is, te gaan als naar een
slagtbank, en met een volle verzekertheid dat hy eenige dagen agter malkander een
bedroefd en kwynend leven zal moeten lyden, en 't pleizier, dat hy met ongerustheid
zal smaken, ten dierste betalen? Zou het niet veel gevoeglyker en zelfs menschelyker
wezen zyne gasten van dusdanigen dwang geheel en al te ontslaan, en ieder te laten
drinken naar dat ze liefhebbers van de wyn en van hun gezondheid zyn? 't Is niet
moeyelyk te bevroeden waar die dwang van daan komt; De Hospes vreest voor eerst,
indien hy die vryheid toestond, voor een gierigaard te passeeren, die alleenlyk op 't
sparen van zyn wyn toelegt. Dog die vrees is zeer ongegrond, dewyl de ondervinding
leert, dat ontheft zynde van de vrees van dien dwang, de zobersten zelf lustiger en
vrymoediger een glaasje
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meer drinken als anders, en dat de Helden van Bacchus zonder aanporring van noden
te hebben hunnen gewoonen gang gaan. De tweede reden van gemelde dwang spruit
uit een zeker zoort van schaamte by zommige gasten, die, hoewel ze graag een stevig
glas drinken, beschroomt zyn meer wyn te gebruiken als een ander. Hier uit vloeyen
de volgende manieren van spreken: Waarom zoude Mynheer 't glas zo wel niet boorde
vol hebben als ik, waarom hoef ik meer te drinken als een ander, waer by men niet
overluid, maar in gedagten voegt: Ik wou niet garen een knip krygen terwyl een ander
nugter zou bly[87]ven, en aldus hem tot een spot strekken. Maar die tegenwerpingen
zyn ligt te beantwoorden. Indien ik by voorbeeld vorderen durf minder te drinken
als een ander reeds gedronken heeft, daar toe heb ik recht, vermids het myn schuld
niet is, dat dezelve zig meer heeft laten inschenken, als ik het voor my dienstig
oordeel, en zo 't hem voortaan lust nog soberder te zyn als ik, dat zyn zyne affaires,
en daar toe geef ik hem volkomen vryheid. Vind hy schandelykheid in beschonken
te zyn, terwyl een ander zig van dronkenschap onthoud? Wie belet hem zig mede te
matigen. Zo zig nu en dan eens met wyn te overladen maar in schyn, en niet in der
daad schandelyk is, hy gaat zyn gang zonder zig met eens anders gedrag te bemoeyen,
en in geval hy het wezentlyk als een onderwerp van schaamte aanziet, zo begryp ik
niet hoe hy zig verbeelden kan, dat het getal der medepligtigen de misdaad
verminderen, en de schandelykheid verzagten kan.
Ik zal hier niet vitten op het splitzen van 't gezelschap zo dra de maaltyd ten einde
is; 't Is egter onbetwistbaar dat het welvoeglyker, en beschaafder zou wezen, de
Vrouwtjes gezelschap te houden, en tot haare verlustiging door die aangenaame
vermenging op te beuren, en te verlevendigen. Maar dat kan niet wel wezen, 't hart
heeft al lang gehunkert na een pypje, en men moet of de teerste onder de Vrouwtjes
door den rook vervelen, of zig van de zelven afzonderen, en 't laatst gaat door voor
't minst onbeleefd. Vermids derhalven de dwang van 't pypje door de gewoonte
onweerstaanbaar is geworden, zo zal ik die zaak, als de verbetering niet onderhevig,
daar laten. Ik moet nogthans zeggen, dat, wanneer 't verscheiden vermaak van beide
de sexen tot zeven of agt uuren 's avonds geduurt heeft, het dan tyd van scheiden
[88] diende te wezen, en dat menschen door eten en drinken afgemat nog 's avonds
op de koude bouten te willen houden, en de gezondheden met de zelfde gestrengheid
te doen circuleren, de maat te buiten gaat. Ik ben zelfs verzekert, dat, uitgezondert
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een slag van volkje dat men plakkers noemt, en die in een gezelschap wortels schynen
geschoten te hebben, en anderen die het schraal t'hunnent hebbende zig van lekker
te eten en te drinken een hemel op aarde maken, de gasten by meerderheid van
stemmen die gewoonte zouden veroordeelen, en liever zonder eten, of met een sober
avondmaal naar bed zouden willen gaan. Ik begryp de reden van dit lastig gebruik
zeer wel. De onthaler wil alle mogelyke eer uit zyne gedane onkosten trekken, en in
dat opzigt kan ik hem geen ongelyk geven. En wat zou hy dog met zo een overvloedig
overschot uitrechten. Dog ik weet raad om die zaak te vereffenen, en ben verzekert
met de helft van 't besteede geld, en by gevolg met de helft van de opgediste schotelen,
wel bereid en ter passe aangerigt, een cierlyker en zwieriger maaltyd als ordinaar
voor den dag te doen komen, daar ieder zyn genoegen overvloedig zal hebben, die
den Hospes boven anderen zal doen uitmunten, en daar weinig over zal blyven.
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;
'sGravenhage, C. Boucquet en J. vander Kloot; Dordrecht, Van Braam; Leyden,
Kerchem; Haarlem, Van Lee; Utrecht, Kroon; Middelburg, Meerkamp; Vlissingen,
Payenaar; Leeuwaarden, Strik. &c. [89]
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No. 72. Den 4. July 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Conjugio jungam stabili, propriamque dicabo.
1
VIRG.

DAt de Mode met een volstrekt gezag over 't fatzoen van klederen, over onzen
ganschen opschik en over andere uiterlykheden in zig zelven onverschillig heersche,
kan van rekkelyke luiden door de vinger gezien worden; Dog binnen deze beuzelingen
behoorde zekerlyk haar oppermagt bepaalt te wezen, en 't is ten hoogste onlydelyk2
dat ze zich 't minste recht aanmatige op 't geen van de reden alleen afhankelyk is.
Dusdanige dwinglandy oeffent ze nogthans by een zeker volk, dat zig met het grootste
vermaak en behagen aan haar onbillykste wetten onderwerpt, en 't welk in dit opzigt
de schandelykste slaverny voor zyn grootste eer houd. Wie eenigzins gewoon in den
boezem der zaken in te dringen zal ontkennen dat wezendlyk verstand en geest zo
wel als waarheid, op onwankelbare gronden van redeneering gevestigt zyn, en dat
ze aan de natuurlyke en onveranderlyke gesteldheid van 't menschelyk begrip en
gemoed hunne bestendige eigenschap verschuldigt zyn? 't Algemeen gedrag van 't
gemelde volk schynt nogthans deze onbetwistbare stelling omver te werpen, en aan
de Mode, op den throon der reden geplaatst, de macht aan te betrou[90]wen van op
geest en verstand de rechte prys te zetten. Daar komt by 't zelve een Toneelstuk voor
den dag; 't wort met een algemeene toejuiching ontfan-

1

2

1756: 131 geeft “Connubio jungam stabili, propriamque dicabo” en als vertaling: “Een
onverbreekbare Echt zal u haar eigen maken;”. - Ik zal haar in een hecht huwelijk [met jou]
verbinden, en haar de jouwe noemen. Vergilius, Aeneïs I, 73.
Onduldbaar.
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gen, men kan 'er zig niet van verzaden; Op 't Schouwburg is noit iets zo volmaakt
vertoont; Het wischt uit al 't geen de frayste geesten van vorige eeuwen in de waereld
beroemt gemaakt heeft. Men moet zyn verstand verloren hebben, om van een ander
gevoelen te zyn; Zonder zyn reputatie te wagen kan men niet nalaten 't zelve in alle
zyne delen als verwonderenswaardig aan te zien. Wat vreugd! wat onuitspreekelyk
genoegen voor den gelukkigen schryver! Dog hy verhoogmoedige zig niet al te zeer
op zyne vergankelyke glorie. De Mode is in korten tyd vermoeid van zyn eigenliefde
te streelen. Zyne verkregene eer daalt niet by trappen, ze stort plotzeling ter neder,
gelyk de gunst van een Hoveling by zyn Vorst, door de geringste vermindering,
geheel vervalt. 't Stuk is vol gebreeken; 't stryd zo wel tegens de natuurlyke Reden
als tegens de wetten van het Toneel, 't is laf, en plat, 't hart kan 'er geen belang in
nemen; De schryver is niet alleen geen goed Poëet, 't is zelfs geen Poëet, 't is maar
een koele verzemaker, die nog kracht nog vinding bezit. Men schynt vergeeten te
hebben dat het oit goedgekeurd is geweest, en men begrypt 'er zo weinig de
mogelykheid van, als een Dame zig kan verbeelden, dat eertyds kuiven drie
verdiepingen hoog 't vrouwelyk aanzigt eenige bekoorlykheid kan bygezet hebben.
Iemand die roekeloos genoeg is om 't ouwerwetsche gevoelen door redeneeringen
te willen opbeuren, verdiend wel ernstig wederlegt te worden; Nauwlyks is hy eene
versmadende grimlach waardig; 't Volgt van zelf dat hy nog smaak nog geest heeft.
Deze aangematigde heerschappy van de Mode is eer [91] belagchelyk als verderfelyk;
Dog zy vergenoegt zig niet met dit behaalde voordeel; haar heerszugt is gelyk aan
die van de berugtste veroveraars, die hunne overwinningen niet aanzagen, als hun
groot oogmerk, maar als bekwame middelen om tot roemrugtiger zegens den weg
te banen. Wie zal gelooven dat het haar gelukt is 't bestier van het zedelyke, de Reden
te ontweldigen, en naar haar grillig goedvinden, aan 't geen pryzelyk en deugdzaam
is schand te hechten, en luister te lenen aan 't geen baarblykelyk strekt om door 't
ontzenuwen van de deugd, de menschelyke t'zamenleving van haar voornaamste
kragt te berooven. Zulks zal ik maar met eenig voorbeeld bewyzen. De Huwlyksliefde
steunt op de reden, op 't bestendig gebruik van alle beschaafde volkeren, en 't geen
meer is, op eene ontwyfelbaare wet van 't Opperwezen; 't is de voornaamste bronader
van rust, vreede, vermaak, en voorspoed in de huisgezinnen, en by gevolg in ryken,
en Gemeenebesten; uit al het welke baarblykelyk vloeit, dat de zelve ten hoogste
agtbaar en loflyk

Justus van Effen, De Hollandsche Spectator

118
is, en niets billyker en voordeliger kan bedagt worden, als het in 't werkstellen van
alle mooglyke middelen, om dezelve door prikkelen van eer aan te moedigen. Zulks
vind echter de opperheerschende Mode by dit volk en by meer anderen niet goed;
door eene bykans onbegrypelyke baldadigheid heeft ze het tegendeel ondernomen,
en 't geen nog min in 't eerste opzigt te begrypen is, met het grootste succes uitgevoert.
Ze heeft de liefde tusschen Man en Vrouw een momaangezigt van boersheid en
janhagelagtigheid weten aan te binden, en dezelve hatelyk en veragtelyk te maken,
als strydig met de wellevendheid en hoofsche zwier. Hoewel het nu en dan gebeurt,
dat zommige onder haare gehoorzaamste onder[92]danen uit liefde trouwen, zo is
het noit om zig een vrouw, aan wie men zig in eigendom overgeeft, eigen te maken;
Geenzins, 't is om zyn drift te voldoen, en als die gestilt is op de wyze van andere
beschaafde luiden, in 't huwelyk te leven. Door de bank trouwt men by die Natie
alleenlyk om zig in de waereld te stabilieeren, en ter neder te zetten. Zo dra men aan
dien nieuwen staat eenigzins gewent is, gaat man en vrouw ieder zyn weg, zonder
zig d'een met d'ander veel te bekreunen; In 't zelfde huis heeft Mynheer, en Mevrouw
een afgezondert appertement, en ze zien malkander by wyze van vizites. Ten minste
zou het bespottelyk, en ongemaniert zyn, dat ze zig onderling in 't byzyn van anderen,
de minste tedere naam zouden geven, of door eerlyke liefkozeryen zig zouden doen
verdenken wegens eene ware zielsvereeniging. Zo 'er geduurende een geringen tyd
eenige liefde in 't hart overblyft, die moet zig wel wagten, uit die schuilhoek voor
den dag te komen, uit vrees van zig met schande te overladen. Gebeurt het eens by
geval, dat de gehuwden zig in 't zelfde gezelschap, of aan de zelfde tafel bevinden,
ze moeten, willen ze niet met de onbeschaaftste burgerluitjes vergeleeken worden,
zig van den ander afzonderen, malkander met een onverschillige koelheid aanspreken,
en behandelen, als of ze zig onderlings nauwlyks kenden. Mevrouw moet met een
koel oog aanzien, dat haar gemaal andere Dames met de hoffelykste loftuitingen
streelt, haar de hand drukt, en door zyn gezigt en gebaarden haar zoekt te overtuigen,
dat hare bevalligheden de diepste indruk op zyn gevoelig gemoet maken. Dikwils
heeft ze den tyd niet om zulks te merken, vermids ze haar gansche aandacht aan
galanterien van de zelfde natuur leent, en bezig is met al de levendig[93]heid van
haar geest te vereenigen om dezelven met alle mogelyke aardigheid te beantwoorden.
Die goede manieren gaan zelf zo ver by dat hoffelyk volk, dat aanzienlyke Heeren
uit het zelve rondbor-
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stig durven verklaren, dat ze op hunne Vrouwen smorelyk verlieft zouden zyn, indien
z'er niet mee gehuwt waren. Dewyl aldus de liefde die alleen wettig en eerlyk is,
door een onwederstreefbaar bevel van de Mode oneerlyk word verklaard, is het licht
te begrypen, dat het niet mogelyk is dat ze lang stand houde. Niemand heeft lust in
zig het doelwit te zien van de algemeene bespottingen der genen die voor de
beschaaftste onder een gansch volk doorgaan, en al voelde een gehuwt man van
fatzoen, voor zyn vrouw de tederste genegentheid, geschraagt door een welgegronde
eerbied voor hare deugden en goede hoedanigheden, zyn liefde voor zyn reputatie
dwingt hem die regtvaardige gevoelens te ontveinzen, die geduurige ontveinzing
moet hem noodzaaklyk ontrusten en tot een last strekken; en om zig niet af te matten
met zig zonder ophouden ten dien einde kragt en gewelt aan te doen, moet hy
natuurlyker wyze raadzaam vinden de zekerste middelen aan te wenden, om zyn hart
van die gevoelens zelf te ontlasten, en om aldus den borgerlyken oorlog tusschen
zyn uiterlyk gedrag en inwendige gemoedsgestalte, te doen eindigen.
't Is niet moeyelyk de gevolgen te begrypen die uit die onzuivre bronader
voortvloeyen. Daar de Mode de tedere vereeniging tusschen gehuwden volstrekt
verbied, moeten hunne natuurlykste en onverwinnelykste geneigtheden noodwendiglyk
een anderen loop nemen, en dewyl de oorzaak van die ongeregeldheid als pryselyk
aangezien word, is het niet wel mogelyk dat deszelfs noodzakelyke [94] uitwerking
als hatelyk en veragtelyk te boek staa. Deze waarheid word ten overvloed door de
ondervinding bevestigt. By 't meergemelde volk is het gansch niet zeldzaam een
getrouwt man te zien, die voor de ogen van de gansche waereld, en zonder de minste
moeite te nemen, om zyn gedrag te bewimpelen, de amours van een getrouwde Vrouw
maakt, en alle bedenkelyke pogingen in 't openbaar aanwend om zyn doelwit te
bereiken. De Dames blyven haare gemalen in dit opzigt niets schuldig, en een
bevallige Vrouw die uit den hoop der gener, die haar het hof maken, maar een teffens
tot haar wezentlyke Galant verkiest, word gerekend als buiten opspraak, en 't zou
een zoort van laster zyn hare zeden als berispelyk uit te kryten. Nu kan men
gemakkelyk begrypen dat het met deze Mode even eens gelegen is, als met alle de
anderen, die zig in een zeker slag van menschen noit bepalen, geduurig uitdyen, meer
en meer grond winnen, en eindelyk over een gansche Natie zig verspreiden. Ze is
eerst doorgegaan by Hovelingen, en Edelluiden, die altyd in de zo gezegde
beschaaftheid boven d'overige
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ingezetenen trachten uit te munten. Maar wie kan denken, dat fatzoenlyke en ryke
borgers, die in zwier den adel geen voet willen wyken, zulks lang met goede ogen
kunnen aanzien? Zynze burgers door hunne geboorte, ze zullen zig des te meer
wachten voor borgerlyke manieren, en al hunne krachten inspannen om de adelyke
wellevendheid in den hoogsten top te halen, en aldus daalt die beschaaftheid langs
ongevoelige trappen tot op het geringste volkje, dat voornamentlyk in dat land de
fraye manieren der Grooten zo veel nabootst, als het immers mogelyk is. Zulks is zo
ontwyfelbaar, dat ik van goeder hand onderrecht ben, dat tegenwoor[95]dig tot Parys
nauwlyks een schoenlapper is, zig eenigzins op wellevendheid leggende, die niet een
aardig buurvrouwtje tot zyn Meestres heeft, en niet met de uiterste vriendelykheid
aan zyn gemalin de vryheid gunt van met een man die haar aanstaat in een
ongedwonge gemeenzaamheid te leven.
Ik heb gezegt dat de oorspronk van zo een verderfelyk gezag van de Mode niet
ligt te vinden is; My dunkt echter dat de zelve, met aandagt nagespoort, niet geheel
verhoolen kan blyven. 't Volk waar van ik spreek, is boven alle de anderen, uit zyn
aard levendig, overgegeven aan zyn verbeeldingskragt, vrolyk, niets meer beoogende
als vermaak, en verlustiging, 't is onstandvastig, wispeltuurig, en al wat nieuw is
maakt den grootsten indruk op deszelfs zinnen, en gemoet. In dusdanige gesteldheid,
vind het moeyelyk zyn liefde aan een en 't zelfde voorwerp, voor een gansche
levenstyd te hechten, en om zig den arbeid te sparen die vereischt zoude worden, om
die moeyelykheid te boven te komen, ovrrreed het zig zelve, dat die moeyelykheid
een volstrekte onmooglykheid is. Daar en is geen altydduurende liefde, is een
grondregel, waar van hunne toneelstukken, en geestryke liedjes vol zyn, en wat
behoeft men die bestendige liefde te zoeken, terwyl ze niet te vinden is. Men weet
echter aan de andere kant dat de huwelyksliefde ons door een baarblykelyk goddelyk
bevel is opgelegt, en dat de Godsdienst het overspel als een der gruwelykste en
strafbaarste misdaden aanziet. Wat middel blyft 'er dan over om die pligten in de
wind te slaan, en zig echter gerust te stellen. Het zekerste is buiten twyfel aan 't
zondigen tegens dezelven een eer en reputatie te hechten, en derzelver waarneming
schandelyk en versmadelyk te maken, en aldus deugden die veragtelyk, en
on[96]deugden die loffelyk zyn voor den dag te brengen. Nu gaat het zonder
tegenspreken door by alle beschaafde volkeren, dat wanneer Reputatie en pligt tegen
malkander staan, men zig, zonder de minste overweging, aan 't gebied van de eerste
moet overgeven, en
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dat de andere noit als wanneer ze aan deze verknogt is moet opgevolgt worden. Is
het niet op de zelfde wyze gelegen met het Duel? begrypt men niet duidelyk dat men,
door het zelve, zig aan de moedwilligste veragting van Gods wetten schuldig maakt,
en zelfs aan de grootste elenden in deze waereld zig blood stelt; worden nogthans
alle die beweegredenen de krachtigsten die 't menschelyk gemoed kunnen aandoen,
niet door de eer opgewoogen by de meeste der genen, die hunne reputatie behartigen?
Waar toe dient tog, zal men my mogelyk te gemoet voeren, dit geheele tafreel der
zeden van een vreemd volk, in betrekking tot de huwlyks liefde? Ik zal hier op in
weinig woorden zeggen, dat het alleenlyk strekt om het in een volgend vertoog met
dat van onze vaderlandsche zeden in 't zelfde opzigt, te vergelyken, en daar uit
aanleiding te halen, om myne landgenooten in de nogduurende eerbied voor den
geheiligden huwlyksband te bevestigen, en hen middelen aan den hand te geven om
een heilzaam en onophoudelyk voedzel aan dat zuiver vuur van wettige liefde te
verschaffen.
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;
'sGravenhage, C. Boucquet en J. vander Kloot; Dordrecht, Van Braam; Leyden,
Kerchem; Haarlem, Van Lee; Utrecht, Kroon; Middelburg, Meerkamp; Vlissingen,
Payenaar; Leeuwaarden, Strik. &c. [97]
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No. 73. Den 7. July 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Dicit Hesiodus eum primum esse virum, qui ipse consulat, quod in rem
sit; secundum, qui bene monenti obediat; qui nec ipse consulere, nec alteri
parere scit; eum extremi ingenii esse.1
MOliere, die myns oordeels nog onder de oude, nog onder de nieuwe Toneeldigters
zyns gelyke niet heeft, in de kunst van de menschelyke gebreeken en grilligheden in
derzelver volle belagchelykheid af te schilderen, voert in een van zyn stukken een
vader in, die verleegen wegens de droefgeestigheid van zyn eenige Dogter, goedvind
met eenige goede Vrinden omtrent de middelen, om de zwaarmoedigheid te verdryven,
raad te plegen. Onder die Raadsluiden bevind zig een Ledikant-maker, dewelke
oordeelt dat niets bekwamer is om een jonge Dogters imaginatie te verheugen, als
dat zy zig van alle kanten omringt vind, met een aangename verscheidentheid van
de levendigste kleuren, en derhalven raad hy zyn Buurman de jonge juffers kamer
te doen behangen, met een fray tapyt, en hy bied zig zelf aan om haar dit deftig
hulpmiddel tegens haare melancholy te verschaffen. Een tweede die een Juwelier is,
houd staande dat niets zo veel

1

1756: 142 “Hesiodus zegt dat zulk een onder de voornaamste mannen mag gerekent
worden, die zelf overlegt wat nuttig is; en dat hy, die goeden raad weet te volgen de
tweede plaats bekleed; maar dat hy, die nog zelve eenig overleg heeft noch anderen
weet te gehoorzamen, een zeer klein verstandig Man is.” - Hesiodos zegt, dat diegene
vooral een man is, die zelf bepaalt wat van belang is; vervolgens diegene, die een
goede raad opvolgt; degene die noch overleg noch raad meent nodig te hebben is geen
wijs man. M. d'Hane-Scheltema vult aan dat Hesiodos zelf in Werken en Dagen 358-362
geeft: Het allerbest is hij die alles overweegt en zelf doorziet wat later en in 't eind van
nut is. Verdienstelijk ook hij die goede raad gehoor geeft. Maar hij die zelf geen inzicht
heeft noch goede rad van anderen in zijn ziel legt, die is zonder waarde.
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kracht heeft om den geest van een juffer te vervroly[98]ken, als het cieraad 't welk
de glans van schitterende gesteentens aan hare bevalligheden kan byzetten; dog een
Nigt van den ouden Man en na zyn dogter, zyn naaste erfgenaam, verwerpt alle die
remedien als vrugteloos, zy is van gevoelen dat de zwaarmoedigheid nergens meer
behaagen in schept als in de eenzaamheid, en dat dienvolgens de Vader geen beter
weg zoude kunnen inslaan, als het droefgeestig juffertje tot het klooster-leven te
schikken; In een woord ieder oppert als het voordeligste voor de melancholyke
schoonheid 't geen het best met zyne eigen belangen overeenkomt: Een heilzame les
voor alle die genen die door eens anders verstand 't hunne willen verligten, om zig
noit in 't minste te betrouwen op luiden die eenig interest kunnen hebben in de zaak
over welke hun raad gevordert word, of welkers raad op hunne eigene voordelen een
natuurlyke betrekking heeft. Dog zo dit een gemeen gebrek is in die genen van wiens
raad men zig tracht te bedienen, wat menigvuldige dwaasheden bespeurt men niet
in hen, die tot eens anders oordeel hun toevlugt schynen te nemen, om naar 't zelve
hun gedrag te richten? De gesteldheid in welke een raadgever behoorde te wezen is
of eene volstrekte onverschilligheid, en een geschiktheid, om zonder de minste moeite
zig aan 't goeddunken van wyze en oprechte Vrinden over te geven, of wel een
voorzigtig mistrouwen op zyne eige doordringenheid, dewelke hy vreest dat uit de
natuur zelf genoegzame kragt en licht ontbeert, of dat door driften, neigingen, en
vooroordelen benevelt en verblint kan zyn; Dit nederig mistrouwen moet gevoegt
zyn by een onwrikbaar voornemen, om den afgevorderden raad onpartydiglyk te
overwegen, en om dezelve wigtig bevonden zynde aan te nemen, en werkstellig te
ma[99]ken. Verders is het hem ten hoogste nodig, om zyn voordeel met den verzogten
raad te kunnen doen, met de uiterste zorgvuldigheid te verbergen, waar heen zyne
neigingen hellen en welken raad hem het behaaglykst zou voorkomen, op dat aldus
de reden van den Raadsman door deszelfs toegevendheid niet gedwarsboomt worde,
en deze, in plaats van 't geen waar en heilzaam is, niet voor den dag brenge, 't geen
hy merkt dat aangenaam zal zyn.
Hoe ver bevinden zig de meeste raadvragers buiten het beschreeven character.
Hoe zelden gebeurt het dat ze 't onderwerp van de raadpleeging met de nodige
eenvoudigheid beschryven, en in 't verband van alle de omstandigheden, die vereischt
worden, om 'er een bondig oordeel over te vellen? In een ogenblik ziet men op wat
wyze ze graag wilden geraden
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wezen. 't Geen ze geneigt zyn te verwerpen komt naakt, verduistert, zonder de minste
opschik te voorschyn; in tegendeel 't geen ze wenschen te omhelzen, word volgens
al hun vermogen opgepronkt, en in 't voordeligste ligt geplaatst; ze beschryven de
zaak niet; ze bepleiten dezelve, ze worden Advocaten, en ze trachten den verzogten
raadgever in een Rechter te veranderen welken ze zoeken t'hunnen behoeven te
overreden, en zelfs met een valse welsprekendheid te verrassen, en in te nemen.
Lucius by voorbeelt gaat Crito t'zynen huize vinden, hy overlaad hem met
complimenten en liefkozingen; Mynheer, zegt hy, niemand kend beter als ik uwe
wysheid, ondervinding, en oprechtigheid; daar by heb ik altyd staat gemaakt op uwe
vriendschap voor my en op uwe ware aankleeving aan myne belangen; Dit alles
moedigt my aan om uwen openhertigen raad te verzoeken over een zaak van 't uiterste
gewigt, en waar 't geluk of ongeluk van myn overig leven ten grootsten de[100]len
kan afhangen, in een woord, over een tweede huwelyk 't welk my van verscheide
andere verstandige Vrienden aangeraden word. De juffer is van een fatsoenlyke
geboorte, en goede opvoeding, zy bezit alle de bevalligheden van ligchaam en geest
die een Vrouw beminnelyk kunnen maken, en ik moet bekennen, dat ik voor haar
een hevige liefde gevoel, die ik niet zonder de grootste en pynelykste poogingen
zoude kunnen overwinnen.
't Is waar dat de jaren vry wat verscheelen, en dat ik makkelyk haar Vader zou
kunnen wezen, dog ik ben gezond, sterk, en jeugdig van herte, en 't past niet kwalyk
dat een huisvader aan zyn ouderdom eene bezadigde deftigheid ontleend. Daar by
schynt de juffer daar mede wel in haar schik, en, zo ik my niet bedriege, ziet zy myne
geringe verdienste met geen onverschillig oog aan. Ik moet u ook zeggen dat zommige
neuswyze bedillers aan de vrolykheid en lugthartigheid van de juffer zig stooren;
Dog 't is niet alleen zeker dat vrolykheid geen ondeugt is, maar ook dat een bejaard
man meer als een ander een vrolyke Vrouw van noden heeft om zig van zwaarmoedige
luimen, die aan de gezondheid zo schadelyk zyn, te behoeden. My word nog
tegengeworpen van luiden, die zig door de geldzucht laten beheerschen, dat de Dogter
gansch niet ryk is, en dat ik verpligt zal zyn by huwelyksche voorwaarden haar al
vry wat te bevoordelen; Dog ik heb altyd eene verfoeying gehad voor een laage ziel,
wiens liefde door de gierigheid bestiert word, en myns oordeels is 'er niets dat de
edelmoedigheid zo streelt, als het vermaak van een bemind voorwerp in een gelukkige
toestand te plaatzen. De beweegreden nogthans die my wel 't meest van
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dit huwelyk zouden kunnen doen afzien is het misnoegen van myn drie huwbare
kinderen, [101] die met regt vreezen door 't zelve benadeelt te worden; Dog ik heb
noit my zelf kunnen wysmaken, dat de vaderlyke liefde van een eerlyk man vordert,
zyne innigste vergenoeging aan 't welzyn van zyne kinderen op te offeren,
voornamentlyk wanneer dezelven, hoe het ook gaa, genoeg zullen hebben, om met
eer door de waereld te komen; zo dat alles overwogen zynde, ik geen reden kan
vinden die my dwingt myne krachten, misschien vrugteloos, aan te wenden, om myne
liefde te vermeesteren, en een verbintenis die my zo veel aangenaamheid belooft van
de hand te wyzen. Wat zal de verstandige Crito hier aanvangen? Hy ziet baarblykelyk,
dat in den staat, waar in Lucius zig bevind, de beste raad de minste verandering in
zyne voorneemens niet schynt te kunnen maken; Hy is te oprecht om door een valsch
oordeel 's mans geneigtheid te vleyen, en te bedagtzaam om zonder eenige hoop van
nuttigheid zig deszelfs haat op den hals te halen. Hy kiest een middelweg; Hy houd
zig aan gemeene praatjes over de onzekerheid van 't geluk of ongeluk dat van dusdanig
huwelyk te verwagten staat, en over de roekeloosheid van een raad, te wagen omtrent
een zaak, die tegens alle waarschynelykheid aan wel of kwalyk kan uitvallen, en
aldus zend hy Lucius heen bykans zo vergenoegt over 't niet afraden van zyn huwelyk,
als of het hem nadrukkelyk was aangeraden geweest. De omzigtigheid van Crito
word door den uitkomst geregtvaardigt. Het leyd geen twee dagen of de ondertrouw
wordt tusschen Lucius en zyn beminde geviert, en wanneer hy zyns Vriends oordeel
deswegen kwam verzoeken, was hy reeds zo ver ingewikkelt, dat hy onmoogelyk
weder te rug kon, zonder den naam van een wispeltuurig, en zelfs van een oneerlyk
man te verdienen. [102]
Maar hoe is het te begrypen, zal men zeggen, dat een mensch die niet absoluit van
zyne zinnen berooft is, met een ernstig gelaat iemands oordeel gaat verzoeken, over
een gedaane zaak, in welke hy niets wil of kan veranderen? Wat mogelyke
beweegreden is 'er te vinden aan welke men zo een spooreloos gedrag kan
toeschryven? Dezelve is zo ver niet te zoeken als men zig wel verbeeld; Een man
gelyk Lucius, hoewel hy zyn best doet om zyn aandagt aan zyn reden te onttrekken,
word door dezelve nu en dan onverhoeds overvallen en gewaarschuwt, dat zyn drift
hem een dwaas voornemen staat te doen uitvoeren, 't welk mogelyk een eeuwig
berouw naar zig zal slepen. Zulks maakt dat hy het met zig zelve niet eens is, en noit
is een mensch wezentlyker ongelukkig als wanneer een burgerlyke
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oorlog in zyn boezem woed. Wat zal hy by de hand nemen, om dezelve te stillen?
Zal hy de reden byspringen, om de hartstogt te helpen overheren? Zulks is in 't gemeen
te moeyelyk, en kan van de zwakke menschelykheid nauwlyks gevergt worden. Hy
kiest liever alle mogelyke vooroordelen by malkander te rapen, en daar van een wal
tusschen zyn reden en zyn aandagt op te werpen. 't Oordeel van verstandige luiden
is eene van de vooroordelen daar in diergelyke gelegentheid de meeste hulp van te
verwagten is. Hy vordert 't zelve, op hoop dat met zyn voornemen kunstig te
verbloemen en te verzieren hy met een aangename goedkeuring zal begunstigt worden;
Hoewel hy dezelve, met het geen hem voordeelig is te opperen, en 't geen hem nadelig
is te verduisteren, en derhalven door een zoort van bedrog zomtyds erlangt, zo weet
hy te vergeten dat hy bedrieglyk heeft gehandelt. Hy maakt zig zelf wys, dat zyn
voornemen, niet zo als hy het heeft voorgesteld, maar gelyk het [103] in zyn natuur
is, door 't oordeel van een wys en oprecht vriend is bezegelt; dit stelt hem gerust, hy
word met zig zelf bevredigt, en de inwendige kryg houd in zyn boezem op. Niets is
'er gemener als zig op diergelyke wyze te verschalken, om zig met zig zelf te
verzoenen, en 't is zeker dat van tien reizen dat een mensch bedroogen word, hy
negen malen zyn eige bedrieger is. 't Geen nog ten hoogste ondragelyk is in menschen
die iemand met den uitersten iever parssen om hen met een oprechte en rondborstige
raad by te staan, en plechtelyk beloven dat de waarheid, hoewel aan hunne eigenliefde
nadelig, hen niet onaangenaam zal zyn, is datze tot gramschap worden vervoert, zo
dra de bedrogen raadsman iets voor den dag brengt, waar door 't pluimstrykend
denkbeeld dat ze van hunne verdienste vormen beleedigt word. Deze trotze grilligheid
heeft voornamentlyk plaats in Luiden, die zig boven anderen verheven vinden, geen
gemeenzaamheid met de waarheid hebben, zig een reden van hun rang maken, en
bykans onmooglyk oordelen, dat ze nevens den gemeenen man aan groove misslagen
kunnen onderhevig zyn.
Ik heb hier van onlangs een aanmerkelyk voorbeeld geleezen, 't welk ik niet
ondienstig oordeel myn Lezer mede te delen. De Heer Colbert1, een der grootste en
schranderste staatsdienaren van Lodewyk de veertiende, verzekert zynde dat de
koophandel gevoegt by de natuurlyke voort-

1

Jean-Baptiste Colbert (1619-83); het zogenoemde colbertisme impliceerde een vergaande
vorm van overheidsbemoeienis met industrie, landbouw en handel, alsmede een systeem van
reglementering en beschermende invoerrechten.
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brengzelen van zyn Vaderland het zelve boven alle de andere ryken van de waereld
zouden bloeyend en kragtig maken, hadde om de zelve aan te kweken alle middelen
die hem zyn uitgestrekt verstand kon opdoen, in 't werk gesteld; Dog hy bevond dat
in menigvuldige opzigten de uitkomst zyne pogingen niet beantwoordden, en 't was
hem onmogelyk te bedenken, [104] waar het aan mogt haperen. Om daar in het nodig
ligt te verkrygen vond hy goed een klein getal van de aanzienlykste en afgerichtste
kooplieden t'zynent te ontbieden en met hun raad zyn voordeel te doen. Die Heren
gehoorzaamden en wierden van den staatdienaar, die hen van noden had, met de
vriendelykste beleeftheid ontfangen. Hy maakte hen aanstonds de reden bekent
waarom hy ze t'zamen had doen komen, en wanneer hy zag dat niemand de eerste
wilde wezen, om aan zyn verzoek te voldoen, bemerkte hy zonder moeite dat de
vrees van hem door 't opperen van onaangename waarheden te belgen, hen den mont
sloot; Hy verzekerde hen hier op met allen mogelyken ernst, dat hy van hen een
volkomene openhartigheid verwagtte, en eischte, en dat die geen die hem 't
rondborstigst zyne gedagten zou uitdrukken zyn beste vriend zoude wezen. Deze
betuiging gaf de kooplieden moet, en de oudste onder hen, die zo verstandig als
opregt was, en de taal en zeden van 't hof noit had gekend, het woord nemende;
Mynheer, sprak hy, dewyl U Excell: my dan beveelt op deze gewigtige stoffe myne
gedagten zonder bewimpeling te uiten, zal ik rond uit zeggen, dat wanneer U Excell:
aan 't bewind der zaaken gekomen is de wagen van den koophandel aan de eene zyde
omver lag; 't Is waar gy hebt ze weder opgerecht, dog by ongeluk hebt gy ze aan de
andere zyde weder om ver geworpen. Door die stoute taal wierd de wyze Colbert
door de trotsheid aan zyn rang en Character gehegt, onverhoeds en tegen zyn
voornemen aan zig zelf ontrukt; Hy wierd rood van spyt en gramschap, en den
Raadgever met verontwaardiging aanziende, weetje wel, jy kameraat, sprak hy, wie
je voor hebt; Heel wel, was het antwoort, en ik vraag U Excell: duizentmaal om
pardon wegens myne dwaasheid van haar op haar woord gelooft te hebben. De
staatdienaar wat bedarende trachtte vrugteloos de mening der anderen te weten, met
het betrouwen op zyn verzekeringen was 't gedaan, en hy vond zig genoodzaakt de
vergadering onverrigter zaken te doen scheiden. [105]
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No. 74. Den 11. July [1732].1 De Hollandsche S p e c t a t o r .
Navita de ventis, de tauris narrat arator,
Enumerat miles vulnera, pastor oves.
2
OVID.

DAar is een zekere kunst en behendigheid om agting in de waereld te verkrygen,
dewelke, wanneer ze om tot haar oogmerk te komen, zig van geen valsche streeken
bediend, myns oordeels, zeer geoorloft is. Doch dusdanige verligte en voorzigtige
eerzugt is vry zeldzaam, en duizenden Mannen die een uitgestrekte reputatie
verdienen, zyn door de liefde voor dezelve zo verblind, en wenden zulke verkeerde
middelen aan om ze te verkrygen en gestadig te vermeerderen, dat men zweeren zou,
dat ze dezelve versmaden, en beslooten hebben niets te verwaarlozen om 'er zig van
te ontdoen. Aristus is buiten tegenspraak een van de wyste Rechtsgeleerden van onze
eeuw; Hy heeft zig niet alleen weten te ontwerren uit den moeyelyken doolhof van
de Roomsche Wetten; Hy is niet alleen in staat, door 't overeenbrengen en vergelyken
van de gedagten der grootste leermeesters van die wetenschap, om ons de ware sleutel
van den ondoordringelyksten raad zelfs van 't burgerregt aan te toonen, maar om
deze zyne geleerdheid op onwrikbaare gronden te vestigen, heeft hy dezelve door
[106] eene onvermoeide arbeid en een wondere scherpzigtigheid uit

1
2

Vertoog 74 uit de zogenoemde B-editie geeft abusievelijk 1733 in plaats van 1732. Zie Van
Selm 1975: 247.
In de tweede druk wordt het citaat terecht niet aan Ovidius maar aan Propertius toegeschreven,
docht echter vrij vertaald. 1756: 153 “Al wort een Smit een Koninkryk bevolen, Hy spreekt
doch steets van yzer en van kolen.” - Een zeeman vertelt over wind, een landman over stieren;
een soldaat telt zijn wonden, een herder zijn schapen. Propertius, Elegieën II, 1, 43.
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de innigste boezem des Redens, en uit de waare natuur van de menschelyke
t'zamenleving voor den dag gehaalt, en in 't heerlykste licht geplaatst. Dog door eene
onbegrypelyke spooreloosheid schynt hy van de agting door zulke uitmuntende
gaven, en zo eenen loffelyken arbeid verdiend, een walg te hebben. In plaats van
dezelven meer en meer uit te doen blinken, en de geleerde waereld door zyne
doorwrogte schriften te verbazen, besteed hy en groot gedeelte van zyn tyd tot vaarzen
maken, Aristus wil absoluit Poeet zyn, dog 't is tegen wil en dank van Apollo; 't Geen
de man voortbrengt, hoewel met de regelen der Digtkunde overeenkomende, is laf,
koud, zonder geest en levendigheid; 't Verwekt in den Lezer medelyden, in steede
van vermaak en de veragting die de bedroefde Poëet zig moedwillig op den hals
haalt, strekt zig uit tot op den deftigen Regtgeleerde, en benevelt deszelfs welverdiende
reputatie. 't Is op dezelfde wyze gelegen met AEsculapides, die in de geneeskunde
weinige boven zig behoeft te erkennen, en aan wien de natuur alle haare geheimen
schynt te hebben geopenbaart. Zyn geoeffende reden stelt hem in staat om over alle
de stoffen, op welke hy eenigzins zyn aandagt heeft gevestigt, de bondigste en netste
denkbeelden voor den dag te brengen. Indien 't hem goeddagt zyn conversatie zoude
ons het merg te verschaffen van de kennis die uit veel boeken vergadert en in een
geschikt verband moet gebracht worden; Dog die groote Wysgeer heeft zig in zyn
oude dag in 't hooft gebracht dat hy aardig moet wezen, en dat zyn wysheid in haare
volle aangenaamheid zal geplaatst zyn, indien ze haar voorhooft weet te ontfronsen,
en alle haare kragten inspant om een [107] gansch gezelschap te vermaken. Dog
schoon hy de werktuigen van zyne harssenen in zyn jeugd daar toe mogelyk geschikt
zoude gevonden hebben, indien hy zulks de zelven gevergt had, zo zyn ze door gebrek
van oeffening in dat opzigt, en door den ouderdom buiten staat om daar toe geboogen
te kunnen worden. De goede man zyn koddigheid, waar aan hy zig geheel en al
overgeeft, sweemt naar uitzinnigheid; ze spreit rontom den wysgeer een dikke nevel,
die hem onze ogen ontrukt, en ons dwingt te twyfelen of 't wel mogelyk is dat die
zelfde geest, die zo veel walgelyke zotheden baart, zo veel heerlyke zaken uit zyn
eigen schatkamer heeft voortgebracht.
Niets is 'er schadelyker voor de reputatie, als eene onbepaalde verwaandheid. Ik
ken menigvuldige geleerde, die gestreeld door de agting dewelke ze door een zoort
van wetenschap, tot welkers verkryging alle hunne gaven en tyd besteed zyn, behaalt
hebben, zig verbeelden, zonder 't
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minste onderzoek een recht van eigendom op allerlei geleerdheid zig te mogen
aanmatigen, en die met zo veel laatdunkendheid als onnozelheid over stoffen, op
welke zy geenzins gevat zyn redeneerende, zig de bespotting van de geringste
leerlingen op den hals halen. De waare nederigheid in tegendeel rustende op de
weloverwoogen kennis, die iemant van zig zelf heeft, is het zekerste steunzel van
eene met recht behaalde hoogagting. De gelukkige en agtbaare bezitter van die
hoofddeugt zal zig wel wagten met de minste meesteragtigheid te spreken van zaken
die de palen van zyn verstand te buiten gaan. Om nogthans de hatelyke pedantery te
myden, zal hy niet in alle gezelschappen met de heele schat van zyne byzondere
kennis voor den dag komen, en tot verveelens toe met dezelve pronken. [108] Hy
zal zig vergenoegen, in een gemeen en burgerpraatje eenvoudiglyk deel te nemen,
en word 'er iets geoppert, waar omtrent hy zyn verstand ongeoefent vind, hy zal met
aandagt toeluisteren, om van 't geen gezegt word een gezond oordeel te kunnen
vormen, en om te maken dat het geringe, dat hy deswegens met schroom durfd uiten,
ten minsten in den haak zy; Door die verstandige omzigtigheid zal hy zonder moeite
doen gelooven, dat niet de talenten, maar het onderzoek alleen hem ontbreekt, om
van 't overwoogen voorwerp een grondig begrip te hebben.
Onder alle de voorwerpen, die my bekend zyn, is 'er geen, omtrent het welk de
reputatie zo dikwils, en zo roekeloos gewaagt word als de staatkunde; Ik spreek hier
niet van de Couranten staatkunde, die alleen bestaat in zommige harssenschimmen
en losse gissingen, rakende de voorvallen, die de nieuwstydingen met of zonder
grond ons mededeelen, en welkers makkelykheid, en voordeligheid, om iemant voor
verstandig door te doen gaan, ik in een voorig discours1 volgens haare waarde
gepreezen heb; Ik spreek hier van een waare en geredeneerde kunst van regeeren,
die de Oppermagt en haare Dienaren tot een rigtsnoer strekt, en aanwyst 't geen moet,
en mag geschieden, om een Volk gelukkig en groot te maken.
De uitgestrektheid, en diepte van deze wetenschap kan nauwlyks afgemeeten, en
doorgrond worden; Wat word 'er niet al vereischt om dezelve uit te maken! een nette
kennis van 't recht der natuure en der volken, en van een zedekunde die uit de
gesteldheid van de menschelyke t'zamenleving voortvloeit, een naarstige en aandagtige
overweging van oude en nieuwe geschiedenissen, een doordringend begrip van de
neigin-

1

Zie vertoog 45.
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gen die 't mensdom in 't [109] algemeen, en ieder Landaard in 't byzonder eigen zyn,
en wel voornamentlyk van de waare belangen van 't volk dat men regeert, en van de
natien die 't zelve omringen, en van dewelken zyn ongeluk, of voorspoed het meest
af hangt; En nogthans word 'er in 't gemeen met die wetenschap gehandelt, als of ze
den Mensch was aangeboren, en of de minste moeite meer als genoegzaam was om
'er zig meester van te maken. Zulks is te verschoonen in luiden die geen kennis of
bekwaamheid ter waereld hebben, die denken dat alles ligt, en gemakkelyk is, om
dat ze buiten staat zyn van ergens swarigheid in te ontdekken, in een woord, die zelfs
onkundig zyn omtrent hunne onkunde, en alles vermeinen te begrypen, om dat ze
niets ter waereld begrypen; Dog dusdanige onbezonne roekeloosheid kan niet vergeven
worden aan Menschen die het natuurlyke schranderheid niet ontbreekt, die een
denkbeeld hebben van de redenering, en die door hunne eigen ondervinding kunnen
begrypen wat gaven, arbeid, tyd, en oplettendheid tot de verkryging van de geringste
wetenschap vereischt worden. Men ziet in geen staaten menigvuldiger staaltjes van
zo eene dwaaze laatdunkendheid, als in Gemeenebeste, daar de geringste ingezetenen
zig als medeeigenaar van 't gansche Land met recht mag aanzien, en midden in zyn
armoede, en onmagt meesterlyk mag uitgalmen. Onze republyk, onze Vlooten, onze
Legers, onze schatkist. Zo dra, by voorbeeld, het rugtbaar onder onze Landgenoten
word, dat 'er by de wyze bestierders van ons Vaderland iets nieuws op het tapyt is,
en geraadslaagt word over 't invoeren van een nieuwe schikking in de regeering, over
een nieuwe Resolutie, een nieuwe Wet, zo is ieder aanstonds gereed, om 'er zyn
oordeel over te vellen, als een vonnis dat geen [110] appel lyd, en zyn gevoelen
tegens anderen op het hevigste staande houden. Myn voorneemen is hier geenzins
te beweeren, dat het onderdanen van een Vrye Staat ongeoorloft zy, elk naar zyn ligt
en vermoogen zyn gevoelen voor den dag te brengen aangaande 't algemeene belang,
in 't welk 't hunne opgeslooten legt, doch ik wenschte, dat, zo het mogelyk was, ieder
zig met nedrigheid, en bedaardheid van dat voorregt bediende, en zulks zou waarlyk
mogelyk zyn, indien de verstandigste en de verligtste, onder 't volk, in die billyke
bezadigtheid 't zelve tot een voorganger wilde strekken, en door 't omzigtig
omschorten van hun oordeel, 't zelve leerde van met gerustheid den uitslag van de
wyze raadslagen der overheden af te wagten. Dusdanige koelheid is in 't gemeen des
te voorzigtiger en redelyker om dat de uitgestrektste kennis van de staatkunde, die
in een
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onderdaan zo wel kan plaats hebben als in een Regent, niet genoegzaam is, om van
staatszaken, die nog verhandelt worden, een gezond oordeel te vormen, indien men
van het onderwerp der beraadslagingen, in alle zyne delen en omstandigheden, en
in 't geheele verband van de voor en tegen dienende beweegredenen, geen volkomen
denkbeeld heeft. Ieder die weet wat redeneeren is, begrypt duidelyk dat de grootste
kunst en de doordringenste kragt van redeneering niet genoegzaam zyn, indien 't
hare werkzaamheid aan de nodige middelen ontbreekt, en zy alle de vereischte
denkbeelden niet heeft, die met elkander moeten vergeleeken worden, om 'er een
rechtmatig besluit uit te trekken. Hoe dikwils beurt het niet dat ons van een voorwerp
niet gezegt word als waarheid, doch, dat een gedeelte der waarheid word
agtergehouden! Indien wy geen reden van agterdogt in zo een geval hebben, zo lopen
wy een [111] bykans onmydelyk gevaar van grovelyk mis te tasten; 't Geen
rechtvaadig en loffelyk is, zal ons dikwils voorkomen als verfoeyelyk en afschuwelyk;
Volgens onze onvolmaakte kennis kunnen wy niet anders vonnissen, en 't is de
schranderste der Menschen onmooglyk dusdanige dwaling te bespeuren, 't en zy het
agtergehouden denkbeeld te voorschyn komende t'effens de zaak en 't oordeel geheel
en al van natuur doe veranderen. Neem eens dat iemand ons verhaalt, dat zeker man
van zyn kennis zyn gehuwde Vrouw, van welke hy noit de minste beleediging heeft
geleden, heeft vast doen binden, en met een scherpsnydent werktuig haar den boezem
heeft geopent, zonder door hare tranen, en bitterste klagten te rug te worden gehouden,
en dat haar leven in een baarblykelyk gevaar is, wie zal zo een man niet veroordeelen
als een ontmenscht barbaar voor dewelke de wreedste straffen niet te streng kunnen
wezen; Doch wie zal van gevoelen niet t'eenemaal veranderen zo dra hy onderrigt
word dat de gewaande Vrouwebeul, een geleerd en afgericht Chirurgyn is, die geen
ander middel wetende om zyn tedergeliefde huisvrouw van een dodelyke kanker te
genezen, als in haar geopende boezem de wortel van het kwaad zelf te zoeken, een
ander die gevaarlyke operatie niet goedgedagt heeft toe te betrouwen, en wiens
schynwreedheid aldus uit eene wezentlyke tederheid zyn oorspronk heeft getrokken.
Dusdanige verkeerde oordeelen, spruitende uit d'ontbeering van nodige denkbeelden,
zyn zo gemeen, zelf onder ons die met recht voor een van de bezadigste Volken
doorgaan, dat het wonder is dat wyze luiden niet eenige pogingen aanwenden om
dezelven te myden. Dagelyks zien wy menschen die wanneer men zig maar half
uitgedrukt heeft [112] 't overige raden, 't
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geen men volgens hunne haastige gedagten wil zeggen goedkeuren of verwerpen,
en naar 't verzoek van uit te mogen spreeken niet luisteren, als wanneer ze alles wat
ze omtrent de gewaande stoffe weten, hebben voor den dag gebracht, doch, zo dra
eindelyk eenige agtergebleevene denkbeelden opdagen, met verwondering zien, dat
ze in de lucht hebben geschermt, en alsdan koeltjes, en 't geen te verwonderen is,
zonder schaamte, antwoorden, Ha, ha, dat wist ik niet, dan is het wat anders. Dat
kan zo wel gaan in Conversatien van geen aangelegentheid; Maar, dat wist ik niet,
dat is een andere zaak is een zeer slechte voldoening, wanneer een onderdaan door
losse redeneringen over een kwalyk begreepene staatszaak zyne medeburgers ontrust
heeft, en hen een ongegrond vermoeden wegens de voornemens van hunne wettige
overheden heeft ingeboezemt, en my dunkt dat een braaf Patriot die zig aan diergelyke
roekeloosheid schuldig heeft gemaakt, zo dra een vermeerdert ligt hem zyn dwaling
doet zien, deswegens een knaging in zyn geweeten behoorde te voelen, bekwaam
om hem in 't vervolg voor zulke schandelyke misslagen te hoeden. Ik heb gezegt en
herzeg het, dat het aan een onderdaan van een vrye staat geoorloft is over de gemeene
belangen, waar in hy zyn aandeel heeft, te redeneeren. Doch ik zeg 'er by dat het
noit, en aan niemand geoorloft is, en nog minder over staatzaken als over andere
stoffen, zonder een genoegzame grond te redeneeren, en over voorwerpen, die men
niet begrypt, en dikwils niet begrypen kan, een eerrovend vonnis te vellen. Zekere
onkundige wysneuzen zouden wel doen noit te vergeeten eene koddige schertzing
van Hendrik de Groot, niet min berucht door aartige boertigheden in de conversatie,
als door dappere daden in 't velt. Zyn kleermaker bood hem op zekeren tyd aan een
ontwerp door hem gemaakt aangaande de finantien. De Vorst nam het zelve met
zyne gewoone vriendelykheid aan, doch gaf met een last aan een Hoveling, aan den
Rykskantzelier te gaan zeggen, dat hy aanstonds moest komen om de Koning de
maat van een kleed aan te nemen. [113]
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No. 75. Den 14. July 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Felices ter & amplius
Quos irrupta tenet copula, nec malis
Divulsus querimoniis
Suprema citius solvet amor die!1

DE voorstanders van de onbestendigheid der huwlyks-liefde brengen dikwils by tot
bewys van hun gevoelen, een aardig vertelzeltje van den Italiaanschen Digter
Bocaccio, van 't welk den inhoud in weinig woorden dusdanig is. Een zeker groot
Heer, naar langen tyd op een juffer die in allerlei bevalligheden, en in ware verdienste
het cieraad van hare sex was, smorelyk verlieft te zyn geweest, verkreeg haar eindelyk,
tot zyn onuitspreekelyke vergenoeging tot zyn egtgenoot; Dog die hevige passie
wierd door 't gerust genot wel haast verkoelt, en in korten tyd geheel en al uitgeblust.
De Jonker begon meer te houden van snoepen, als van aan een heerlyk gastmaal zig
te verzadigen. Een Edeling die met hem opgevoed was, en die by hem 't recht had
verkreegen van met eene gemeenzame openhartigheid hem zyne gedagten te
openbaren, merkte dat deszelfs Bediendens hem nu 't eene, en dan 't andere Nimphje,
zo heimelyk als 't mogelyk was in zyn slaapkamer brachten. Ten uiterste over deze
ontdekking verwondert, matigde hy zig de vryheid aan van zyn meester des
aan[114]gaande te onderhouden. Deze trachtte zulks in 't begin te ontken-

1

1756: 165 “O! mild gezegende echte band! Die, door geen Huiskrakeel geschonden, In
onuitbluschbren Minnebrand, Zelfs op den sterfdag word bevonden.” - Driewerf gelukkig,
ja meer nog, / die door een hechte band verbonden zijn, en niet / verscheurd worden door
boze grieven / en pas op de laatste dag in hun liefde worden gescheiden. Horatius, Oden I,
13, vss 17-20.
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nen; Dog daar mee kon hy niet door, dewyl zyn gunsteling staande hield, dat hy
verscheidemaal ooggetuige van de zaak was geweest, en dat hy zelfs de juffertjes zo
wel had bekeeken, dat hy bespeurt had dat de frayste van allen in vergelyking van
Mevrouw maar een slons was en onwaardig van een keurig man aangeraakt te worden;
Mynheer wist hier op niet veel te zeggen 't geen voldoenend kon schynen, en vond
goed het gesprek hoe eer hoe liever af te breken. Eenige dagen daar na weder met
zyn adelyke dienaar aan de praat rakende draide hy zonder gemaaktheid de conversatie
naar een goede tafel en wel bereide spyze, en nam daar aanleiding uit om zyn
gunsteling te vragen wat schootel, van alle de genen die hy bedenken kon, hem het
best aanstond. 't Antwoord was een paling-pastytje. Zulks was genoeg voor Mynheer.
Den zelfden middag zag de Gunsteling op zyn tafel een diergelyk pastytje verschynen,
aan het welk een afgerichte kok al zyn kunst te werk had gelegt, en van t'welk een
goed gedeelte met de grootste smaak geconsumeert wierd; Des avonds wierd 't zelfde
gerecht onzen man weder voor gezet, met geen minder smaak genuttigt, en als een
byzonder gunstbewys aangemerkt. Dit duurde een gansche week, en wanneer dagelyks
de smakelykheid van 't palingpastytje verminderde, en eindelyk in een
onwederstaanbare walglykheid veranderde, vond hy goed zyn meester te verzoeken
hem iets anders te laten opdissen. Wel wat wil dit zeggen, antwoordde Mynheer; Ik
dagt U grooten dienst te doen; Gy hebt immers zelf verklaart, dat geen spys ter
waereld u aangenamer was. 't Is wel waar, Heer, sprak de Hoveling; Maar 's middags
en 's avonds Palingpasty, en dat zo veel dagen na [115] den ander! Ik kan de reuk
zelfs niet langer dulden. Ik zou meer behagen nemen aan een korst droog brood te
knabbelen. Ik geloof dat je de waarheid zegt, hernam Mynheer, dog zo op uw gedrag
niet te zeggen valt, zo moet het myne onberispelyk wezen; Mevrouw, met al haar
schoonheid, en beminnelyke hoedanigheden, is voor my het Palingpastytje, en de
Diertjes die je geen aanrakens waardig oordeelt is het droog brood, daar ik met de
uiterste gretigheid myn tanden in zet.
Dit spreukje is waarlyk recht aardig, dog niet toepasselyk op de huwlyks-liefde
in haar ware natuur, en rechtmatig gebruik ingezien:
Het is my gansch niet moeyelyk te begrypen dat de bestendigheid van de
huwlyks-liefde geen vat kan hebben op menschen, die zig schynen te verbeelden dat
ze expres geschapen zyn om zig in dit leven te diverteeren, en dat niet tegenstaande
de uitmuntende verhevenheid van het onsterfelyk
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denkend wezen 't welk bekwaam en geschikt tot de grootste verrigtingen in ons aan
een stoffelyk werktuig verknogt is, zy ter waereld zyn gekomen, om hunne beste en
nutste dagen te besteeden aan gedurige pogingen om over 't vrouwlyk hart te
zegenpralen, en om in de menigvuldigheid van die veroveringen hun grootst vermaak
en dierbaarste luister te zoeken. 't Is niet natuurlyk, ik beken het, dat iemant, die zo
weinig eerbied voor zyn ware en inwendige grootheid heeft, dat hy de liefde niet als
een geneuchelyke uitspanning, maar als een gewigtige bezigheid aanziet, zig lang
met de bezitting van 't beminnelykste voorwerp kan vergenoegen. Het kan niet wel
anders wezen, of zyne voldane en verzadigde hartstogt moet wel haast verflauwen,
en hem een verveelende last doen vinden in 't geen hy wel eer als een onuitputtelyke
bronader van het meest [116] streelende vermaak zig voorstelde; zyn afgesloofde
ziel die zonder werkzaamheid, en zonder gevoelens aan 't kwynen raakt, moet haken
naar iets nieuws, en rykhalzen naar verscheidenheid van voorwerpen om haare driften
weder te ververschen, en te verlevendigen. Dog dus en is het niet gesteld met een
redelyk man, die 't ware einde van zyn bestaan kend, en tracht te beantwoorden. Hy
ziet duidelyk, dat de geen, die zig geheel en al aan de Galanterie overgeeft, zig tot
alle andere bezigheden onbekwaam maakt, dat hy, wat aangenaamheid hy ook in
zyn ziels ontroeringen geniet, altyd afgetrokken van gedagten moet wezen, geduriglyk
aan zig zelve ontrukt door de hevigheid van zyne telkens vernieuwde hartstogten,
en geen genoegzamen tyd over heeft, nog om zyn dierbaarste gaven te oeffenen, nog
om ze werkstellig te maken. 't Geen nog meer is, hy merkt dat zo een overgegeven
minnaar met recht te vergelyken is met een Lekkerbek, die door geduurige verandering
van spyzen zig een valsche graagheid verwekt, en die etende om honger te krygen
aan zyne eigene kragt en gezontheid, met een onbezonne moedwilligheid den oorlog
verklaart. Hy voelt in zig zelve een bykans onwederstaanbare geneigtheid voor de
Vrouwelyke sexe, aan de welke hy voldoen moet, wil hy zig gerust stellen, en niet
zonder ophouden met zig zelve worstelen; hy bespeurt dat die natuurlyke hartstogt
hem ontrust en telkens in zyn werkzaamheid omtrent de nutste en heerlykste
bezigheden stremt. Hy moet beminnen, hy bemind, en hy zoekt de aangenaame
kalmte zyns gemoets in de wettige eigendom van een voorwerp dat hy zyne liefde
waardig schat, en welkers tederste en bestendigste wederliefde hy besluit met alle
mogelyke pogingen te verdienen. De eerste hevigheid van [117] zyn drift word, het
is waar, allengskens verkoelt door
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de geruste bezitting, en hy zoude ongelukkig zyn indien zyn gemoet altyd aan de
zelfde ontroeringen onderhevig bleef. Zyn drift word echter maar gematigt, en in
staat gebragt van hem in zyne bezigheden niet te dwarsbomen, en hem de nodige
vryheid te gunnen om zyn aandagt, op 't geen hem goed dunkt, te vestigen; Hy is
niet meer een slaaf, maar een gunsteling van zyne passie, hy geniet haar lieflykheid
zonder de minste vermenging van hare bitterheden; Na het benaarstigen van zyn
pligt, of 't waarnemen van zyne bediening, keert hy weder naar 't wettig doelwit van
zyn vermaak. Hy heeft geen nieuw voorwerp van noden om in zig aangename
gemoedsbewegingen te verwekken; Zyn afwezentheid 't zy met zyn lichaam, 't zy
met zyne gedagten, vernieuwt zyn beminde voor zyne ogen en voor zyn hartstogten.
Men kan hem vergelyken by een ieverig arbeidsman, die veel werkende en zig zelden
overazende1, gedurende zyn gansche levenstyd met de zelfde graagte aan zyn
dagelyksche spys valt, daar in 't gemeen weinig verscheidenheid in gevonden word.
Men kan ook niet loochenen, dat een Vrouw, die het aan geest en bevalligheid niet
ontbreekt, (in dat opzigt gansch niet te vergelyken by een Palingpastytje,) de gaaf
van zig te vernieuwen uit de natuur bezit, en dat die gave door de kunst zonder
gemaaktheid eenigzins geholpen 't hart van een man, die niet wispeltuurig van aard
is, door eene geduurige verwisseling van beminnelykheid in staat is gaande te houden,
en aan de gretigheid van deszelfs lusten verscheidenheid van voedzel te verschaffen.
De wyze natuur heeft in de Vrouwen zekere aangename zwakheden opgelegt, waar
op de norsheid van zommige Mannen veel weet te vitten; Dog myns [118] oordeels
met zeer weinig reden. Die zwakheden zyn als de sex van hare zielen; en dezelven
in haar character te veroordelen is niet anders als kwaad te vinden, dat de Vrouwen
geen Mannen zyn. Dezelve ontstaan uit een byzondere levendigheid en buigzaamheid
van hare inbeeldingskragt op de welke de voorwerpen een schielyke indruk maken,
die ook schielyk weder word uitgewist, en waar van ieder door de drift, die 'er aan
gehecht is, beantwoord word. Zonder redenen van een groot gewigt is een vrouw by
beurten vrolyk, bedroeft, koel, vuurig, weigeragtig, aanhalende, stuursch, vriendelyk.
In 't kort de sex van haar ziel bestaat in iets grilligs en wispeltuurigs, in een zoort
van kinderachtigheid, die niet en belet, dat ze in de grond goedaardig en redelyk zy,
en die een verwonderenswaardige kracht heeft, om onze

1

Hier in de zin van zelden overmatig hebzuchtig zijn geweest.
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liefde door eene geduurige gemoedsbeweging voor eene gevaarlyke slaapzugt, en
kwynende ziekte te behoeden. In een Vrouw, die anderzins betoont door 't wezentlyke
van haar gedrag, dat het haar aan een deugdzame inborst en pryzelyke hoedanigheden
niet ontbreekt, kan niets aanlokkelyker bedacht worden, inzonderheid voor een man
die verzekert is dat hy van haar bemind word, en die dikwils reden heeft om te
gelooven, dat het de dampen van die liefde zelfs zyn, uit welke die geringe en
voorbygaande onstuimigheden haren oorspronk hebben. 't Is of de zon van hare
redelykheid, door die uitwaazemingen, nu en dan voor een korten tyd beneveld, zo
dra het buitje over is met eene vermeerderde aangenaamheid doorstraalt, en ons met
meer lieflykheid verrukt, als of ze de bestendige kragt had van alle dampen en wolken
te verdryven. Een Vrouwsperzoon, die door eene onafgebrooke deftigheid en ernst,
boven haars gelyken uitmunt, trekt zekerlyk [119] onze agting naar zig, maar ze is
boven het bereik van onze liefde, ze is onbekwaam om een speeltuig van onze
natuurlyke geneigtheid te zyn; haar al te manlyke verdienste heeft geen vat op onze
tederheid, en is te stemmig en te statig voor onze liefkozingen, die altyd op iets
kinderagtigs betrekking moeten hebben. Deze waarheid is zo ontwyfelbaar, dat de
Vrouwen, die doorgaans met de grootste scherpzigtigheid in de ware belangen van
hare bevalligheden indringen, wanneer die onschuldige zwakheden haar ontbreeken,
dezelve door eenige gemaakte grilletjes pogen na te bootzen. En ik ken een eerlyk
en verstandig man, die zo veel liefde voor zyn Vrouw heeft, dat hy niets verwaarloost
om de liefde nog te vermeerderen, en ten dien einde dikwils zig een verlustiging
maakt van die bevallige onweersbuitjes, in haar gemoet te verwekken, en aldus zig
't vermaak verschaft, van zonder onstandvastigheid drie of vier vrouwen t'effens te
beminnen. Dog, zal men zeggen, de jaren die in een Vrouw de aanlokkelykheid van
lichaam en geest wegnemen, moeten nogthans de huwlyks-liefde noodwendiglyk
met zig slepen; Gansch niet. 't Is wel waar dat het geen 'er driftigst in is allengskens
vermindert, dog tusschen gehuwde van eene ware verdienste, is het zeker dat de
tederheid, de agting en de onderlinge aankleving door den aanwas van Ouderdom
eer vermeerderen, dan afnemen. Ik heb zelf mans gekend die zo weinig tegenzin
hadden in de verflenste schoonheid van hunne bejaarde egtgenooten, als in de nadelige
verandering die de ouderdom in hunne eigene gedaante veroorzaakt had, en die haar
met zo veel smaak een kus gaven, als of de dauw van de eerste jeugd zig nog op haar
aanzigt en lippen verspreidde. Ik
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moet bekennen dat zulks voor my altyd een liefelyk schouw[120]spel is geweest,
dat het my altyd heeft doen geloven, dat die bestendigheid van liefde de treffelykste
hoedanigheden aan beide zyden tot haar grondslag moest hebben, en dat ik my in
dat gevoelen nooit bedroogen heb gevonden.
Mogelyk zal men my in myn gansche redenering gelyk geven, met deze restrictie
nogthans, dat, schoon ze doorgaat omtrent luiden die in de bezitting van een Egtgenoot
een aangenaam middel vinden om van hunne bezigheden te rusten, hare kragt nogthans
te gering is aangaande luiden die niets in de waereld te doen hebben, en aan welke
sterker middelen nodig zyn om hunne hartstogten in adem te houden. Ik weet maar
al te wel dat 'er menschen zyn, die niets doen, ten minste niets, van 't geen ze behooren
te doen; Maar ik wil graag bekennen dat luiden die niets te doen hebben, en zelfs
niets van de uiterste aangelegentheid, my volmaaktlyk onbekend zyn. Ik ken menschen
genoeg, die een ampteloos leven leiden, maar ik agt dat de zulke meer verpligt zyn
als anderen, zig aan de verhevenste bezigheden over te geven. Indien ze zulks
verwaarlozende zig eene ongelukkige hebbelykheid maken, van zig met beuzelingen
op te houden, de heerlyke gaven van een onstoffelyk en onsterfelyk wezen aan den
roest ten beste geven, en zig aldus tot eene eeuwige kindsheid veroordeelen, zo
verklaar ik hier dat ik voor hen niet schryf, dat ik met reden wanhoop wegens de
minste verbeetering in hun gedrag, en dat ik verzekert ben dat in zo een dorre en
uitgedroogde aarde de bestendige huwlyks-liefde al zo weinig diepe wortels kan
schieten, als alle andere treffelyke spruiten van reden en deugd. [121]
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No. 76. Den 18. July 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Quo Patre sit natus, num ignota matre inhonestus
Omnes mortales curare, & quaerere cogit.1

H E E R S P E C T AT O R ,
VErmits ik gemerkt heb dat eenige vertoogen dewelke ik UE heb toegezonden, nog
aan U, nog aan 't gemeen onaangenaam zyn geweest, zal ik de vryheid nemen van
U rekenschap te geven aangaande een conversatie die ik onlangs hier in 't voorhout
heb gehad met een uitheemsch Edelman, op een tyd, dat die heerlyke wandelplaats
aan alle kanten schitterde van pragtige equipagies van Vreemden, en inlanders.
Gemelde Heer die reeds verscheide van onze Provincien, nevens de berugtste
Hollandsche steden gezien had, dog maar eenige weinige dagen in den Haag had
vertoeft, kon niet nalaten op het voorby gaan van ieder Koets my te vragen wiens
Wapens en Livrey op dezelve pronkten, en na ik een geruimen tyd hem hier op,
volgens myn vermogen, voldaan had, sprak hy my op de volgende wyze aan: Ik heb,
hoewel noch jong, reeds veel gereist, Myn[122]heer, en heb hoe langs hoe meer
ondervonden, dat om van een Land en Volk een rechtmatig denkbeeld te krygen, het
hoognodig is dezelven in persoon en van naarby te bezien, en zich aan 't getuigenis
van anderen niet volstrekt te gedragen. In andere gewesten spreekt men van deze
Landaard, als ofze

1

1756: 176 “Hy noodzaakt alle Man om zich met hem te bemoeien en te vragen, uit welken
Vader hy gesprooten en of hy op eene oneerbare wyze uit eene onbekende Moeder geboren
zy.” - Hij dwingt alle mensen te vragen en te onderzoeken, wie zijn vader was en of hij door
een moeder van lage afkomst zelf geen aanzien kan genieten. Horatius, Satiren I, 6, 36.
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geheel uit handelaars bestond, en van adel gansch ontbloot was. Niets ongegronder
kan echter bedacht worden. Voor eerste spreeken de andere Natien, als of dit geheele
Gemeenebest uit de byzondere Provincie van Holland alleen bestond, en 't geen deze
eigen is, schryvenze toe aan alle de andere Vereenigde Gewesten. Ik weet reeds dat
zommige van dezelven van deftige en brave Edelluiden krielen, die in tyd van oorlog
't voornaamste cieraad en de krachtigste zenuwen van UE. legers zyn. Daar by ben
ik reeds onderricht, dat zelfs in deze Provincien Familien zyn die de Ridderschap
uitmaken, en die in oudheid, en verhevenheid geen Adel in Europa behoeven te wyken.
En nu word ik noch al verder verlicht, en myne eigene oogen toonen my door de
veelvuldige Wapens, die ze aanschouwen, en door derzelver verciersels, dat behalven
de eerste en oudste Adel, in dit Gewest meenigvuldige Familien moeten weezen, die
niet alleen edel, maar die ook zelfs met eertytels pronken. Ik moet bekennen dat ik
door dit discours eenigzins verrascht wierd, en my verleegen vond wegens de wyze
van 't zelve te beantwoorden. Ik vond my al te oprecht om den vreemdeling in zyne
valsche, dog zeer waarschynlyke waan, omtrent de adelyke luister van myne
landgenooten te bevestigen, en oordeelde ook niet raadzaam hem des aangaande de
geheele waarheid te openbaren. Ik vergenoegde my derhalven met hem te zeggen,
dat juist alle de genen [123] welkers wapenschilden hy gezien had geen eigentlyk
gezegde Edelluiden waren; Dat 'er verscheide onder waren welkers voorouders een
groote reeks van jaren de gewigtigste eeramten van 't land hadden bediend, en die
met den naam van Patricii vereert, eeniger mate verbeelden 't geen men in andere
landen de getabberde adel noemt, en niet de ware Edelen in aanzienlykheid bykans
gelyk wierden geschat. Dog hernam de nieuwsgierige Vreemdeling: hoe komenze
dog, indien het aldus met de zaak gelegen is, aan die heerlyke wapenschilden? .... Ik
zou grootste moeite gehad hebben om op die vraag een voldoenend antwoord te
geven. Dog by geluk wierd ons gesprek afgebrooken door de tusschenkomst van
eenig ander gezelschap, 't welk my eene gunstige gelegendheid verschafte van my
aan die netelige zwarigheid te onttrekken, met beleefdelyk myn afscheid te nemen.
Dog zo dra ik my alleen bevond deed ik my zelve de zelfde vraag, vermids de
gewoonte van ieder in ons land met wapens te zien pronken myne aandagt daar
omtrent tot nog toe verstompt had. Ik overdagt dat de wapens oorspronkelyk door
de oppervorsten met den edeldom zelfs aan de familien gehegt zyn, om voor eeuwig
tot een teken en bewys van hare
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adelyke luister te strekken, en dat 'er niets ongerymder en bespottelyker uit kan gedagt
worden, als diergelyk teken ontbloot van de betekende zaak. Ik kon nogthans zonder
moeite inschikken, dat wapenschilden in zekere deftige huizen, die nogthans niet
voor Adelyk erkent worden, van ouds af ingevoert, hoewel derzelver oorspronk
onbekend zy, door die genen, die ze door een overlevering van verscheide generatien,
van hunne voor[124]ouders hebben ontfangen, als wettig worden gebruikt en ten
toon gesteld. Ik herinnerde my ook dat ik by Huislieden van ons land treffelyke
wapenschilden had gevonden, omringt met adelyke kwartieren, zonder dat de oude
bezitters derzelver van hunne eigendom daar aan reden wisten te geven, 't geen hier
uit kan voortvloeyen, dat nakomelingen van ware Edelen tot armoede en een lagen
staat vervallen hunne adel en zelfs hunne Familie-naam hebben vergeeten, schoonze
het teken en bewys van die luister behouden hebben. Tot dus verre gaat de zaak wel
aan. Maar wat mag dog beduiden, dat niemand in ons gansche Vaderland, die 't geluk
maar eenigzins boven de burger- of boerenstand heeft opgebeurt, verwaarloost
aanstonds met een wapen voor den dag te komen, en 't zelve hun wapen noemen,
met dezelfde stoutmoedigheid, als of ze het met een treffelyk diploma van 't
Keizerlyke Hof ontfangen hadden. 't Is immers handtastelyk dat iemand al zo weinig
recht heeft om zig zelf met een wapenschild te verheerlyken, als eertyds een
Romeinsch Krygsman om zig zelf een eiken- of lauwerkroon, die hy van zyn veldheer
tot beloning moest verwagten, op te zetten. Dog hier mede is het nog niet genoeg,
die bespottelyke hovaardy verspreid zig verder, en verder uit, naar mate het fortuin
onze eigegereede Edellieden meer en meer uit het stof verheft. Het wapen 't welk
van te voren niet anders als tot het bezegelen van brieven diende, word op nieuws
overzien, verbetert, en vermeerdert, op een welvergulde koets geplakt, en met de
hoogadelykste ap- en dependentien opgepronkt. Ieder laat 'er de kroon opzetten die
hem 't best aanstaat; Die [125] zig met een Barons kroon vergenoegt, is bykans al te
nederig; die van Burggraaf, Graaf, of Marquis staan vry zwieriger, en worden ook
de meesten tyd geprefereert. Anderen hebben meer zin in twee of drie helmen, waar
van ze de rechte betekenis zo weinig kennen, dat ik op rytuigen van nauwlyks
uitgebroeide fatzoenlyke luiden, Wapenschilden heb gezien beschaduwt met helmen,
die Vorstelyke huizen alleen zig mogen aanmatigen. Maar waar tog haald diergelyk
volkje hunne wapenschilden van daan, zal men zeggen. Zomtyds uit zyn hoofd, en
dan beurt het niet

Justus van Effen, De Hollandsche Spectator

144
zelden, dat het ongelukkig genoeg is, om tegens de eerste regels van de Wapenkunst,
of het blazoen, op het grofste te zondigen. Een ander vind goed uit het een of 't ander
boek, met wapenschilden vervult, 't geen hem het best aanstaat voor 't zyne te
verkiezen, zonder zig eens te bekreunen of het een ander met recht toekomt, of niet.
Zommige welkers voorouders de naam van het dorp, waar ze geboren zyn, hebben
aangenomen, vereenigen dezelve met het wapen van der zelver geboorte-plaats, en
de meeste menigte wil hebben dat 'er tusschen haar schilt en familie-naam een
zinspeeling zy, 't welk by de liefhebbers van het blazoen een spreekend wapen
genoemt word. Een Champignon van 't fortuin zal haring heten? Wat gevoeglyker
wapen zal hy kunnen kiezen, als drie zilvere haringen op een hemelschblauw velt,
dewelke met eenige sterretjes of halve manen van den anderen gescheiden, geen
onbillyk figuur op een pragtige karos moeten maken. Onlangs heb ik met de uiterste
verbaastheid op een burgerkoets een wapen zien blinken zo sterk geécarteleert, van
zo veel verschei[126]de schilden aan een gelascht, met zo veel helmen en andere
adelyke wisjewasjes, die ik in 't neerduitsch niet weet te noemen, opgetoit, dat, had
ik den eigenaar niet gekend, ik gezwooren zou hebben, dat het niet minder als een
Keurvorstelyke Staatsikoets moest zyn. Ik ken een ander nieuwbakken Seigneur, die
ten minste dit met de beste adel gemeen heeft, dat zyn eerste oorspronk aan niemand
bekend is; Deze wonder wel op het blazoen gevat zynde had by een kunstenaar een
van de cierlykste wapens die een koets verheerlyken kunnen, bestelt. Wanneer het
hem t'huis wierd gebracht stond het hem uittermate wel aan. Maar, sprak hy, ik heb
onlangs iets op de koets van een Engelsch Heer gezien, daar ik groote zin in heb, en
dat ik wel wou dat j'er by kond plakken, 't is, (ik weet niet of ik het je wel ter deeg
zal kunnen doen begrypen) als een fluweel kleed, of een zoort van een pavilloen, en
rontom 't wapen hebje een blauwe zoom, of zo je wilt, een breed blauw lint, met
eenige Fransche woorden 'er op. De goed man wou spreeken van de kousseband, die
niemand als een Ridder van die order om zyn wapenschild mag slingeren. By geluk
wierd hem zulks van den Meester afgeraden; Dog om hem des te vertroosten, nam
hy zyn werk weer met hem en voegde by 't pragtig wapen tot een steunzel twee
gekroonde wilde mannen ieder met een knods in de hant.
Op dusdanige wyze word veroorzaakt dat de ware Edelen van ons Land met de
minst aanzienlyke Wapenschilden voor den dag komen, vermids ze dezelven zonder
verandering gebruiken gelyk ze hen zyn gegeven,
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in plaats dat [127] de anderen de hunnen zo fray en schitterend maaken, als zy zelve
het goed kunnen vinden; dog ik wilde wel eens weeten wat inzicht toch een onedele
rykaart kan hebben, om zyn koets te verheerlyken met een gekroont of gehelmt
Wapenschild, met het welk hy niet buiten 's Lands zoude kunnen pronken, zonder
zich aan de gevoeligste affronten bloot te stellen? Is het alleen om zyn rytuig van
een huurkoets te doen onderscheiden? Maar dit kan immers ten overvloed uitgewerkt
worden door andere prachtige cieraden, door 't kostbaar tuig en door de fraiheid van
gladde en onafgesloofde paarden. Is het om voor een Edelman te worden aangezien?
zulks kan hem wel lukken ten opzicht van d'een of d'ander Vreemdeling, wien het
onmogelyk is de onbepaalde vryheid, dewelke onze Landsgenooten hier omtrent
zich zelfs aanmatigen, te vermoeden. Maar dit voordeel word hem ten dierste betaalt
gezet door duizent bittere beschimpingen, die hem zyn dwaaze hovaardy op den hals
haalt. Wanneer 't gemeene Volk, dat de bedurve kinderen van 't fortuin zo zeer haat,
als ze van de grooten worden veracht, diergelyke heerlyke gewapende karos zagtjes,
op dat ze ter deege bezien mag worden, voorby ziet rollen, vraagt de een den ander
in 't gemeen; wie mag toch in die koets zitten, daar zo een kostelyk Wapen op staat?
Dat moet wis de een of d'ander Baanderheer1 wezen? een schoone Baanderheer
antwoord een ander. Hy denkt misschien dat men hem niet meer kend; om dat hy
zig zelf vergeeten heeft. Men weet immers wel dat zyn Grootvaar zoopjes verkogt
heeft, en daar na met een Brandery groot gelt gewonnen heeft. Indien hy wel wou
doen, zo moest hy in de plaats van de drie leeuwen, drie bobbeltjes, of drie Weezeper
studenten in zyn Wapen laaten schilderen. Diergelyke onaangenaame reden worden
dikwils zo overluit uitgesprooken, dat de beschimpte Sinjeur dezelve hoorende, van
spyt meent te barsten, by het koordje trekt, en de Koetzier wenkt zyn paarden de
zweep te geven.
Ik wil graag bekennen dat al de korts uit den dop gekomene fatzoenlyke luiden
aan die verneederende trotsheid zich niet schuldig maaken, en dat 'er zommige zyn,
doch weinig in getal, die begrypen, dat hun rytuig, keur[128]lyk en net, zonder pracht,
met eenige sierlyk door een getrokkene letters volstaan kan. Ik ben verzekert dat
deze zich by die zedigheid

1

Ook banierheer; degene die de banier van zijn gewest draagt (groot vaandeldrager, vaandrig).
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wel bevinden, en zich daar door aan 't uitjouwen van luiden, die eenige redelykheid
bezitten, onttrekken. Want dat menschen, van hoe geringe afkomst ze ook zyn mogen,
die in staat zyn koets en paarden te betaalen en te onderhouden, zich van dat gemak
bedienen, zo wel als de grootsten van 't Land, daar op kan ik niet zien dat iets te
vitten valt. Ze gebruiken hier in een recht dat men hen zo weinig kan betwisten, als
het bouwen van een fray huis, en 't koopen van kostelyke meubelen. Maar ze hebben
't minste recht niet om als Edelluiden voor den dag te koomen, of ze moesten het
zelve afleiden van eene aangeboore of verkreege zotheid, die ieder een ontwyfelbaar
recht geeft om alle mogelyke buitensporigheden te begaan.
Wat my aangaat, Heer Spectator, gy ziet dat myn brief met een eenvoudig Cyfertje
toegemaakt is. Hier in meen ik te volharden, ten zy de een of d'ander Vorst my met
een Wapen beschenke; Doch vermids ik weinig reden heb om daar staat op te maken,
ben ik van gedagten, gelyk ik zonder Wapenschilt ter waereld gekomen ben, zonder
't zelve de waereld weder te verlaaten. Ik begeer niet dat myne nakomelingen iets,
wat het ook zy, van my overerven, 't geen my niet rechtvaardiglyk toebehoort. Ik
blyve &c.
Plebejus simplex.1
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;
'sGravenhage, C. Boucquet en J. vander Kloot; Dordrecht, Van Braam; Leyden,
Kerchem; Haarlem, Van Lee; Utrecht, Kroon; Middelburg, Meerkamp; Vlissingen,
Payenaar; Leeuwaarden, Strik. &c. [129]

1

Eenvoudig burger.
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No. 77. Den 21. July 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Quicquid agunt homines nostri farrago libelli.1

ZO aanstonds word my een brief behandigt, en vermids ik van deszelfs inhoud my
veel goeds voor myn werk belove, oordeel ik raadzaam den zelve zonder uitstel van
woord tot woord, hier in te lasschen, en te beantwoorden.
In Vriesland den 4den. Julius 1732.
MYN HEER DE SPECTATOR.
IK hebbe met veel yver tot dus verre de schriften, welke van U Ed: worden uitgegeven,
gelezen; Ik ben ook verpligt openhartig te bekennen, dat de zelven my voldaan
hebben, in myne verwagting, die ik by derzelver uitkomste daar van hadde opgevat.
Nogthans bevinde ik, dat zeer vele zaken, dagelyks in deze Provincie voorvallende,
welke ten hoogsten verdienen, en waard zyn, van eens op eene ernstige wyze onder
het snoeimes genomen te worden, van U Ed. onaangeroerd zyn gelaten; hoewel ik
U Ed: daar over geenzins genegen ben te beschuldigen, dewyl het onmooglyk is om
alle gebreeken te gelyk aan te tasten, en misschien kan het zyn, dat die misslagen,
welke my hier zo aanstootelyk zyn, binnen U Ed:

1

1756: 187 “Het menschelyk Gemoed, zyn Handel in dit Leven Wort in myn Mengelmoes van
Bladeren beschreven.” - Alwat de mensen uitvoeren is de stof van mijn boek. Juvenalis,
Satiren I, vs 85-6. (De twee verzen bij Juvenalis zijn feitelijk uitvoeriger: Alwat de mensen
aan verlangens, angst, wrok, wensen, vreugden en ontspanning hebben, is de stof van mijn
boek.)
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geboorte-plaatse zo klaar niet uitblinken. Om deze reden kome ik my [130] aan te
bieden, om myne gedachten by ledigen tyd op het papier te stellen, over stoffen die
misschien niet onaangenaam zullen zyn, om dezelven aan U Ed. te behandigen, zo
ik verzeekerd worde dat myn voornemen van U Ed: word goedgekeurt.
Ik twyfel niet of het zal U Ed: vreemd voorkomen, dat een Vriesch zig durft
onderwinden, met U Ed: die de wareld grondig schynt te kennen, in onderhandeling
te treden, te meer, wyl de meeste Hollanders van gedachten zyn, dat Vriesland niets
dan Turfboeren uitlevert. Maar ik ben verzekert dat U Ed: onder dat getal niet moet
gereekend worden; Het zal derhalven onnodig zyn met veel woorden aan te tonen,
dat hier, eveneens als by andere Volkeren, wyzen en zotten gevonden worden, hoewel
het getal der zotten en waanwyzen (een ballast voor den Aardkloot) verre het grootste
is; 't geen in Amsterdam, (zo 't my geoorloft is daar over te oordelen) ook dus door
U Ed: zal bevonden worden.
Eer ik dezen brief besluite, zal ik U Ed: een ruwe schetze van myn persoon geven.
Ik ben van kindsgebeente tot de studie geschikt, en hebbe daar mynen tyd, tot aan
de 23. jaren mede doorgebragt; Toen heeft het den Professoren behaagt my tot der
Rechtens Doctor te verklaaren, mids 150 guldens betalende, die veel meer kunnen
uitwerken dan Baldus of Faber; Doch dit is te Harderwyk, Utrecht, en Leiden, zo
wel als in Franeker, en Groningen bekend. Verder heb ik myn meeste vermaak,
wanneer ik een wel uitgevoerd boek, zo in dichtmaat als andere wetenschappen,
kome te lezen, daar ik door gunste des Hemels overvloedigen tyd toe hebbe. Sluitende
blyve na zegenwensch
Mynheer U E.D.W. Dienaar
J. PHILOMUSUS. [131]
Ik twyfele niet of het spoedig gebruik door my van dezen brief gemaakt zal mynen
nieuwen Correspondent van zelfs overtuigen, dat ik zyne heussche aanbieding met
gretigheid aanneeme, en van zyn voornemen gunstige gevolgen verhoope, bekwaam
om mynen Spectator steunzel en cieraad by te zetten. Ik beken graag met hem, dat
ik nog verre ben van alle bekende fouten en dwaasheden van myne landsgenooten
in haare afschuwelykheid of bespottelykheid ten toon te hebben gestelt, en ik ben
verheugt te zien dat hy billyk genoeg is om my des aangaande vry te spreken, uit
oorzaak van de onmooglykheid van dat gansche werk t'effens
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te volvoeren. Indien ik my daar van reeds gekweeten had, zou ik gedwongen zyn of
de pen neder te leggen, of in walgelyke herhalingen te vervallen. Dog verre daar van
daan dat deze myne taak reeds afgedaan zoude zyn, bevroede ik dat ze onder de hand
groeit en zig uitstrekt, dat telkens, als ik voornemens ben een nieuw vertoog op te
stellen, de rykdom, en niet de armoede van myne stof, my ophoud, en dat de keur
alleen my verleegen maakt. De grond op welken de menschelyke buitensporigheden
groeyen is zo vet en vrugtbaar dat ze door de grootste overvloed van voortgebragte
vrugten niet uitgeput zal worden. De menschen, 't is waar, zyn niet in alle landen
dwaas en ondeugend op dezelfde wyze, en de ervarentheid leerd ons, dat door de
vereeniging hunner natuurlyke verdorventheid, met byzondere gewoontens, voedzel,
lugt, en opvoeding, in onderscheide gewesten hunne gebreeken een onderscheide
gedaante aandoen en een zoort van een Landsmaak verkrygen. Op deze onwankelbare
grond kan ik my zonder moeite verbeelden, dat in deszelfs vaderland bespottelykheden
in swang [132] gaan, die by myne Medeburgers zo zeer niet in 't oog lopen, te meer
dewyl ik met de uiterste zekerheid ondervonden heb, dat ieder van onze Hollandsche
steden zelfs door zekere begunstigde fauten en malligheden zig zeer nadeliglyk van
de anderen onderscheid. Verders doet hy my recht met te oordeelen, dat zyne
hoedanigheid van een Vriesch te zyn onbekwaam is my een kwade indruk van zyne
gaven en geleerdheid te geven. Niets komt my hatelyker en ongerymder voor als
voor gansche Volkeren een onbezonne veragting te tonen; en ik heb eens met eene
verontwaardigende verwondering tot Leiden eene plegtige redevoering van een onzer
eerste verstanden gehoort, in dewelke met eene onbillyke onbedagtzaamheid, de
Zeeuwen als een volk tot de studie nog geschikt, nog geneigt wierden uitgekreten,
niet tegenstaande de groote mannen die ze uitgelevert hebben, en nog uitleveren, en
schoon ze doorgaans, myns oordeels, in natuurlyke schranderheid, scherpzinnigheid
en vuur van verbeeldingskragt, de Hollanders voorby streeven. Ik heb ook de eer
van de Vriessche te kennen beter, als myn Correspondent wel denkt, en heb altyd
gemerkt dat niet alleen de gemeene man onder hen, maar ook de aanzienlykste
Edelluiden, beter als de meeste andere van onze Landgenooten hunnen tyd op de
Academien waarnemen, en in geleerdheid en ware kennisse by den Adel doorgaans
als burgerlyke gaven veragt, hun hoogsten roem stellen. In voegen dat zo 'er ergens
in onze Provintien verstandige en verligte luiden van een hooge geboorte kunnen
gezogt worden, zulks met
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geen voorspoediger uitslag als in Vriesland kan geschieden. Ik ben derhalven ten
volle overtuigt dat Vriesland andere luiden als Turfboeren en Roskammers voor
[133] den dag brengt, en voor gene onzer Provincien in getal en uitmuntendheid van
fraye geesten behoeft te wyken, en ik agt my gelukkig dat aldaar onder de luiden van
studie iemand gevonden wort die lust heeft om zyn ledigen tyd wel te besteden, en
myn werk hoog genoeg schat om 't zelve met de voortbrengzelen van zyn verstand
wel te willen verryken. Met ongeduld zal ik dezelven afwagten, en vermids het zelden
gebeurt dat een geestryk en geleerd liefhebben der Digtkunde zelf geen Poëet zy,
hoop ik van die hand nu en dan eenige vaarzen, bekwaam om den oordeelkundigen
Lezer te vergenoegen, en te vermaaken, te mogen ontfangen. Ik weet dat niets in
vertoogen als de myne, zo behaaglyk is als een aangename vermenging van rym en
onrym. Dog hoewel my de Poëzy niet geheel onbekend zy, en ik van myn jeugd af
aan, zo wel in myn Moedertaal als in 't Latyn en vreemde talen stukjes voortgebragt
hebbe die van kenners niet worden afgekeurt, zo is 't my onmooglyk, by gebrek van
tyd, myn werk door de vrugten van deze myne geringe gaaf smakelyk te maken, en
't grootste vermaak, dat men my kan aandoen is my in dit opzigt de behulpzame hand
te bieden. Men vreeze niet voor een oordeelkundig onderzoek van mynen 't wegen;
Ik heb voor eene rys daar in wel willen treden, om mynen Lezer handtastelyk te doen
ondervinden wat een t'zamenvloed van natuurlyk en verkregen ligt tot de Digtkonst
vereischt word1; Dog voortaan meen ik 't geen my in digtmaat zal worden
toegezonden, indien het my maar voorkomt als des Lezers betrachting waardig,
zonder myn oordeel daar over te vellen, 't gemeen mede te delen. Dit alleen durf ik
myne Correspondenten verzoeken, dat het hen behage ernstiglyk te overdenken, dat
[134] ze eigentlyk niet voor my maar voor 't gemeen schryven, 't welk hen tot een
prikkel zal strekken, om hun styl nauwkeuriglyk te beschaven. De grootste menigte
houd zig meer op met de cierlykheid en nette geschiktheid der uitdrukkingen, als
met de bondigheid en geestrykheid der denkbeelden zelf, om dat het haar
gemakkelyker is over 't eerste als over 't laatste wel te vonnissen. De styl is als het
kleed der gedagten, en 't is 'er eveneens mede gelegen, als met de kleding der
menschen waar van doorgaans de achting meer afhangt als van de ware verdienste,
en zelfs als van de welgesteldheid der ledematen.

1

Zie vertoog 49 en 57.
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Ik zou my aan eene onverantwoordelyke ondankbaarheid schuldig maken, indien ik
verwaarloosde iets te zeggen wegens een zeer geleerde en verstandige brief, my uit
Zeland toegezonden van een gezelschap 't welk zig tekend: Veri amantes Minnaars
der waarheid: hoedanigheid die zeer nauw vereenigt is met die van bezitters der
waarheid. Schoon dit kunstgenoodschap van my schynt te verschillen, aangaande de
mogelykheid der Toverkunde1, het bestryt myn gevoelen met zo veel vriendelykheid
en tekenen van achting, in een woord met zo eene wellevende bescheidenheid, dat
ik my zo verpligt vinde door desselfs berispingen, als door de loftuitingen van anderen.
Ik zoude gemelden brief hier in lasschen als een volmaakt model van het twistredenen,
dat deugdzame, verstandige, en wel opgevoede luiden past. Dog hier in word ik belet,
door de vreeze dat die stoffe, die niet wel geheel en al kan opgeheldert worden zonder
diepe en afgetrokke redeneeringen weder te berde gebragt, de meeste Lezers mishagen
mogt. Daar by verbeelde ik my, dat het verschil tusschen dat verligt gezelschap en
[135] my niet wezentlyk is, en maar alleen in een woordestryd bestaat, waar van ik
geloof de schuld op my te moeten nemen, dewyl ik verpligt ben te bekennen dat
myne definitie of bepaling van het betwiste voorwerp eenigzins gebrekkig en niet
voldoenend is. Ik noem tovery, 't geen in de heilige bladeren zo wel als by de gemene
man dien naam draagt, en naar welkers ware oorzaak, waar van ik geen zeker begrip
heb, ik maar goed gevonden heb te gissen. By voorbeeld, 't geen van juffrouw Cadiere
getuigt word, indien ik op die getuigenis konde doorgaan, zoude ik Tovery noemen
zonder my echter te verbeelden, dat Vader Girard eenig aandeel zoude hebben in de
onafscheidelyke eigenschap van 't opperwezen, bestaande in eerste oorzaak te zyn,
en in de kragt van de wetten der natuur te verbreeken of te veranderen. Ik zoude
bekennen moeten dat zyn geheim my volmaakt onbekend is, dog durven gissen, dat
hy door overlevering, of door mededeling van 't eene of 't ander schepzel, verhevener
in kennis als de mensch, tot de bezitting van het zelve was gekomen. Zonder te
geloven, dat die uitwerkingen tegens de wetten der beweging waren, zou het my
geoorloft zyn my te verbeelden, dat ze voortkwamen uit een byzondere directie of
bestiering van die wetten. Laat ons eens voor een tyd onderstellen een gevoelen, dat
op geen voldoenende bewyzen steunt, dat zelfs niet waarschynlyk is, en waar van

1

Zie vertoog 61.
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het tegendeel nogthans niet bondiglyk kan aangetoont worden, te weten dat zo wel
als de aarde, de andere elementen van denkende schepzelen bewoont worden, die
zig kunnen zigtbaar maken, en met den mensch gemeenschap houden. Nu is het zeker
dat, hoewel wy bewoonders der aarde de wetten der natuur [136] niet veranderen,
wy nogthans ieder ogenblik een nieuwe bestiering aan die wetten geven, het bewogene
brengen wy tot stilstand, wy geven de beweging aan 't geen in rust was, van bergen
maken wy dalen, van vlaktens heuvelen, wy doen het water van loop veranderen, en
zelfs, niet tegenstaande zyn zwaarheid, zig naar omhoog verheffen. Laat ons een
diergelyke directie met onze gedagten leenen aan de gewaande bewoonders van 't
vuur en van de lugt, en onderstellen dat ze over hunne Elementen dezelfde
heerschappy voeren als wy over aarde en water, en 't zal ons niet moeyelyk zyn te
begrypen, dat door derzelver hulp de verwonderenswaardigste verschyningen, en
bewegingen zonder schending van de wetten der natuur, en zonder de minste
handeling als eerste oorzaak, zouden kunnen uitgewerkt worden. Die het niet behaagt
zulks tovery te noemen, is 'er meester van, dog dit en diergelyke zaken versta ik en
de meeste hoop met my door die uitdrukking, en 't is in dusdanigen zin dat ik heb
willen beweren, dat, vermids 'er in de toverkunde geen volstrekte strydigheid
opgeslooten legt, niemand 't recht heeft van staande te houden, dat 'er in dezelve
niets wezenlyks is, of kan zyn. Ik wil niet eindigen zonder de Heren Veri amantes
van myn hoogachting te verzekeren, en hen te verzoeken van my verders met hunne
correspondentie te vereeren, met dewelke ik niet zal verwaarlozen myne vertoogen
te schragen en te vercieren. [137]
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No. 78. Den 25. July 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Ut ameris, amabilis esto.
1
OVID.

H E E R S P E C T AT O R ,
't GEen ik in twee van uwe vertogen aangaande de huwlyks-liefde2 heb gelezen,
overreed my u tot een raadsman te nemen. Zedert vier maanden ben ik getrouwt met
een man die op alle wyzen myne liefde en agting waardig schynt, en dien ik verzekert
moet wezen, dat naar die vereeniging alleenlyk uit een zuiver beginzel van tedere
genegentheid gehaakt heeft. Tot nog toe word ik van hem behandelt met alle
bedenkelyke tekenen van zagtheid en vriendelykheid; dog 't geen my ontrust is, dat
ik te vergeefs de zelfde hevigheid in zyn liefde voor my tragt te vinden, die eertyds
my zo aangenaam was, en dat zyn hartstogt ogenschynlyk zig bedaart en verkoelt,
terwyl ik voel dat de myne dagelyks in leven en kragt toeneemt. 't Geen my eenigzins
vertroost is uwe stelling, dat de huwelyks-liefde, zal ze bestendig zyn, en een nut
vermaak aan de gehuwden verschaffen, hare ontroerende vuurigheid moet verliezen,
om dezelven tot hunne nodige bezigheden niet onbekwaam te maken. Dog zulks
belet my niet te vreezen dat de verkoeling van myn mans genegentheid by trappen
wel [138] al te ver mogt gaan, en om zulks te beletten ben ik van gedagten geen
middelen te verwaarlozen, die de deugt en betaamlykheid aan een eerlyke Vrouw

1

2

1756: 198 “Zyt minlyk, zoo gy wilt dat anderen u minnen.” - Doe beminnelijk, om bemind
te worden [of: Als je bemind wil worden, doe dan beminnelijk]. Ovidius, Ars Amandi II,
107.
Vertoog 72 en 75.
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kunnen toelaten. Dog vermids ik weinig ervarentheid heb, en voornamentlyk omtrent
zaken van die natuur, heb ik, om myne pogingen wel te bestieren, goeden raad ten
hoogsten van noden. Dezelve wagt ik van uw verstant, en ondervinding, en blyve
uwe leerzame Vrindinne enz.
Om aan dit verzoek te voldoen zal ik, zonder orde, den loop van myne gedachten
volgen, en eenige regelen die een deugdzame Vrouw met vrugt kan waarnemen om
meestres van haar mans hart te blyven, hier ter neer stellen. De grond van dit gewigtig
werk is zekerlyk dat een Vrouw met haar gansch gedrag toont dat ze de wezentlyke
goede hoedanigheden bezit die haar de bestendige achting en eerbied van een man
van verdienste waardig kunnen maken. 't Is niet mogelyk lang te beminnen, 't geen
men in de grond veracht, met wat voor betoverende bevalligheden het zelve mag
verzelt zyn. Dog hoewel de huwlyks-liefde zonder die agting niet bestaan kan, zo is
het maar al te mogelyk dat gezegde achting met geen tederheid gepaart zy, en de
liefde zomtyds overleve. Om zulks te myden moet een vrouw de kunst bezitten van
haar verdienste behaaglyk en aanlokkelyk te maken, waar toe het gemakkelykste en
zekerste middel is een aangenaam voedzel, zonder ophouden aan haars mans
eigenliefde te verschaffen. Niets is natuurlyker als te beminnen 't geen in ons
vermeerdert de beweegredenen om ons zelf te beminnen. Een Vrouw derhalven zal
zelden missen de liefde in haar mans boezem aan te kweken, wanneer zy hem in haar
gansch gedrag op de kragtda[139]digste wyze betoont, niet alleen dat ze hem ten
hoogste waardeert, maar wel voornamentlyk, dat ze voor hem de uitgestrektste en
hartelykste tederheid gevoelt. 't Is echter niet dienstig dat de bewyzen van die liefde
altyd even groot zyn, en 't hart van een man in een geduurige rust laten, die 't zelve
in gevaar zoude kunnen stellen van de gansche levendigheid van zyn passie te
verliezen. Dezelve word gevoeglyk opgewekt door dat slag van aangename grilligheid,
't welk ik als 't karacter van een vrouwelyke ziel heb aangemerkt1, en 't geen met
beleid aangelegt en getempert zynde de gemoedsbeweegingen gaande houd, en de
zoetigheid van de liefde vernieuwt; 't Is gevaarlyk voor gehuwden noit 't minste
verschilletje met malkander te hebben, en altyd even goed vrinden te zyn; Een gering
misnoegen, dat noit egter uit eene wezentlyke oorzaak moet ontstaan, en noit zelfs
den schyn van een

1

Vertoog 75: 118.
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kwade inborst, en van eene onderlinge veragting moet hebben, geeft aanleiding tot
de onuitspreekelyke lieflykheid van een verzoening die de heugchelyke toestand in
een verliefde ziel uitwerkt, daar ooit een sterflyk schepzel 't genot van kan smaken.
't Geen ik egter een eerlyke Vrouw die haars mans genegentheid hoog schat geenzins
zoude durven aanraden, is 't verwakkeren van zyn hartstogt door 't middel van
ieverzugt. Zulks kan wel aangaan in 't gedrag van een Vryster omtrent haar minnaar,
die nog op haar hart 't minste recht van eigendom niet heeft. Dog in een Vrouw is
het zeer hagchelyk, en hoewel het haar lukt, na het bereikte oogmerk, de ergwaan
daar door opgevat, uit haar bemindes gemoed te doen verdwynen, en aldus die wonde
te sluiten, het litteken blyft in 't gemeen, en door de kwade humeuren die daar naar
toe vloeyen breekt de kwetzuur ligt weer op, en [140] aan deszelfs volkomen genezing
is maar al te dikwils te wanhoopen.
Een van de algemeenste en zekerste oorzaken die de liefde in 't hart van een man
doet slyten, en dikwils ganschelyk verdwynen, is 't gedrag van Vrouwen, die na
eenigen tyd getrouwt te zyn geweest verwaarlozen hare natuurlyke bevalligheden
door de kleding eenig sieraad by te zetten; Ik vorder niet dat een Vrouw in haar
huishouden opgeschikt zy als of ze zig altyd op een zalet bevond; Gansch niet, ook
bedriegen zig de vrouwen met te denken dat pragt, kostelykheid, en de kundigste
optoying haar in onze ogen bevalliger maken; 't Geringste kleedje, 't eenvoudigste
hulsel, als 't maar net en zindelyk is, maakt de zelve indruk op ons, en 't kost de
vrouwen weinig moeite, om ons in dit opzigt te voldoen. Dog die uiterlyke
zindelykheid is geenzins genoegzaam om de liefde in 't manlyk hert aan te kweken,
daar is een ander zoort van een innige zindelykheid, die de Mans hoger schatten als
de schoonheid zelve, en door de afschuwelyke verwaarlozing van welke meer
Vrouwen, als men zig wel verbeeld, 't hart van hare mannen verliezen, en hunne
liefde in eene onverwinnelyke walging veranderen; Wat baat een helder halsdoekje,
en welgewasse en keurlyk opgedane mouwtjes en lubbetjes, wanneer een man weet
dat dezelven niet alleen vuile onderkleren, maar ook bemorste leden tot een dekmantel
dienen? Hoe is het mogelyk dat een Man door de bezitting verkoelt, en wiens zinnen
door zyn drift niet langer betovert worden, niet afgeschrikt word door 't gezigt van
ongereinigde tanden die den adem besmetten en door de uitwaaseming van een
ongezuivert hooft, een van de vieste voorwerpen, die een Vrouw onaangenaam
kunnen maken. Ik zal om gewigtige
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reden niet ver[141]der intreden in die ontleding van de Vrouwelyke haveloosheid,
te meer, vermids het overige en misschien het wezentlykste niet moeyelyk te raden
is; Ik zal alleenlyk zeggen dat zodanige aanstotelyke onreinigheid in geen Vrouwen
zo onvergeeflyk is als in de onzen, welkers zindelykheid de gansche waereld door
beroemt is, en die op hare huizen zo uitermaten keurig zyn, dat ze niet alleen zorg
dragen, dat alles wat zig aan 't gezigt voordoet van helderheid kraakt, maar ook de
verhoolen hoeken en winkels van hare vertrekken met de vieste zorgvuldigheid doet
uithalen en reinigen. Is het te begrypen dat hare kamers en haar huisraad haar waarder
en dierbaarder zyn als de aangenaamste bekoorlykheden van hare eige lichamen?
My is niet onbekend, dat zommige eerbare Vrouwen, en die genen inzonderheid,
dewelke zig aan een kwalyk beredeneerde fynigheid overgeven, zig wysmaken, dat
dusdanige innige zindelykheid voor een kuische vrouw onbetamelyk is, en met
veragting overgelaten moet worden aan juffertjes, die van de renten van hare
bevalligheden voorgenomen hebben te leven, en derhalven gedwongen zyn alle
voorzorg aan te wenden om harer minnaren smaak op te wekken, en gaande te houden.
Dog niets onnozeler als deze reden kan 'er bedagt worden. Hoe? mag een eerbare
Vrouw niets gemeens hebben, met eene die de kuischheid schynt te hebben
afgezworen? Om dat by voorbeelt de laatste vriendelyk en lieftallig is tegen hare
Galants, is het daarom aan eene eerbare vrouw ongeoorloft hare verdienste op de
zelfde wyze aan haar Man smakelyk te maken? Indien het waar is, volgens 't gemeen
zeggen der fynen zelve, dat de uitwendige morzigheid geen heiligheid is, zo is het
my onmooglyk te zien, dat eene wezentlyke zindelykheid met de ware deugt niet
bestaan[142]lyk kan zyn. Dat meer is, al wierd die aangename voorzorg niet in 't
werk gesteld om zig behaaglyk te maken, zo zoude het my altyd redelyk voorkomen,
dat een mensch, 't zy man, of vrouw, voor 't huis van zyn verheeve ziel agting en
eerbied genoeg hadde om 't zelve aan de vuiligheid niet ten prooy te geven. Met hoe
veel te meer zorg derhalven moet die onreinheid gemyd worden, dewyl ze met de
bestendigheid des huwlyks zo strydig is, dat dikwils om die eenige reden, zekere
mans van hunne Vrouwen die, indien ze maar wilden, de beminnelykste des waerelds
zouden wezen, dog die om hen alleen te behagen die moeite weigeren te nemen, die
Ligtekoyen besteden om zig voor ieder behaaglyk te maken, de walg steken, en
buiten's huis gaan zoeken,'t geen ze t'hunnent niet vinden kunnen.
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Op de zelfde wyze, en waarlyk met de zelfde ongegrondheid, word 'er dikwils door
eene valsche nauwgezetheid geredeneert, aangaande zekere liefkozingen, door welke
onze sex wonderlyk tot liefde aangelokt word, en die nogthans van zommige vrouwen
als ongeoorlofde en met de kuisheid niet overeenkomende dartelheden verwezen, en
verworpen worden. Dog zulks is mede niet zelden van een verderfelyk gevolg voor
mannen, die door hun geweten niet nauw genoeg aan hun pligt verbonden worden.
Waarom dog is het geoorloft en zelf billik voor een vrouw de aangenaamheid van
het Tafel-vermaak ten behoeven van haar gemaal, door aangename soucen te
vermeerderen? en waarom zoude het onredelyk en schandelyk voor haar zyn, in haar
beminde op diergelyke wyze, een smaak van meer aangelegentheid op te wekken,
en te streelen? Verwaarloost ze zulks, zo is het dikwils te vrezen dat hy handele,
gelyk iemant, die [143] van de eenvoudige spys hem dagelyks opgedist walgt, en in
een herberg ten dierste een maaltyd betaalt, die bekwaam is zyne afgesloofde smaak
uit te lokken, en te kittelen. 't Geen ik hier zeg moet egter met oordeel, en in een
bepaalde zin begreepen worden; Hier moet een zekere maat worden waargenomen,
en 't is die vereischte getempertheid zelf, die de gevorderde toegevendheid van een
vrouw, voor die gene wiens liefde zy tracht te behouden, regt aanlokkelyk maakt.
De onbeschaamtheid moet zekerlyk uit het gedrag, zo wel als uit het gemoet van een
eerbare vrouw gebannen blyven, en by geluk is het de onbeschaamtheid, die een
vrouw nog walgelyker voor een keurig man maakt, als de grootste koelheid zelf;
Deze regel gaat zo vast, dat de veragtelyke schepzels, die haar kostwinning van de
Galantery maken, schoon ze alle schaamte uitgeschud hebben, zo ze haar handwerk
nogthans maar wel verstaan, haare onkuischheid door eene kunstiglyk nagebootste
beschaamtheid weten te verbloemen, en bekoorlyk te maken. Verre daar van daan
derhalve dat het dienstig voor een Vrouw is tot eene onbepaalde dartelheid uit te
spatten, is het haar grootste belang eene zekere middelmaat te houden, tusschen een
al te groote weigeragtigheid bekwaam om haren beminden te pynigen, en zekere al
te aanhalende liefkozingen die hem zouden kunnen verzadigen.
Hare weigering zelf, behalven dat ze door haar natuur het geweigerde aangenamer
en wenschelyker maakt, kan nog de kragtigste uitwerking op 't verliefd gemoet van
een man doen, indien ze niet uit eene natuurlyke koelheid en ongevoeligheid schynt
te spruiten, maar bewimpeld is met een teerhartige zorg voor zyne gezontheid, en
wel wezen. Op geen min krag-
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tige wyze kan hare toegevendheid 's mans [144] hart tot haar trekken en telkens
nauwer aan haar verbinden, indien de zelve voornamentlyk uit eene hevige liefde
schynt voort te vloeyen, en indien ze aan de betaling van hare schuld telkens de
gedaante van een nieuwe en verpligtende gunst weet te geven. Dog waar toe is al die
oplettendheid nodig? zeggen zommige vrouwen. Een man is verbonden zyn vrouw,
die anderzins de nodige huwelyks deugden bezit, te beminnen. 't Is zyn pligt, en hy
moet zig van de zelve kwyten. Ja; als hy kan, en 't is de pligt van een vrouw hem het
waarnemen van de zyne mogelyk en zelfs aangenaam te maken.
Ik moet bekennen, dat ik deze aanmerkingen op zo een netelige stof, met eene
zekere ongerustheid voor den dag heb gebragt, wel bewust, dat onder myne
uitdrukkingen, hoe zorgvuldiglyk ook naar myn uiterste vermogen bewimpeld,
denkbeelden schuilen, die op zommige gemoederen eene aanstotelyke indruk kunnen
maken, dog 't geen my gerust gesteld heeft is de verzekering dat een zedemeester,
gelyk een Anatomist, dog met meer verbloeming, in zekere opzigten, als een
Philosooph mag spreeken, en dat deze myne lessen van zo een uitgestrekte nuttigheid
zyn, dat derzelver verwaarlozing de algemeenste oorzaak is van der mannen
onbestendigheid in de huwlyks-liefde.
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;
'sGravenhage, C. Boucquet en J. vander Kloot; Dordrecht, Van Braam; Leyden,
Kerchem; Haarlem, Van Lee; Utrecht, Kroon; Middelburg, Meerkamp; Vlissingen,
Payenaar; Leeuwaarden, Strik. &c. [145]
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No. 79. Den 28. July 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Esse Deos credamne? fidem jurata fefellit,
Et facies semper, quae fuit ante, manet.1

HEt Eedzweren, niet alleen voor eene wettige vierschaar om een einde van een
geschil, by gebrek van genoegzame bewyzen door 't zelve te maken, maar ook, om
aan 't geen men in de dagelyksche conversatie getuigt kragt en gewigt by te zetten,
is bykans zo oud, als de mensch zelf, wiens verval van zyn eerste regtvaardigheid,
en waaragtigheid, hem terstond dit hulpmiddel, om zyn wankelende geloofwaardigheid
te ondersteunen noodzaaklyk gemaakt heeft; Wy vinden niet alleen in de heilige
bladeren het gebruik der eeden tot het bereiken van dit oogmerk bevestigt onder de
oude volkeren, maar wy bespeuren het zelve ook in schriften der Grieken en Latynen,
en inzonderheid in hunne Toneelspeelen, daar de in zwang gaande zeden op het
nauwkeurigst en levendigst worden afgebeeld; Niets is 'er gemeener in dat zoort van
gedigten als het zweren by Jupiter, by Hercules, by Castor, en by Pollux, en die Eeden
zyn 'er zo dik in gezaait, dat het niet moeyelyk is daar uit af te nemen, dat ze toen
reeds dikwils bloote stopwoorden waren, en zonder inzigt om de waarheid te
bevestigen gespilt wierden. De afschuwelyke Pharizeen had[146]den ten tyde onzes
Heilands van 't afzweren een geheele wetenschap gemaakt, en door on-

1

1756: 209 “Moet ik gelooven dat 'er Goden zyn, die wreken? Zy, die my trouwe zwoer, durft
woort en eed verbreken En blikt noch bloost om 't stuk, zoo schaamteloos begaan; Maar ziet
my even fier, als waar' ze onschuldig, aan.” - Moet ik nog in de goden geloven? zij heeft
haar beloften bedrogen, En haar gezicht blijft steeds, zoals het vroeger was (c.q. vrij vertaald:
en dat steeds met hetzelfde ijskoude gezicht). Ovidius, Amores III, 3, vss 1-2. (NB: bij Ovidius
gaat het om een geliefde, die haar haar geverfd heeft.)
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gegronde Jesuitische distinctien, een gebruik eertyds ingevoert om de gemeene trouw
te handhaven, in een konst weten te veranderen om die genen die van hunne streeken
onkundig waren, te verschalken, en aldus de snoodste bedriegeryen aan te kweken,
zonder zig daar door, volgens hun dwaas vernuft, aan de Godlyke wraak bloot te
stellen. Onze Zaligmaker vergenoegde zig niet met de fyne ongerymtheid van die
godloze distinctien te ontdekken, maar veroordeelde ook 't eedzweren in zig zelf,
met zo een onbepaalde strengheid, dat de Mennoniten eenigzins te verschoonen zyn,
indien ze vermeinen dat de volstrekte gehoorzaamheid, aan hun Meester verschuldigt,
van hen eischt de verwerping van alle eeden, van wat natuur dezelve mogen zyn en
in welke omstandigheden ze mogen van hen gevordert worden. Hoewel ik van hun
gevoelen niet ben, en dat ik my noit kan verbeelden, dat 'er een wezentlyk onderscheid
kan zyn tusschen de zedekunde van 't nieuwe verbond, en van 't oude, 't welk den
plechtigen eed als 't eenig middel tot het eindigen van zekere geschillen goedkeurt,
moet ik echter betuigen, dat het uiterste in 't welk die gezindheid zig, in dit opzigt,
werpt, my op ver na zo gevaarlyk niet voorkomt, als het tegengestelde, 't welk de
overige Christenen eenpariglyk omhelzen; 't Is myns oordeels voor de leerlingen van
Christus veel betamelyker ganschlyk niet te zweren, als de heilige plechtigheid des
eeds, met de zelve gemeen te maken, van haar ontzag en eerbied te beroven. Is het
niet vry onvoorzigtig de geringste amptenaars door een eed aan 't waarnemen van
haar plicht te verbinden? hoewel het maar al te waarschynlyk is dat ze op 't spoor
van hunne mak[147]kers, ongeoorlofde voordeeltjes trachten te genieten, en zig
bedienen zullen van de buitensporige, dog al te gemeene, verschoning dat ze zig
eveneens dragen, als al de rest. Men zal mogelyk zeggen, dat diergelyk volkje zonder
den band des eeds nog verder zoude uitspatten; Dog in een land daar 't recht
gehandhaaft word, is immers daar wel raad toe, en ik ben verzekert, dat die luiden
zig van hun plicht met vry wat meer trouw zouden kwyten, indien men in plaats van
hen een eed af te vorderen, hen met het schavot dreigde, en de uitvoering van die
bedreiging zonder oogluiking op de ontdekte misdaad volgde. Wie weet niet dat de
grootste menigte onder 't menschdom duizentmaal meer vrees heeft voor tydelyke,
als voor eeuwige straffen, die tot na de dood verschoven worden, en die men hoopt
t'eeniger tyd door berouw en bekeering, al was het maar op het sterfbed, voor te
komen en te ontgaan. Het is waar dat onkundige menschen die kinderagtige
denkbeelden van de Godheid hebben
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naar 't voorbeeld der Heidenen, niet zelden zig verbeelden, dat de meinedigheid,
waar door 't Opperwezen op 't allermoedwilligst beledigt word, geen voorwerp van
de goddelyke lankmoedigheid kan zyn, en op staande voet, door krankheden,
tegenspoeden, rampen, en zelfs een schielyke dood gestraft worden. Dit vooroordeel
zoude van de uiterste nuttigheid zyn, indien het niet noodwendiglyk door de
dagelyksche ondervinding om ver wierd geworpen, en indien men niet handtastelyk
bespeurde, dat de eedbreuk zelfs dikwils een zekere trap is tot het waereldsch geluk;
Hier door gebeurt het dat het gemelde vooroordeel aan een zwak verstand zeer nadelig
kan zyn, en magtig is het zelve aanleiding te geven om aan 't bestaan van een
Opperwezen te twyfelen. [148]
Dog dit misbruik van 't eedsweren is nog van weinig gewigt in vergelyking met
de menigvuldige eeden, waar meê de dagelyksche conversatie opgepropt is, die aan
Christenen dewelke een ware eerbied voor Gods heiligheid hebben de hairen doen
te bergen ryzen, en die de kinderen, onder ons, met het eerste voedzel schynen
ingezogen te hebben. Dezelve worden op twee verscheidene wyzen gebruikt: Om
zig te doen geloven, of wel blotelyk om een zekere zwier en levendigheid aan de styl
te geven. Wat het eerste inzigt aangaat, ik zal 't geen 'er godloos, en afgryzelyk in is,
aan de deftige redeneering van onze wyze en godvrugtige Leeraren overlaten, en tot
myn taak nemen 't geen in 't zelve als dwaas en bespottelyk zig opdoet. In dit opzigt
verbeeld ik my in staat te zyn, om met de uiterste baarblykelykheid aan te tonen dat
men, met het geen men betuigt door eeden te bevestigen, zyn geloofwaardigheid, in
plaats van dezelve kragt by te zetten, geheel en al ontzenuwt. Vanus vertelt my iets,
en hy merkt uit myn wezen en gebaarden niet dat ik een genoegzaam vertrouwen op
zyn getuigenis stel. Wat doet hy? Hy neemt tot de dierste eeden zyn toevlugt; Eerst
was ik maar in twyfel, maar nu geloof ik absoluit niet 't geen hy my zweert waar te
zyn? en waarom? om dat hy zonder de minste noodzakelykheid het zweert. Want
wat is dog de reden, dat hy diergelyk hulpmiddel om geloof te vinden in 't werk stelt?
Hy mistrouwt zyn eigen oprechtheid, hy weet dat hy zig van logentaal gewoon is te
bedienen; zyn conscientie zegt hem dat hy by eerlyke en verstandige luiden geen
geloof verdient, dog hy hoopt, dat schoon ze hem ondeugend genoeg oordeelen om
te liegen, zy zig nogthans niet zullen verbeel[149]den dat hy schelmagtig genoeg is
om een valschen eed te doen, in een woord, hy zweert, om dat hy voelt dat hy liegt,
en om dat een eed hem
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voorkomt als de eenigste weg om zyn leugen voor waarheid te doen doorgaan. Ik
wil graag bekennen dat deze myne regel wel aan eenige exceptien onderhevig is, en
dat die geen die met diergelyke ligtvaardigheid sweert wel eens de waarheid zegt;
Dog het blyft zeker dat ik daar noit, als met de uiterste onvoorzigtigheid, op vast kan
gaan, zo lang ik geen andere reden van overtuiging kan hebben, als de verzekering
van Vanus, geschraagt door zyne eeden. Men kan myns oordeels, iemant die door 't
zweeren de twyfeling omtrent zyn opregtigheid opgevat tracht weg te nemen, nergens
beter by vergelyken als by eenen, die tot aan de middel in een moerasch zit, en die
'er naar mate der bewegingen, die hy zig geeft, om 'er zig uit te redden, dieper en
dieper inzakt.
Wat een onderscheid tusschen de lage ziel van Vanus, en 't verheve gemoed van
den deftigen Probus? Deze vind zig noit in de dagelyksche t'zamenleving genoodzaakt
tot eeden zyn toevlugt te nemen, zyn gansche gedrag zweert voor hem, de kracht van
een eed is in zyn eenvoudigste verzekering opgesloten. 't Zou hem onmooglyk zyn
te zweeren zonder zig zelf te kort te doen, en zonder zyn erkende oprechtheid te
beroven van de hoogachting die hy zo wel als anderen haar verschuldigt is. Gebeurt
het hem iets te verzekeren in de tegenwoordigheid van luiden die 't geluk niet hebben
van zyn Character te kennen en die aan zyne waaragtigheid schynen te twyfelen, hy
vertroost zig zonder moeite wegens hunne ongelovigheid; Hy vind in dezelve niets,
dat ongerymt, of onbillyk is, niets dat hem wezentlyk [150] beleedigt, hy vergenoegt
zig met de getuigenis die zyn geweten geeft aan zyn vroomheid; hy weet dat hy door
eeden dezelve onteeren, en ontzenuwen zou, en hy bevind zig zo wel bevestigt in 't
recht van op zyn enkel woord gelooft te worden, dat hy niet raadzaam oordeelt het
van iemand af te vorderen. In 't gebruik van het eenvoudig ja, en neen, ons van de
grootste der ware Philosophen voorgeschreeven, bespeurt hy een edelmoedige fierheid,
die zig met de nederigheid van een Christen wonder wel weet te paren, en hy is
bewust dat een rechtschapen Christen niet anders is als een eerlyk man in zyn helderst
en zuiverst ligt geplaatst.
't Is tyd over te gaan tot een tweede misbruik van sweeren, 't welk enkelyk
welstaanshalve1 aangewend word, onder losse, en onagtzame menschen, die geen
zin ter waereld hegten aan de eeden, waar meê ze hun styl lardeeren; in een woord,
by dewelke eeden, en vervloekingen blote

1

Voor de welvoeglijkheid.
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stopwoorden zyn. Om de waarheid te zeggen, ik vind in die gewoonte, die zo
algemeen geworden is, grooter buitensporigheid als gruwelykheid, en die dezelve
met my willen met aandagt ondertasten zullen noodwendiglyk van myn gevoelen
zyn. 't Is voor eerst zeker dat klanken in zig zelve geen zedelyk goed of kwaad
behelzen, en by gevolg dat woorden, op welkers zin niet eens gedagt word, nog te
pryzen nog te laken zyn; In betrekking tot de deugd derhalven is 't eenigste dat in
dusdanig misbruik te veroordelen is, de ergernis die door 't zelve aan zwakke
gemoederen gegeven word, en die waarlyk geen gering kwaad is; Dog indien men
een oplettend oog wil slaan op de dwaasheid, en bespottelykheid van 't vloeken en
zweeren, men zal gedwongen zyn te bekennen dat menschen die [151] met hun ziel
en zaligheid enz. de ledige plaatzen van de gemeenste praatjes opvullen, en de zotste
klap door duivel en hel, en al de onstuimigheden van de lucht schrikkelyk en
afgryzelyk maken, de plaatzen in het dolhuis, aan die gene, die 'er de ongelukkige
bezitters van zyn, schynen te willen betwisten. Wat redelyk man kan zig van lagchen
onthouden, als hy een losbol in een Coffihuis intredende met een laatdunkende toon
hoort uitgalmen, hier een pyp tabak voor den D....., een kop koffi voor den H....;
Vind ik jou hier Heertje, ik heb je op myn Za... in lang niet gezien, en wanneer hy
dusdanig gesprek zonder de minste drift of gestoordheid, op dezelfde voet, een
geruimen tyd hoort vervolgen? Ik ben verzekert, dat zo men de moeite wilde nemen
van een conversatie van dien aard op te schryven, en dezelve aan hare Autheurs
vertoonde, zy volstrekt van hunne zinnen berooft zouden zyn, indien ze van hunne
eigen sporeloosheid de walg niet en zoude steken. 't Is waarschynelyk dat zulks het
zekerste middel zoude zyn om hen 't voornemen in te boezemen van zo een zotte
styl voor eeuwig te laten varen. Maar wat beweegreden dog mag zo een barbaarsche
taal in de mode gebragt hebben, zelfs onder fatzoenlyke luiden, en die in wezentlyke
zaken niet by uitstek ondeugend zyn? Niets anders myns oordeels als een dwaze
eerzugt. Een jongeling vreest voor een goedbloed, en voor een sul door te gaan,
indien hy geen woorden gebruikt, als die tot het uitdrukken van zyne gedagten
strekken. Door 't vloeken en zweeren in tegendeel hoopt hy een inborst vol van leven,
en vuur te verbeelden, die woest en los niets ontziet, en van anderen, die hy door
zyne bulderende spreekwyzen een schrik [152] denkt aan te jagen, verdiend ontzien
te worden. 't Geen hem in dit dwaas gebruik bevestigt, is dat hy daar door dikwils
zyn oogmerk bereikt, en luiden die ruim zo veel moed als hy hebben, dog ook
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ruim zo dwaas zyn, overbluft en de mond stopt. Dog zo dra zal hy niet wat dieper in
de waereld zig ingewikkelt zien, of hy zal bevinden, dat vloeken en tieren by
menschen van ondervinding meesten tyd voor valsche munt van dapperheid versleten
word; Wat my aangaat ik heb in myn levensloop door de bank aangemerkt, dat het
uitbraken van eeden en vervloekingen, zo wel als lange degens en hoeden tot over
de ogen neergedrukt, het uithangbord van bloheid zyn, en dat een schrik aanjagende
uiterlyke gestalte, meesten tyds eene inwendige bangheid, en lafhartigheid afschildert.
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;
'sGravenhage, C. Boucquet en J. vander Kloot; Dordrecht, Van Braam; Leyden,
Kerchem; Haarlem, Van Lee; Utrecht, Kroon; Middelburg, Meerkamp; Vlissingen,
Payenaar; Leeuwaarden, Strik. &c. [153]
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No. 80. Den 1. Augustus 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
- - Liceat sub te tolerare magistro
Militiam, & grave Martis opus......
1
VIRG.

IK wensch uit grond van myn hart de Coffihuis-Politiquen geluk met de eindelyk
gemaakte ontdekking van 't waar oogmerk der berugte Spaansche Krygsrusting, naar
't welke zy met zo veel iever gerekhalst hebben, en 't geen een groot gedeelte van
Europa in rep en roer heeft gebragt. Wat vreugd, wat kittelend vergenoegen, wat
gejuich, voor die genen, die zig laag by de grond houdende het Spaansch Hof op zyn
woord gelooft hebben, door die eenvoudigheid zig voor een tyd bespottelyk voor de
verhevener geesten van het staatkundig broederschap hebben gemaakt, en nu door
den uitslag 't recht hebben verkreegen van hunne beschimpers te beschimpen. Wat
smart by gevolg, zal men zeggen, welke vernedering voor de diepzinnigste, en
hoogzwevenste verstanden, die 't geen zig aan hen als de waarheid als natuurlyk en
van zelfs voordraagt, gewoon zyn te veragten, en van de hand te wyzen, en zig een
eer en verlustiging maken van zig in * 't ingebeelde ruim der staatkunde te verliezen.
Dog niet tegenstaande de grootste [154] waarschynlykheid, gaat dit gevolg echter
niet aan. De mees-

1

*

1756: 220 “Het zy my dan vergunt, gesticht door uwen wandel En uw Heirmeesterschap,
den zwaren Oorlogshandel Te leeren. VONDEL”. - Laat hem onder uw leiding de krijgsdienst
en het zware werk van Mars leren dragen. Vergilius, Aeneïs VIII, 515-6. (Bij Vergilius begint
de tekst niet met ‘Liceat’, doch zijn beginwoorden luiden: laat hem eraan wennen om enz.)
Spatia imaginaria.
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te der gener die den bal gemist hebben, zyn in 't minst deswegen niet neerslagtig.
Zommige houden staande dat de verovering van Oran, van Algiers, en gansch
Barbaryen, hoewel een waar doelwit van die berugte krygstogt, het wezentlykste
nogthans niet en is; Dat dit eerste beginzel maar strekt om 't gewelt van zo eene
gedugte krygsmagt te beproeven; en om daar na de zeeghafte wapenen, tegens zekere
gewesten, van het in slaap gewiegde Europa, met een grondiger hoop en verwagting
van een gewenscht succes te wenden. Zulks is een zaak die by hen vast is, en dewelke
zy ons met een gefronst voorhooft verzekeren, dat we zien zullen, indien we maar
tyd van leven hebben. Anderen hoewel ze in tegenwoordigheid van hondert getuigen,
't gevoelen, 't welk door den uitkomst gerechtvaardigt word, met de grootste kragt
van reden, die in hun magt was, hebben besprongen, beweeren met styve kaken, dat
zulks maar geschied is om te horen wat anderen voor den dag zouden brengen, en
om de conversatie leven en vuur by te zetten; Dog dat ze in de grond altyd wel
bevroed hebben, dat het Barbaryen gelden zou, en dat ze hunne ware gedagten aan
vyftig goede vrinden, in vertrouwen geopenbaart hebben, dewelken men 'er maar
naar vragen kan, om van die waarheid overtuigt te zyn. Het betrekken van een
Campement heeft tot geen min fraye bespiegelingen aanleiding gegeven. Vele hebben
niet kunnen in 't hoofd krygen dat zulks den souverain ernst was, en hebben zig
verbeeld, dat het ware oogmerk maar was de Heren Officieren de pols te tasten, om
eens te zien of luiden, die geduurende zo een lange vrede, 's Lands geld, zonder 't
minst gevaar, en met geringe arbeid, getrokken hebben, [155] met blymoedigheid
eenige moeite en onkosten zouden willen ondergaan, om hunne Heeren en Meesters
te gehoorzamen, en 't Vaderland een gemakkelyken dienst te doen. Anderen, en wel
het meeste getal, hebben met reden gelooft dat dit opzet waarlyk door zou gaan, maar
met wat al dweperyen, met welke vergezogte politische bespiegelingen, hebben ze
dat eenvoudig voorwerp niet opgeschikt? Waar toe kan dog in vredens tyd een
Campement dienstig wezen in een Republik die natuurlyker wyze niet geneigt is,
om op het spoor van zommige hoogmoedige Vorsten aan gansch Europa een pragtig
schouwspel te geven? Die vraag is ligt te beantwoorden; Het zelve kan en moet
natuurlyk strekken, om aan benden, waar van de grootsten hoop den kryg noit gezien
heeft, een bondig denkbeeld van den oorlog te geven, en te weeg te brengen, dat
onervare Bevelhebbers de krygskunde leeren, en de ervarene dezelve niet vergeeten.
Maar diergelyk
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antwoord is slegt en recht, en 't is al te aannemelyk om niet verworpen te worden. O
dat campement ziet al vry verder, als de gemeene man zig wel verbeelden kan, zegt
een Koffihuis-Politiek, en daarop trekt hy aan 't zwetzen, en zyn spitsvindige geest
werpt hem plotsverloren, in een doolhof van staatkundige geheimen, in dewelke hy,
tot verbaastheid van de omstanders zig hoe langs hoe meer verwert, hoewel hy hoe
langs hoe meer kans denkt te zien om 'er uit te komen. Wie dog in de waereld zou
kunnen droomen, indien het uit een politique tabakspyp niet te zuigen en was, dat
'er een knoop gevonden kon worden dewelke een Campement tusschen 's
Hartogenbosch en Breda magtig is vast te maken aan de Spaansche Krygstogt, waar
van zo even gesprooken is? Zulks is echter geschied, en wel met [156] zodanigen
voorspoed, dat gansche steden, en zelfs Provincien dat verband duidelyk hebben
kunnen zien. Hoewel de Groot-Brittanische Koning zyn ryken verlaat, om naar zyn
Erflanden te trekken, zo is 'er egter geen twyfel aan, of 't ware opzet van de Spaansche
gedugte krygsmagt is Engeland te veroveren, en den Pretendent op zyner gewaande
voorouderen troon te plaatzen; De wettige Koning nu, en zyne bondgenoten zyn van
dat vyandlyk voornemen ten vollen verzekert, dog om list met list te verschalken,
houden ze zig als of ze daar omtrent de minste ongerustheid niet gevoelden, dog in
't heimelyk, en onder allerlei voorwendzelen, nemenze alle nodige maatregulen, om
dien aanslag te verydelen. Een der voornaamste van die maatregulen is buiten
tegenspraak het Campement, waar van de Koning in perzoon, na een geringe tyd
om de leus in zyn Vaderland vertoeft te hebben, de troupen naar Groot-Brittanje als
hulpbenden staat over te voeren.
Is het mogelyk diergelyke bespiegelingen en geestryke herschenschimmen met
aandagt te beschouwen, zonder zig te overreden, dat onze leeftyd, boven alle anderen,
met een onbetwistbaar recht den naam van een verligte eeuw verdient te dragen; Wat
my aangaat, ik wil graag bekennen, dat die redeneering my zo wonderlyk, zo
ongehoort, en zo ongemeen fray voorkomt, dat het myns oordeels zonde en jammer
is, dat ze nog door de norsche Reden, de gezwoore vyandin van zekere frayigheden,
word goedgekeurt nog door de uitkomst gestaaft. Dog dat legt 'er nu toe, en 't geen
my wegens dit ongeval vertroost, is dat, tot eene onuitsprekelyke vergenoeging van
onze Landsgenoten, die noit een leger gezien hebben, en wel voornamentlyk van
onze Medeburgers, die in nieuwsgierigheid geen Luiden van den aardbodem wyken,
het Campement vast besloten is, en dat
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[157] men werkelyk bezig is om de nodige toebereidzelen te maken, en alles wat tot
deszelfs onderhoud vereischt word te vervaardigen. Deze aangename tyding brengt
gansch Amsterdam, zo wel als de Frontier-steden in beweging; in alle gezelschappen
word 'er van gesprooken, als van 't eenigste onderwerp, dat de tegenwoordige aandagt
verdient; Geen Officiers zyn ieveriger om hun equipagie klaar te maken, als de meeste
van onze jonge kooplieden, die overal, waar ze zig maar by een vinden, met den
ander de reis, en de middelen om dit zeldzaam schouwspel met gemak, en op een
schitterende wyze te bezigtigen, overleggen. Ik weet zelfs dat verscheide van de
beroemste en modieuste Meester Kleermakers zo hier als in den Haag, reeds bezig
zyn, om voor de rykste van onze toekomende Reizigers, rode en blauwe pakken, met
goud en zilver belegt, en geborduurt op 't zwierigste, en op 't militairste toe te takelen,
op dat aldus die jonge Heeren, met gevoeglykheid de krygsoeffeningen mogen
bywoonen, en zelfs, indien ze maar door haar air, manieren en wel gespecte beurs
niet verraden worden, voor Officiers worden aangezien. Eenige onder hen, en zekerlyk
niet van de minst gegoeden, hebben naar een lange overweging met de uiterste
schranderheid een zeker middel uitgevonden om dit heerlyk spectakel, van het begin
tot het einde, en zonder de minste afbreeking by te wonen; Ik zal van 't zelve geen
nader opening doen, vermids het ten vollen blyken zal uit de volgende brief en
deszelfs antwoord. 't Opschrift is: Aan de E:W:Geb: Heer de Heer N.N. Capitein in
het Regiment van den Heer Generaal Baron van.... [158]
MYN HEER.
EEnige jonge en schatryke Amsterdamsche Heeren bewust dat ik met veele
Officieren de eer heb gemeenzaam om te gaan, hebben my op 't ernstigst verzogt, te
ondertasten, of het niet van eenige der benoemden tot het Campement te verkrygen
zou zyn, dat gemelde Heeren, gedurende 't zelve, de gunst mogten genieten, van in
derzelver tenten hun verblyf te nemen; Om 't ongemak 't welk zy daar door mogen
veroorzaken, te verzagten, bieden zy zig aan de begunstigers zo lang als 't Campement
duurt, van alle verteering te ontlasten, en van alles ruim en overvloedig vry te houden.
Tusschen U en my, Mynheer, ik weet ten naasten by, wat Uw beurs gewoon is te
wegen, en ik kan niet zien dat gy tegens de militaire edelmoedigheid in 't minst zoud
zondigen met die aanbieding aan te nemen, en dusdanig buitenkansje niet te
verwaarlozen. Ik rade U zulks te
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meer aan, om dat de vrindschap van eenige van die Heeren, een braaf Officier tot
een middel van verder Avancement zou kunnen strekken. Op een favorabel antwoord
zal ik U zonder uitstel een van de vetste van die Kalanten bezorgen; met verzoek
van voor anderen by eenige van uw vrinden een diergelyke weldaad te verwerven.
Ik blyve.
Antwoord.
MYN HEER,
DEwyl zedert twee jaren, dat ik de eer heb gehad van 't Land als Capitein te dienen
myn beurs de tyd niet gehad heeft van in gewigt zeer toe te nemen, en ik niet weinig
wegens de onmydelyke [159] depenses1 van het aanstaande Campement ongerust
ben geweest, zo kon niets my aangenamer voorkomen als uwe propositie. Ik neem
dezelve van harten aan, en dat zonder aan myn Edelmoedigheid in 't minste kracht,
en geweld aan te doen; De eene vrindschap immers is de andere waard, en ik kan U
verzekeren, dat myn oprecht voornemen is den jongen Heer alle dienst die in myn
magt is te doen, en hem ons Campement zo nut en aangenaam te maken, als 't my
mooglyk zal zyn. Van nu af aan neem ik hem onder myn Protectie, en leen hem
proper welstantiam de hoedanigheid van myn Neef, die hy wel zal doen aan te neemen,
dewyl in een Leger een Capiteins neef ruim zo veel gelt als de neef van de eerste
borgermeester van ons Land bezit: zo dra ik de eer zal hebben van hem te zien, zal
ik hem onderrigten wegens duizend beschimpingen die koopluiden, dewelke door
de nieuwsgierigheid naar een Leger gelokt worden, te verwagten hebben, niet alleen
van Officiers, maar zelfs van gemeene soldaten, die door een wondere gaaf Politiquen,
en Negotianten, al is hun opschik nog zo militair, op 't eerste gezigt, van Krygsluiden
weten te onderscheiden, en geen grooter pleizier vinden, als door duizend kunstjes
en loopjes, die ze op den duim hebben zig t'hunnen kosten te diverteeren. Dog aan
myn Neef zal niemand durven ruiken; Daar by zal ik beginnen met hem dagelyks in
de regte houding, gang, styl, en zeden van een regtschapen krygsman te oeffenen,
en voor al hem leren geen woord te kikken van zaken, daar hy geen kennis van heeft.
Dog die bescheidentheid zal hem niet lang tot een last

1

Kosten, uitgaven.
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strekken. UE. weet dat ik de gansche laatste oorlog heb bygewoont, en niet dom
genoeg ben om van iets dat de krygskunde aangaat onkundig te zyn; Deze myne
ondervinding zal ik in 't werk stellen, om myn Neef alles wat hem voor oogen zal
komen, nauwkeuriglyk uit te leggen, en ik kan hem verzekeren, dat ik hem binnen
den tyd van veertien dagen in staat zal brengen van ruim zo bondig over krygszaken
te spreeken, als veele van onze jonge Officiertjes die bewust dat het hun pligt is 't
geen hun bediening betreft te weten, uit schaamte het zelve niet durven leeren. Ik
maak my stout, dat hy op 't einde van 't Campement zig zo wel onderricht zal vinden,
als of hy een Campagne of twee als Volontair gedaan had. [160] UE. kent my voor
een man van eer, en derhalven zal UE. niet twyfelen of ik zal een vaderlyke zorg
voor zyn beurs dragen, niets verwaarloozen om hem eer van zyn verteering te doen
hebben, en hem hoeden voor zekere Ridders onder ons, die hoewel luiden van
geboorte zig niet schamen in 't spel 't fortuin wat te helpen, en te ondersteunen, en
die voornamentlyk vrezen zouden zonde te doen, indien ze de gelegentheid lieten
voorby slippen van een Koopman op te ligten. Verders sta ik UE. borg, voor nog
vier a vyf Capiteins ten naasten by van myn jaren en ervarentheid, die gereed zullen
zyn op de zelfde conditien de zelfde diensten aan brave jonge Heren te doen, die zig
zekerlyk des zullen bedanken en naar myne gedagten ondervinden, dat ze zelfs om
hun gelt te menageeren, geen beter mesures zouden hebben kunnen nemen. By
ongeluk is dat zoort van Capiteins wat schaars onder onze troupen, en zo 'er meer
jonge Heeren de zelfde weg meenen in te slaan, zo zullen ze zig moeten behelpen in
tenten van Luitenants en Vaandrigs die met hun beiden maar eene tent hebben, en
onder dewelke het aan luiden van ondervinding niet mankeert.
Ik blyve enz.
P.S. Na ryper overdenking, oordeel ik niet onraadzaam dat myn Neef, indien hem
zulks aanstaat, de goedheid hebbe, my, voor onze uittogt, te Mastricht te komen
vinden, om met het Regiment de Marche te doen; Dit zal hem van 't Krygsman leven
reeds een nut denkbeeld doen hebben, my tyd geven om hem met eenige heilzame
instructien te wapenen, en hem gelegendheid verschaffen om met de Officiers van
ons Corps kennis te maken; en aldus zal hy ten naasten by beslaagen ten ys komen.
[161]
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No. 81. Den 4. Augustus 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Qui Bavium non odit amet tua carmina,
Melvi.
1
VIRG.

H E E R S P E C T AT O R .
ONlangs bevond ik my in een tuin, met zekere goede Vrinden, die in uwe
hoedanigheid van Spectator de uwen ook zyn: Wy waren juist bezig met eenige
aanmerkingen te maken, over uw vertoog wegens de wapenschilden2, wanneer wy
met een bedaarde tred, en afgetrokke wezen een zeker mannetje naar ons toe zagen
treden, by dewelke, indien hy maar het tiende deel zo veel verstand had, als hy zig
verbeeld, Cicero maar een rechte botterik zou zyn geweest. Wel Heeren, zei hy ons
met een laatdunkende hooftschudding; Gylieden hebt altyd zo veel op met den
Hollandschen Spectator, daar ook nu en dan wel eens iets goeds in is, maar ik zal u
hier iets laten zien, dat zo aanstonds eerst uit de pars komt, en dat wel wat anders te
zeggen is. Hier op tastte hy al hemmende3 in zyn Kamizoolzak, en met een trage
voorzigtigheid, als of hy brekende waar handelde, bragt hy voor den dag een gedrukt
papiertje tot het lezen van 't welke hy zig zelf met veel yver aanbood. De Heeren
zullen gelieven te weten, sprak hy,

1

2
3

1756: 231 “Wie Bavius vermag, minn' Mevius Gedicht. VONDEL” (De tweede druk geeft in
plaats van Melvi “Maevi”; dit correspondeert met het citaat zoals dat ook voorkomt bij
vertoog 3 in de eerste druk. VO) - Wie niet afkerig is van Bavius, zal jouw verzen (ook) wel
waarderen, Melvius. Vergilius, Eclogae 3, vs 90.
Zie vertoog 76.
Hoesten, kuchen; hier: zijn keel schrapende.

Justus van Effen, De Hollandsche Spectator

172
dat dit werkje, 't [162] welk eens 's weeks uit staat te komen, en kwanswys, (of
misschien ook wel in waarheid; wie kan zulks weten), van Vrouwen is opgesteld,
den aardigen, en zinryken tytel voert van de Verstandige Bedilsters.1 Noemt Mynheer
dien tytel aardig en zinryk? antwoordde hier op iemant van 't gezelschap, van een
haastige en vierige imborst; ik oordeel dat de uitdrukking van verstandige bedilsters
zeer onverstandig is. Zo schielyk niet, Mynheer, zo schielyk niet, hernam ons mannetje,
't welk nu rood dan bleek wordende ons vermoeden deed, dat hy tenminste eenig
aandeel in dit fray werk moest hebben. Gy zult zekerlyk van gedagten veranderen,
wanneer gy zult gezien hebben, hoe de schryfster dien tytel verdedigt, en opheldert,
en dat meer is, aantoont, dat 'er de minste trotsheid niet in opgesloten is. Daar en is
geen verdediging ter waereld, was het antwoord, die dusdanigen tytel goed kan maken
om dat ze in zyn zelven niet deugd, en zig zelf om ver stoot. Een verstandige berisper,
dat gaat door, maar een verstandige bediller, kan onmooglyk door den beugel. Hoe!
hervatte ons mannetje, dat hoe langs hoe meer van zyn stuk raakte, is dan bedillen
en berispen, niet het zelfde? Geenzins, wiert 'er geantwoord, bedillen is altyd berispen,
maar al het berispen is geen bedillen. Gelooft gy, by voorbeeld, dat een deftig leeraar
zou goedkeuren dat men hem een bediller der menschelyke gebreeken noemde? Deze
uitdrukking word immers noit, by kenners van onze taal, in een goede zin genomen,
en betekent altyd vitten, hairklooven, en in 't algemeen op een onreedelyke wyze
berispen. Nu is het onmooglyk dat een berisping teffens onredelyk en verstandig kan
zyn, en dewyl de fynste redeneeringen noit een zaak van natuur kunnen doen
veranderen, zo geloof ik recht te hebben om staande te houden, dat uw schryver [163]
of schryfster dien tytel onmoogelyk kan verschoonen. Wat aangaat de verwaandheid
die 'er in schynt door te stralen zulks was ligt te verhelpen. De Autheur moest 'er
maar by gezet hebben al zeg ik het zelf; Want dat is dog de gewoone paspoort, waar
mede loftuitingen, met welke men zig zelf opschikt, door de bank voorzien worden.
Maar kom, Mynheer, de zaak is van 't grootste gewigt

1

S. van Dijk & D. Helmers, ‘Nederlandse vrouwentijdschriften in de achttiende eeuw’ in J.J.
Kloek, W.W. Mijnhardt (red), De productie, distributie en consumptie van cultuur. Amsterdam
1991: 71-88, m.n. 78 (geen exx. bekend). D. Sturkenboom, (Spectators van hartstocht [...].
Hilversum 1998: 44 + nt) suggereert een (ongetraceerde) vroege vertaling van Die vernünftige
Tadlerinnen (1725-6).
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niet, en alles zal wel gaan, indien de tytel in dit opzigt zyn woord maar houd; Hier
op bedaarde zig de man, en las het blaadje van 't eene end tot het andere met zulke
drayingen en buigingen van stem, als of hy verstand, en aardigheid met kragt en
geweld in de woorden had willen indrukken. Wy toehoorders hadden ondertusschen
malkander door een wenk doen verstaan, hem in zyn lezen door pryzen of laken niet
te stooren, en zulks wierd door ons volvoert, schoon hy ons op 't eindigen van ieder
zin met brandende ogen aanzag, en onze koelheid hem in gevaar scheen te stellen
van door spyt te barsten. Hy was nog niet ten einde, wanneer ons gezelschap
vermeerdert wierd door een van de grootste spotvogels van gansch Amsterdam, een
rechte plaag van schraale schryvers, en die door zyne schimpende loftuitingen hen
dol en razend weet te maken. Van zo ver hy ons zag toonde hy ons een blaadje dat
hy in de hand had, en nu en dan met verrukking zoende; Dog nader gekomen zynde,
en in de hand van ons Lezertje een blaadje van 't zelfde formaat ziende, Ho ho, sprak
hy, ik dagt de Heeren wat nieuws te brengen, dog ik zie dat z'er al meê bezig zyn.
Wel nu; wat denken de vrienden van onzen Babbelaar1? Dat mag met recht een
doorwrogt werkje heeten. Daar mogen al de Britsche, Fransche, Hoog en
Nederduitsche Spectators, Zedemeesters, Menschhaters, Patriotten enz. hun muts
wel by neerleggen. [164] Ik begryp niet wat Mynheer zeggen wil, sprak hier op ons
Mannetje, 't geen ik de Heeren hier voorlees voert den tytel van de Verstandige
Bedilsters. De Verstandige Bedilsters hervatte onze spotboef, wel dat is meê niet rot,
al is het wat beurs. Ik heb 'er twee heele zydjes van gelezen, en indien ik 'er styl,
zout, nieuwigheid, oordeel, en kennis van de waereld in gevonden had, het zou my
by uitstek wel aangestaan hebben. Maar dit moetje lezen, Heeren; Dit mag eerst
werkje heten; Ha dit is een recht gebrade peertje, een neusje van de zalm. Noit is 'er
iets diergelyks in eenige taal ter waereld voor den dag gekomen, en 't kan zonder de
uiterste verbaastheid niet gelezen worden. Dat de Engelsche Babbelaar den welken
onze brave Amsterdammer op het spoor tracht te volgen, wat goeds voor den dag
gebracht heeft, daar in kan ik niet zien dat iets wonderlyks is te vinden; dewyl dat
werk bestond uit de t'zamenvloed van de gaven van drie of vier der frayste geesten
van gansch Enge-

1

Toespeling op J.C. Weyerman en diens plan The Tatler te vertalen als De Babbelaar, waarvan
hij reeds fragmenten in zijn werk had opgenomen? Zie de Inleiding, p. 15-6. Vgl ook vertoog
1:2.
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land, die in kennis en ervarendheid, hunne meeste Landgenoten overtroffen. Maar
wie moet niet als voor 't hooft geslagen staan, die de zelfde taak ondernomen ziet
door een jongeling van 22 jaren, ontbloot van geleerdheid, ondervinding, taalkunde,
en dat nog 't meest te verwonderen is, van geoeffende reden en geest? Wat eene
verbazende rykdom brengt hy egter niet te voorschyn uit den boezem zelfs van zyn
armoede? Hebje lust den grooten Cartezius1 te zien herleven, en lessen van de
bovennatuurkunde te horen geven, luister maar toe: Denkende dat ik ben, zo ben ik
wat ik denk; als kunnende niet denken indien ik niet was. Wil je een leerstuk zien
van de Wiskunst dat voor Newthons, en 's Gravesandes2 verhoolen is gebleven. Onze
Schryver zal je zeggen, dat de wiskonst hem leert, door [165] vaste grondregels, dat
hy moet werken om zyn kost te winnen.
Wil je een bewys hebben van de zekerheid en gewisheid van zyn vooruitgezigt,
en met een van zyn nederigheid? 't zelve kan ik je toonen op twee plaatzen van dit
voortreffelyk blaadje; My dunkt ik hoor reeds iemant zeggen, je babbelt al voort, en
weet nie wat je zegt; 't is zo; Item, My dunkt ik hoor reeds iemand zeggen, wat gekker
schryver is deze. Hy bedankt zelfs reeds van te voren, die genen, die van hem zullen
zeggen, dat hy niet anders doet als wat babbelen en in de lucht schermen. Wie zal
durven ontkennen dat zo een zonderling voorbeeld van de ootmoedigste erkentenis
't geld alleen dubbel waardig zy. Daar by, hoe kan onze Autheur zo net raden, zou
men immers zeggen; Hy moet een waarzeggende geest hebben, of de Vrye kunst
verstaan. Behaagt het de vrinden een staaltje te beschouwen van des jongelings
grondige kennis rakende de t'zamenstelling der woorden; alias, volgens onze
Nederduitsche spraakkundigen, woordvoeging. Hier heb je 't. Dus verre waren wy
wanneer zyne bezigheden niet veel agt op myne reden gevende hem dwongen van
my te scheiden. Lust het u eindelyk u te verwonderen, over de schrandere
behendigheid, met welke hy de geheimste oorzaken van 't geen in de waereld voorvalt
weet na te vorschen, en te ontdekken; Daar kan ik je ook van dienen: Wat of de reden
is dat zo menig Mof3 zyn fortuin maakt? Om dat

1
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René Descartes (1596-1650). Geciteerd wordt een parafrase van diens cogito ergo sum: ik
denk, derhalve ben ik.
Isaac Newton (1643-1727) en Willem J. 's Gravesande (1688-1742).
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het plompe bakbeesten zyn, in vele dingen de beesten gelyk. 't Geen ook de Heeren
buiten twyfel wonder wel bevallen zal, is de kunst van een Character te zamen te
stellen, dewelke hy door het uitvoerig tafreel, 't welk hy ons van zig zelf geeft, toont
in de grond te verstaan; Ik denk een jongman te zyn, oud twee en twintig jaren, niet
groot van po[166]stuur, gebooren binnen Gysbrechts muuren, dog van Fransche
Ouders, redelyk pokdalig, en voor de rest als een ander mensch. De wetenschappen
bemin ik, voornamentlyk de wiskonst. Is dat niet kort en bondig? Is het niet al wat
een Autheur zeggen kan om den Lezer in zyn perzoon, en in zyn werk belang te doen
nemen? Voor de rest als een ander mensch, vind ik voornamentlyk zeer diepzinnig,
en zal buiten twyffel, zo wel als onze jongmans pokdalen op zyne toekomende
Babbelary eene kragtdadige invloed hebben. Wat aangaat behaaglyke aanhalingen
van roemrugtige oude schryvers, en die in dusdanig werkje, hier en daar met een
spaarzame kunst geplaatst, 't zelve een wondere luister byzetten; daar van ontdek ik
'er hier maar een eenige, dog zo fray, dat ze tegens een snees anderen opmag, Coridon
was op de schoone *Alexia verslingert; dog ik op de zilverblanke deugd. Eindelyk is
iemand een liefhebber van verscheidenheid, die tog de ziel van diergelyke
voortbrengzelen van geest is, die kan zig hier, of nergens elders voldoen. In dit klein
begrip, Heeren, zul je vyf of zes onderscheide stoffen verhandelt zien, en zelfs, schoon
in weinig woorden, wydlopig, 't welk een contradictie schynt, maar geenzins en is.
Dog, 't geen de rechte ware natuur is van al 't geen wezentlyk, fray en schoon kan
genoemt worden, al die verscheidenheid komt uit en vereenigt zig in een en 't zelfde
middelpunt, te weten, de lof van de deugd, en de verfoeying der ondeugd. De eerste
weet onze schryver in zo een heerlyk en ongewoon ligt te plaatzen, en d'andere met
zulke zeldzame, nieuwe, ongehoorde bewyzen te bevegten, dat, zo het hem maar
lukt een jaar of zes zyn werkje te [167] vervolgen, en zig van alle zyne Landgenoten
te doen lezen, men reden heeft te hopen, dat 'er t'eeniger tyd geen ondeugd in ons
gansche Vaderland meer te vinden zal zyn.
Dit was het voornaamste dat onze spotter aangaande den Babbelaar voor den dag
bragt. Ik twyffel niet of UE zal geen zwarigheid maken om 't zelve in een uwer
vertogen in te lasschen. De vrees van U wegens nydigheid en afgunst daar door
verdagt te maken, zal U zekerlyk hier in niet

*

In plaats van Alexis: Formosum Pastor Coridon ardebat Alexin. Virg. Ecl.
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kunnen wederhouden, en ieder moet bekennen, dat de sporelooze verwaandheid van
zig zonder de minste roeping voor Autheur op te werpen, een roeitje verdiend, en
anderen ten exempel behoort gestraft te worden.
Ik blyve
Amsterd. den 11. July 1732.
Indien de reden met dewelke myn Correspondent zyn brief eindigt my niet bondig
en kragtig voor was gekomen, ik zou waarlyk aan zyne aanmerkingen, hoe aardig
dezelve my ook schynen, hier geen plaats gegunt hebben. De twee berispte werkjes
zyn in zo een kwynende toestand ter waereld gekomen, dat ze geen maand levens
beloven, en dat het een barbaarsche wreedheid schynt, dezelven in de wieg te smoren,
in plaats van ze hun eigen dood te laten sterven. Ik weet zelfs niet recht, of men hen
wel leven en bestaan toe kan schryven, en of het niet redelyker zou wezen te beweeren,
dat ze niets zyn, en zelfs minder als niets, op de zelfde wyze, als iemand die schulden
en geen goed heeft, minder, als nietmetal, bezit. Mogelyk zyn de schryvers eerlyke,
deftige, agtbaare luiden, maar wat onbegrypelyke razerny dryft hen tog, om tegens
wil en dank van Minerva, veel [168] moeite te nemen om zig bespottelyk te maken,
en hunne goede hoedanigheden door belagchelyke schriften te verduisteren, en aan
eene welverdiende agting te onttrekken. Ik heb een vriend, die aan de zelfde
buitensporigheid vast is, en die behalven dat gebrek een van de hupste, en braafste
jongelingen van 't gansche land is; Hy is edelmoedig, gedienstig, verpligtend, oprecht,
van een godvrugtig en onbesprooken leven; Hy heeft zelfs wel gestudeert, doch hy
heeft nog geest, nog oordeel genoeg, om 't geen hy weet aan anderen nut en behaaglyk
te maken. Hy is zulks eenigermate bewust, en schynt zig zomtyds recht te doen; Dog
een onwederstaanbare drift dwingt hem nu en dan iets in 't ligt te geven, 't welk hy,
uit vrees van te rug gehouden te worden, zyn vrienden niet eer vertoont, als wanneer
't gedrukt is, en de zaak niet en is te verhelpen. Zal ik den man, die al myn agting en
tederste vriendschap waardig is, in 't aanzigt gaan zeggen dat hy door zyne laffe
schriften zyn treffelyk Character onteert, en aan de algemeene bespotting ten prooi
geeft, zal ik hem aldus een pook in 't hart gaan duwen? En is het niet beter hem in
dit vertoog een spiegel voor de ogen te houden om hem te doen merken dat op hem
kan toegepast worden, 't geen aan den geleerden Pontanus op een
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raadzel, door hem in 't Latyn voorgestelt, door zeker Digter geantwoord wierd? 't
raadzel was dusdanig:
Dic, quid id est, quod majus erit, quo plurima demas?

't Antwoord:
Pontano demas carmina, major erit.

Zeg my, wat is het dat grooter word, hoe meer men 'er van afneemt?
Men neeme Pontanus zyn vaarzen af, en hy zal grooter zyn. [169]
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No. 82. Den 8. Augustus 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
- - - Versate diu, quid ferre resucent
Quid valeant humeri. - - - -1

DE vermaarde ridder Temple,2 een van de wyste Britten van zyn Eeuw, pryst niets
zo zeer in de loffelyke bestiering van ons Gemeene best als de wyze op welke de
Regeering met de Geestlykheid handelt, aan de welke zy alle mooglyke eer en gunst
bewyst, schoon ze aan d'andere kant met de uiterste oplettendheid zorg draagt, dat
dezelven binnen de palen van haar pligt blyve, en zonder oogluiking straft ongeruste
Predikers, die zig op den stoel met staatzaken bemoeyen, en aldus, 't zy uit onkunde,
't zy uit heerschzugt, 't zaad van oproer in de gemoederen der gemeente strooyen. 't
Is niet mogelyk dat iemand die zyn oordeel met onpartydigheid weet te gebruiken,
zyn zegel aan dit gevoelen van dien grooten staatsman niet hange, en met hem niet
van gedagte zy, dat het in alle regeeringen een stale wet behoorde te zyn de staatkunde
uit de kerken te weren, zonder ooit te dulden, in wat opzigt, en onder wat voorwendzel
het ook mag zyn, dat Christelyke Leeraars hunne gevoelens in 't openbaar wegens
maatrege-

1

2

1756: 243 “Wikt en weegt in uw gedachten Of uwe schouders ook bekwaam zyn, of te zwak
Den last te dragen van hun opgeleide pak.” A. PELS.” (Het betreft hier vss 54-6 van Pels' Q.
Horatius Flaccus Dichtkunst op onze tijden, en zeden gepast (1677) VO.) - Denk er goed
over na, wat je schouders niet kunnen dragen, en wat wel. Horatius, Ars Poëtica 39, 40.
Sir William Temple (1628-99). Hij was 1668-71 en 1674-9 gezant in Den Haag en haalde
Johan de Witt over tot de Triple Alliantie (1668), het verbond tussen Engeland, Zweden en
de Republiek. Van Effen refereert hier aan diens Observations upon the United Provinces
of the Netherlands (1672). Zie ook vertoog 106: 121 en vertoog 239: 226.
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len die by de regeering worden genomen of zouden kunnen genomen worden voor
den dag brengen. Zommige verstandige [170] Luiden, die hier omtrent met my van
't zelfde oordeel zyn, brengen als een der voornaamste redenen van dit hun gevoelen
by, dat de Godgeleerdheid en de staatkunde op strydige grondbeginzelen steunen,
die het onmooglyk is met elkander in 't zelfde verband te brengen, en dat staten en
koninkryken met den bybel in den hand niet voorspoediglyk kunnen bestiert worden.
Dog verre van op dien zelfden grond te bouwen, zo verwerp ik die reden als valsch
en gevaarlyk; Ik vind my in staat van wiskunstiglyk te bewyzen, dat 'er tusschen de
grondbeginzelen van deze verhevene wetenschappen waar van het eene het tydelyk,
en de andere het eeuwig geluk der menschen bedoelt, geen de minste strydigheid
kan aangetoont worden; Dat staten niet alleen met den bybel in de hand kunnen,
maar ook moeten geregeert worden, en dat een zuivere opregtigheid, door de
voorzigtigheid bestierd, de staatkunde meer voordeel toebrengt, als het schranderste
bedrog, dat op het kunstigste vernist word. Dog dewyl dit myn tegenwoordige stof
niet en is, zal ik zeggen dat een van de gewigtigste redenen van myn voorgemelt
gevoelen, bestaat in myne overtuiging aangaande de noodzakelyke onkunde der
meeste Godsgeleerden, wat staatzaaken betreft. Ik heb in een voorig vertoog
aangetoont, wat gaven, wat arbeid, hoe groote vereeniging van licht tot verkryging
van de ware staatkunde vereischt worden1; Laat ons nu in een Leeraar al de natuurlyke
geest en schranderheid onderstellen die in eene menschelyke ziel vallen kunnen, het
zal altyd zeker blyven, dat hy niet t'effens tot in den boezem van alle de moeyelykste
wetenschappen door kan dringen, en dat volgens de gemeene loop der hedendaagsche
studien, de naarstigste en sneedigste [171] Godsgeleerde al zyn tyd hoognodig heeft
gehad om zig tot de bediening van het wigtigste ampt, dat bedagt kan worden,
bekwaam te maken. Zo een student in de Theologie vier jaren op de Academie
besteed, zo is het al vry wel, en wat moet hy in dien korten tyd niet al leeren? wat
menigvuldige kennis moet hy zig niet eigen maken, om voor een regtschaapen
Godsgeleerde uit te kunnen komen. 't Is niet genoeg dat hy zig van de Grieksche en
Hebreeuwsche taalen meester make; Hy moet 'er nog byvoegen een uitgestrekte
kennis van de Oostersche oudheden en gewoontens, eer hy eens tot de Theologie toe
kan treeden; 't Is hem zelf ten hoogste raadzaam eer hy die moeyelyke studie

1

Vertoog 74.
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aanvaarde, zyn oordeel daar toe in staat te stellen door de betragting van een bondige
redeneerkunde, die niet kwalyk ondersteund word door eenige denkbeelden van de
Wiskonst, waar door de reden met zo veel vrugt gewend word den staat van een
geschil noit uit het oog te verliezen, en met de uiterste voorzigtigheid van een
hooftwaarheid tot de gevolgen, dewelke uit dezelve voortvloeyen, neder te dalen.
Wanneer hy alsdan alle die gaven wel aangelegt heeft, niet alleen om het *Systema
van zyne Leermeesters te begrypen en door middel van bespiegeling zyne denkbeelden
in te lyven, maar wel voornamentlyk om door een vlytig, onpartydig, en oordeelkundig
onderzoek der heilige schriften zig te verzekeren, dat de gezegde aaneenschakeling
van leerstukken wezentlyk van God geopenbaart is, dan is hy nog maar een
Theologant, en geen Prediker. Hy moet nog leeren zyn gedagten met kragt en
klaarheid uit te drukken, en door een goede schikking in het beste ligt te plaatzen.
Ik [172] twyffel niet of hier uit zal zonder moeite nagegaan kunnen worden, dat hy
geen stip van zyne Academische jaren kan missen, om het zelve aan een studie,
verscheiden van zyn voornaam oogmerk, te lenen; En niemand zal zig verbeelden,
denk ik, dat wanneer hy tot het Leeraars ampt zal gekomen zyn, hem meer tyd overig
zal wezen; dewyl ieder weet dat een waardig Predikant zyn hals groothartiglyk bukt
onder 't jok van een agtbare slaverny, die al zyn arbeid, al zyn tyd en alle zyne
vermogens van hem vordert, en hem nauwlyks ademhaling overlaat. 't Is derhalven
bykans onmooglyk dat een Leeraar zig onderwinde een meesteragtig oordeel te vellen
over 't grootst gedeelte van staatzaken, zonder zig aan eene bespottelyke
laatdunkendheid schuldig te maken, en zonder zig het talent aan te matigen, dat
Moliere de Grooten toeschryft, van alles te weten, zonder dat ze iets behoeven te
leeren.
Mogelyk zal men my zeggen, dat niet tegenstaande de erkende moeyelykheid der
staatkunde, in de bestiering van landen en ryken voorvallen aangemerkt worden, die
zo onmiddelyk van de eerste beginzelen der redeneering afhangen, dat ze niet boven
het bereik zyn van wie het ook zyn mag, die niet van natuurlyk verstand, en oordeel
is berooft. Zulks ontken ik niet, dog ik hou staande dat dusdanige voorvallen zeer
zeldzaam zyn, dat wy ons dikwils het meest bedriegen omtrent die genen, die ons
het baarblykelykste voorkomen, om dat het ons den meesten tyd onmooglyk is

*
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dezelven in 't volkomen verband van hunne wezentlyke omstandigheden, en
beweegredenen te beschouwen. Dog om verder te gaan, al waren zommige Predikers
nog grooter staatkundigen als Godgeleerden, en al waren alle [173] de geheimste
paden van dien verwerden doolhof hen bekent, zo zoude het echter voor wat regering
het ook zy, van de uiterste gevaarlykheid zyn, hen toe te staan de straalen van dat
verheven licht op den Predikstoel te doen schitteren. De omzigtigste voorzorg
behoorde in dit geval, myns oordeels, zelfs zo ver te gaan, dat het hen alzo ongeoorloft
moest zyn maatregelen by de hooge overheid genomen, of te nemen, te pryzen, als
te laken; De reden daar van en is niet duister; Want staat men hen toe dusdanige
onderwerpen als nut en heilzaam op te vyzelen, zo schynt men in hen een recht te
erkennen van 'er hun vonnis over te vellen, en van dezelve, volgens hun begrip, zo
wel te verwerpen, als goed te keuren. Voeg hier by, dat die aanpryzing de gemeente
moet voorkomen, als een zoort van bevestiging, en als een nodig zegel dat de
geestelykheid gemagtigt is, aan de wetten der souvereinen te hangen, 't welk haar
gezag by het volk vermeerdert, naar mate het aan 't wettig oppergezag zyn kragt en
luister doet verliezen. Hier by komt dat zo een zwakke toelating niet anders zoude
kunnen zyn als een bronader van verderffelyke gevolgen; Is het niet handtastelyk,
dat de geestelykheid al de maatregelen van den souverain niet zoude kunnen of willen
met haare loftuitingen bekragtigen, en dat aldus al 't geen door haar niet volmondiglyk
zou worden goedgekeurt, de gemeente als verdagt zoude voorkomen, en als met een
voorzigtig stilzwygen door haare verligte en zorgvuldige Herders verworpen? En is
't wel mogelyk dat zulks in de gemoederen der onderdanen niet een gedurige onrust
en agterdogt zoude baren aangaande de wysheid, en welmeenendheid van hunne
wettige bestierders. Dog zo het uit het ge[174]zegde middagklaar blykt, dat het pryzen
zelfs in dit geval schadelyk is, wie ziet niet dat het laken ten uiterste verderffelyk
moet zyn, en door de vinger gezien, in staat is alle ontzag, en gehoorzaamheid aan
de wettige Oppermagt verschuldigt te ontzenuwen, en allengskens te vernietigen, en
aldus alle eendragt, vrede, en voorspoed, uit een Land te verbannen. De minste stap
tot het aanmatigen van zo een verderffelyk gezag moet des te meer geweert worden
om dat het door een algemeene, en onafgebrooke ervarentheid maar al te bekent is,
dat de heerschzugt de geestelykheid op een byzondere manier eigen is, niet om dat
ze als een byzonder slag van menschen moet aangezien worden, maar om dat ze
bestaat uit menschen
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gelyk als anderen, en door de kittelende omstandigheden, waar in ze zig bevind
nootzakelyk moet uitgelokt worden tot een geduurige uitbreiding van haar
aangroeyende magt. Is het moeyelyk te begrypen, dat een zwak schepzel niet tot
verwaandheid vervalle, wanneer het dagelyks van een verheeve gestoelte niet alleen
duizenden gemeene onderdanen, maar al wat groot, Edel en magtig in een volk, als
van zyn mond ziet afhangen, en met een diep en eerbiedig stilzwygen, en met een
ingespanne aandagt naar 't geen het hen uit naam van 't Opperwezen te zeggen heeft,
ziet luisteren? Is het onnatuurlyk dat het zelve door hoogmoet zig zelf ontrukt
vergeete, dat het Koninkryk zyns meesters niet van deze waereld is, en zig verbeelde,
dat zo een volk gelukkig zoude zyn indien het van Philosophen bestierd wierd, het
nog gelukkiger zoude zyn, indien het van Theologanten wierd beheerscht, en
dienvolgens, dat 'er in de God[175]geleertheid een zoort van recht tot de regeering
opgeslooten legt.
Maar zegt men in 't gemeen, de overheden zyn menschen van de zelfde beweeging
als de onderdanen, en wie dog zal hen hunne misslagen aanwyzen, zo de Predikanten
zig van die pligt niet kwyten. Dog hier moet een nauwkeurig onderscheid gemaakt
worden, tusschen misslagen die ze als menschen, en misslagen die ze als Regenten
schynen te begaan. Wat de eersten betreft, wie twyfelt, of een Christelyk Harder
mag, en moet de zelven bestraffen, dewyl de Overheden, zo wel als de geringste en
laagste arbeidsman tot zyne kudde behoort. Dog hier in moet nootwendiglyk de kieste
bescheidenheid gebruikt worden; Men moet alle byzonderheden die 't berispte
voorwerp kenbaar kunnen maken, en als met de vinger aanwyzen, zorgvuldiglyk
myden, op dat men die geene die voor den onderdanen altyd voorwerpen van liefde
en eerbied moeten blyven, niet tot een doelwit van den algemeenen haat en veragting
stelle. Denkt nogthans een deftig Leeraar reden te hebben van te vrezen, dat zo eene
algemeene bestraffing en vermaning niet kragtdadig genoeg zy, om zyn godvrugtig
doelwit te treffen, hy volge 't voorbeeld van den Profeet Nathan, en in plaats van de
gruwelzonde van een Vorst of Regent voor 't volk afschuwelyk te maken, hy zegge
hem in 't geheim, gy zyt die man; Dog zonder oit aan zyn ernst en iever toe te laten
over zyne eerbiedigheid als onderdaan te zegenpralen. Het is te denken, dat hoe zyne
bestraffing in nedrigheid en beschaafdheid nader aan die van Nathan zal komen hoe
meer invloed dezelve op het bestrafte gemoet zal hebben. Dog [176] wat aangaat
gewaande fouten en misslagen betrekkelyk tot regeering, en staatkunde, ik hebbe,
zo my
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dunkt, wiskonstig beweezen, dat ze nog konnen nog mogen op de predikstoel ten
toon gestelt.
Ik weet dat alle de menschelyke pligten aan die van een waar Christen onderworpen
zyn, en dienvolgens is het zeker dat een Leeraar het recht heeft in 't algemeen de
pligten eens Vaders des Vaderlands te beschryven, in haar waar ligt te plaatzen, en
de kragtigste beweegreden in 't werk te stellen, om derzelver betragting aan te pryzen;
Dog het kan niet anders als strafbaar in hem voorkomen door duidelyke zinspelingen,
die vermaningen hoe heilzaam ook, op afgeschetste voorwerpen toe te passen. Denkt
hy egter reden te hebben van bezwaart te zyn over 't gedrag van zyne overheid?
Niemant van onze Regenten sluit zyn deur voor een eerwaardig Leeraar, en ik twyffel
niet of 't grootst getal is even geneigt eens anders ligt, als 't hunne te gebruiken tot
het bereiken van hun voornaam oogmerk, de welstand van 't Gemeenbest.
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;
'sGravenhage, C. Boucquet en J. vander Kloot; Dordrecht, Van Braam; Leyden,
Kerchem; Haarlem, Van Lee; Utrecht, Kroon; Middelburg, Meerkamp; Vlissingen,
Payenaar; Leeuwaarden, Strik. &c. [177]
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No. 83. Den 11. Augustus 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Fallere credentem non est operosa puellam Gloria.
1
OVID.

DE Mannen maken zig schuldig omtrent de andere helft van 't menschelyk geslagt,
aan een verbazende onrechtvaardigheid, die alle begrip te boven gaat, en waar van
de bespottelyke tegenstrydigheid zo baarblykelyk is dat het my onmogelyk is zonder
schaamte aan zo eene verfoeyelyke ongerymtheid myne gedagten te hechten. Aan
de eene kant geven wy voor, dat in kragt van geest de Vrouwen op verre naar by ons
niet te vergelyken zyn, en aan de andere kant vorderen wy van haar af duizentmaal
meer sterkte des gemoeds, als wy zelf willen of kunnen voor den dag brengen.2 Ik
zal voor tegenwoordig de waarheid van deze stelling maar eens in haar helderste ligt
trachten te plaatzen in opzigt van de kuisheid, een van de deftigste, en beminnelykste
deugden, en tot welkers moeyelyke oeffening meer kracht en kloekmoedigheid der
ziele vereischt word, als tot het waarnemen van de zwaarste van onze andere pligten.
De drift3 der beide sexen de eene voor d'andere, is ons gemoed aangebooren, wascht
met ons op met de aangroei van jaren, en schiet hoe langs hoe meer [178] diepe en
onuitroeibare wortelen in onze ziel; ze word vereischt en is noodzaaklyk

1

2
3

1756: 254 “'t Is gansch geen moeilyke Eer 't eenvoudig Maagdenhart Te leiden om den tuin,
in schyn van Minnesmert.” - Het is geen grote verdienste om een meisje dat op je vertrouwt
te bedriegen. Ovidius, Heroides II, 63.
Dit is precies de argumentatie van de anonieme briefschrijfster uit vertoog 50; zie ook het
vervolg in vertoog 60. Ed. Groenenboom-Draai 1998: 183-6, 247-53.
Zie voor de in de 18e eeuw in de Republiek gebruikte vocabulaire om emoties te benoemen
Sturkenboom 1998: 78-84.
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aan de menschelyke natuur, ze is zelf een gedeelte van ons wezen, en zonder haar
moeten we als een zoort van wangedrogten geschat worden; Dit inwendig vuur moet,
nog kan niet geheel uitgebluscht worden; Die de hartstogten, die hem kwellen, wil
vernietigen, in plaats van ze te matigen, zegt een Engelsch Schryver zeer geestiglyk,
is al zo dwaas, als iemant die zyn voet wil afhakken om dat zyn schoen hem wringt.
Dog deze hartstogt moet bestiert, en in een geduurige onderwerping aan reden en
deugt worden gehouden. Om zulks uit te werken is eene bestendige aandagt, en eene
ophoudelyke worsteling van node; By de geringste afwezendheid van onze reden
neemt ze haar kans waar om de ziel aan dezelve te ontweldigen, ze overstroomt den
ganschen boezem, ze doet dikke dampen naar de harssenen reizen, die de
werkzaamheid van de reden beletten, en de toegangen van de verheerde ziel voor
haar sluiten. Indien 'er derhalven eene deugd is tot welkers waarneeming een ware
Heldenmoet van node is, 't is de kuisheid, die door zo menigvuldige zwaarigheden,
en dwarspalen heen streevende die geweldige en altyd weerspannige drift weet te
dwingen en te temmen. Volgens der mannen gemeene stelling is die hartstogt nog
heviger, en weerbarstiger in 't vrouwelyk gemoed als in het hunne, dat echter met
kragtiger wapenen voorzien is om dezelve te verwinnen en t'onder te brengen, en
nogthans laten wy de gansche eer van naar zo eene roemrugtige overwinning te
dingen aan de Vrouwen over; Zo ze in die hagchelyke stryd te kort schieten, rekenen
wy haar dat ongeluk toe als eene onuitwisselyke schand, terwyl wy ons de min[179]ste
oneer niet en maken van zonder de minste tegenstand te bieden, ons voor 't aangaan
van den stryd gevangen te geven, ja, 't geen meer is, onzen vyand te gemoet gaan
om hem 't jok van slaverny af te bidden. In een woord de kuisheid is een bykans
ondragelyke last, aan dewelke niet tegenstaande onze snorkeryen op onze sterke
schoften, wy niet eens begeeren te tillen, en die wy geheel en al op de swakke
schouderen der vrouwen leggen, die zo z'er maar eens onder beswyken zig voor
eeuwig met onze veragting en versmading belaaden. Maar waar op mag dog steunen
het onreedlyk en tyrannig voorrecht dat de Mans zig boven de andere sex in deze
betrekking aanmatigen? Is het de Reden, of Gods geopenbaarde wil die hen met een
dispensatie wegens de kuisheid begunstigt heeft? Weten ze niet dat ze met immers
zo nauwe banden aan die loffelyke deugd verbonden zyn als de Vrouwen? en met
nauwer, indien ze met reden op hun overmaat van ziels kragt kunnen roemen. Zekerlyk
zyn ze des bewust; Dog door een zekere
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drai die meermaals aan diergelyke voorwerpen word gegeven, zienze de zedelessen
rakende deze stoffe van de uiterste aangelegenheid aan, als een goed figuur makende
op de predikstoel of in een stigtelyk boek, dog weigeren aan dezelven de minste
invloed op hun gedrag. 't Is handtastelyk dat ze hier door in eene onaangename
tegenstrydigheid met hen zelven moeten vervallen; Dog om die inwendige tweespalt
des gemoeds weg te nemen, stellen ze 't zelfd verfoeyelyk kunstje in 't werk, waar
van ik in myn vertoog aangaande 't oppergebied der Mode1 gewag heb gemaakt. Aan
't geen ze niet kunnen nalaaten als een pligt aan te zien hegten ze een denkbeeld van
bespottelykheid, terwyl ze aan het [180] tegengestelde eer en reputatie vast maken.
Een Man, die de kuisheid met voeten treed, word verziert met de zwierige naam van
een hoflyk en galant man, ten minste zo lang hy ongehuwt is. Dog een eerbaar
Jongeling, al was hy begaaft met de treffelykste hoedanigheden, indien men bespeurt
dat hy alle aanleiding tot onkuisheid tracht te myden, en zyne driften te beheerschen,
word voor een koelen bloed en voor een zul uitgekreeten. Indien zyn Character in
een klugt wierd verbeeld, zoude het den bak en de logies zelfs doen schaateren van
lagchen, en ik ben verzeekert dat een eerbaar Jongman gereed om in den huwlyken
staat te treden, schaamtshalven niet zoude durven zeggen, ten zy misschien aan een
man van jaren, en dat nog wel in vertrouwen, dat hy dezelfde onbesmette zuiverheid
by zyn vrouw zal brengen, die hy by haar wenscht te vinden.
Dog 't is ons nog niet genoeg aldus het gansche pak van kuisheid van onze halzen
op die der gewaande zwakste sexe aldus af te schudden; 't is een baarblykelyk gevolg
van deze gruwelyke dwinglandy, dat wy alle onze kragten verzamelen om haar 't
zelve zwaarder en ondragelyker te maken. Wat kunst, wat behendigheid, wat beleid,
welke uitgekipte middelen wenden de Mans niet aan om de vrouwen onder dien last
te doen struikelen en ter neder storten. Ik zal hier niet spreeken van een zeker zoort
van Mannen, welkers verfoeyelykheid met zulke kragtige trekken en kleuren door
den Britschen Zedemeester afgemaalt is, en die galgen en raderen waardiger als de
baldadigste struikrovers, met een afgryzelyk opzet de voldoening van hunne driften
in het onherstelbaar ongeluk en in de onuitwisselyke schande van jonge Dogters en
van haare gansche Familien zoeken, die alle [181] deugden teffens afzweerende van
de verovering van

1

Zie vertoog 72.
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de eer der eene tot het bestryden van die van een andere overgaan, en hunne
voornaamste glorie in zo eene opgehoopte godloosheid zoeken. Ik verzeker my dat
het getal der zulken gering is, dat de meeste Mans die jonge Dogters belagen, en
bedriegen, juist geen eigentlyk gezegde booswigten en verraders zyn, maar dat ze
eer uit zwakheid, dan uit voorbedagten raad zig aan diergelyke gruweldaden schuldig
maken. Maar wat kan dog de swakheid veel tot haar eige verschooning bybrengen,
wanneer zy de schelmagtigheid gelyk is, in de aanwending van de zelfde middelen,
en in 't veroorzaken van de zelfde uitwerking? Laat ons nu eens zien of het wel te
begrypen is dat een Vrouwsperzoon lang bestaan kan tegens de gedurige aanvallen
van een man die eenigzins met beminnelykheid gewapent is, en die alle zyne
vermoogens vereenigt om tot zyn oogmerk te komen. Zyn liefde straalt uit door zyn
gansche gelaat, door alle zyne gebaarden, woorden, trekken, opslagen der ogen; zyn
stilzwygen zelfs; in een woord, al wat zig in hem voordoet is liefde en tederheid.
Zyne uitgezogte vleyeryen maken haar dronken van eigenliefde, en onttrekken haar
aandagt aan 't geen zy aan haar kuisheid en eer schuldig is, om dezelve geheel en al
te vestigen op de uitgestrekte kragt van hare bevalligheden, die zonder ophouden
haar voor ogen gesteld haar betoveren en haar deugd in slaap wiegen. Haar hart kan
zig niet langer weigeren aan hem die haar zo bevallig in haar eige ogen maakt, en
die door zyne oprechtigheid het waardig schynt te wezen. Volgens myne onderstelling
is dusdanige minnaar wezentlyk oprecht; Hy bedriegt 't beminde voorwerp, om dat
hy door zyne eige passie verblind [182] en bedroogen is. Zyne betuigingen van eene
stantvastige en eeuwigdurende liefde borrelen op uit den grond van zyn boezem; Hy
is zelf overtuigt dat het onmooglyk is dat zyn liefde ooit vermindere, veel min gansch
verdwyne. Hy maakt geen de minste zwarigheid derhalve van met de dierste eeden
zulks te bevestigen, en hy voelt op die tyd dat hy liever sterven zou als myneedig te
wezen. Hy heeft een ware agting voor haar; hare reputatie is hem lief, 't zou hem
leed wezen dezelve in gevaar te stellen, dog in 't midden van die verzekeringen en
betuigingen zelf, baant hy dikwils zonder dat hy 'er op verdagt is, zonder dat het
beminde voorwerp, zig zelve ontrukt, zulks merkt, den weg tot het tegendeel, en
zomtyds staan de verwinnaar en verwonne even versteld, d'een wegens zyn zegen,
en d'andere over hare nederlaag. Indien alle die middelen nog niet genoegzaam zyn,
hy wend het op een andere boeg; hy tragt in de kennis van haar innigste harer
geneigtheden in te dringen, en
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hy werkt een t'zamenspanning uit tusschen hare drift tot liefde, en hare andere
natuurlyke hartstogten. Hy verzadigt hare lust tot optoying, en hare hovaardige
neiging om boven haars gelyken in pragt van kostbare cieraden uit te blinken, en
aldus ondermynt hy het hart, dat hy door openbaar gewelt niet magtig is te
vermeesteren. Lukt het hem zyn oogmerk op wat wyze het ook zy te bereiken, zyn
passie word dikwils by ongevoelige trappen verkoelt, en voornamentlyk zo het
rampzalig voorwerp van zyne driften, in afkomst en rykdom beneden hem is, zo barst
zyn reden wel haast door de verdunde nevelen van zyne voldane hartstogt. Hy is wel
eenigzins beschaamt wegens zyne onstandvastigheid, en mogelyk aan zig zelve
over[183]gelaten zou hy zyne eeden door zyn gedrag beantwoorden. Dog de raad
van zyne vrienden, en de vrees van zyne ouderen misnoegen te geven, en van zig
door een ongelyk huwelyk schand op den hals te halen, styven welhaast zyn
wankelend gemoet. 't Is hem wel leet het dierbaarst voorwerp van zyn min ten val
te hebben gebragt, dog volgens de grondregelen van de bedurve eeuw moet hy zulks
niet verbeeteren, met zig wettiglyk aan 't zelve te verbinden, en op geen andere wyze
kan het verbeetert worden. Wat raad derhalve! De zaak leit 'er toe, ze is niet te
herdoen? en dienvolgens 't best dat 'er op is zig te troosten, en die ontrustende
gedagten, door aaneengeschakelde verlustigingen uit het gemoet te verbannen. Ik
ben overtuigt, dat een dochter die diergelyk ongeluk in de zelfde omstandigheden
weet te myden meer lof verdiend, als een heele reeks van de manhaftigste helden
met den ander, en by gevolg ben ik verzeekert dat het beste middel is, om 'er niet in
te vervallen, de gemeenzaamheid van een beminnelyk man van de hand te wyzen.
Ik twyffel niet of onze Vrouwen zyn uiter aard kuisscher als andere, dog ze zyn ook
boven andere goedaardig, meegaande van humeur, en van achterdogt berooft, en
derhalven is het niet te verwonderen, dat ze aan dien val meer bloot gesteld zyn, als
jonge dogters in andere gewesten. Een der geestigste Fransche Schryvers zegt, dat
by ons de vrysters in 't gemeen voedsters zyn der kinderen die onze gehuwde Vrouwen
ter waereld brengen.1 Ik ben verzekert, dat zulks niet waar zoude zyn, zonder de
reden die ik reeds heb bygebragt, gevoegt by de onbepaalde vryheid die de ouders
alhier aan hunne dogters, zonder het minst vermoeden, gunnen. Dit heeft [184] wel

1

Mogelijk wordt hier vooruit gewezen naar regels uit een gedicht van Pavillon in het volgende
vertoog.
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voornamentlyk plaats in al de vermaaklykheden die een bruiloft verzellen, en die de
zinnen natuurlyker wyze op het voornaamste einde van die Ceremonie hegten; Op
bezoeken, op het palm knoopen, zyn Vryers en Vrysters ontbloot van der ouderen
toezigt gansche nagten by den ander. Men ryd uit met Phaetons en Chaizen, daar
word een glaasje gedronken, met het vallen van den avond en zomtyds later komt
men weer t'huis. Dit alles is zeker vry haggelyk voor de eer van jonge dogters, en
indien 't zelve in zommige andere landen in zwang ging, ik twyffel of het getal van
eerlyke dogters 'er wel veel grooter zou wezen, als het geen waar in * Boileau het
getal der eerlyke Parysche Vrouwen bepaalt.
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;
'sGravenhage, C. Boucquet en J. vander Kloot; Dordrecht, Van Braam; Leyden,
Kerchem; Haarlem, Van Lee; Utrecht, Kroon; Middelburg, Meerkamp; Vlissingen,
Payenaar; Leeuwaarden, Strik. &c. [185]

*
1

Il en est jusqu'à trois, que je pourrois vanter.1
Citaat uit vs 44: “On peut trouver encor quelque Femme fidele. Sans doute: & dans Paris, si
je sçai bien compter, Il en est jusqu'à Trois, que je pourrois citer” (N. Boileau, . I Amsterdam
1772: vss 42-4).
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No. 84. Den 15. Augustus 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Quantum mutatus ab illo.1

ZOmmige myner Correspondenten vallen klagtig dat myne vertoogen, hoewel huns
oordeels, derzelver stof door de bank goed, en wel bereid is, door geen genoegzame
verscheidenheid den Lezer smakelyk gemaakt worden, en porren my aan om daar
op wel voornamentlyk toe te leggen. Hunne berisping neem ik met eene oprechte
leerzaamheid aan, en schoon ik niet zien kan, dat het de spyzen zelf, door my tot nog
toe opgedischt, aan verscheidenheid ontbreekt, wil ik graag bekennen, dat ik al over
lang gemerkt hebbe, dat wat meer verandering in de soucen een aangename uitwerking
zoude doen. Dog dusdanige verwaarloozing is in te schikken in een schryver die een
werk, daar zo veel ernstige bespiegeling toe vereischt word, tot nu toe bykans zonder
hulp en zelfs zonder de minste aanmoediging, voor den dag gebragt heeft. Maar wat
kan het my scheelen, zal men zeggen, of de schryver hier in te verschoonen zy of
niet? Is dit gebrek hem niet te wyten? my nog minder. Ik heb geen zin in bloote
redeneeringen, al waren ze nog zo nut en heilzaam, en zelfs al waren ze met fraye
gedagten, en aardige invallen versiert, en opgetoit. Ik wil zinnebeelden, vertelzeltjes,
en iets kod[186]digs voor myn gelt hebben, en ik hou meer van lagchen, als van
leeren. Dit is gewis de gemeene smaak; Dog ik kan met de uiterste vergenoeging
zeggen, dat ik meer hoop hebbe als oit om dezelve, zo veel de reden, en de
betamelykheid my het zullen toelaten, in 't vervolg te vergenoegen. Ik was in 't begin
verwondert over de vadzigheid der Nederlandsche fraye geesten, waar van 'er, terwyl
ik met de correspondentie

1

Druk 1756: 264 geeft Vergilius “Hoe weinig zweemde dees' naar Hector!” - Hoe anders [was
hij] vergeleken bij die vroegere [Hector] man. Vergilius, Aeneïs II, 274.

Justus van Effen, De Hollandsche Spectator

191
van bloedbeulingen overladen wierd, nauwlyks een zig opdeed, om my, in de
uitvoering van een bestek, dat voor onze Landaard zo voordeelig als luisterryk kan
zyn, de behulpzame hand te bieden; Zulks benam my den moed, en deed my, met
geen geringe schyn van waarheid my verbeelden, dat het oordeel van onze
verstandigste luiden, omtrent myne gaven en bekwaamheden, van 't myne zeer moest
verschillen, en dat ze te rug wierden gehouden door de vrees van hunne schriften,
met dezelven by de mynen te voegen, te onteeren, op de zelve wyze als een fatzoenlyk
man door het verkeeren met janhagel niet missen kan zyne reputatie te verliezen.
Dog zedert eenigen tyd bespeur ik met een onuitspreekelyke vreugd, dat dit myn
neerslagtig vermoeden ongegrond is geweest; Van alle kanten komen geestryke
schryvers te voorschyn, die achting voor myn werk toonen, my aanbieden in 't zelve
deel te nemen, en door de t'zamenvloed van hunne onderscheide geest, studie, en
verbeeldingskragt, 't zelve noodwendiglyk die aanlokkelyke verscheidendheid zullen
byzetten, die alleen bekwaam is, alle smaken te vereenigen, en de vieste lekkerheid
te voldoen.1 Reeds zyn my door eene onbekende hand toegekomen twee gerymde
stukjes, dewelke, indien ik niet plotseling alle denkbeelden van de Poezy verlooren
heb, by uitstek geestig, en [187] fray zyn; 't Eerste is een overzetting van een tafreel
van ons dierbaar Vaderland, gelyk het bestond in 't jaar 1672, gemaakt door de Heer
Pavillon,2 die de naam verdiend heeft van alle de Fransche Digtgeesten van zyn tyd
te overtreffen, in eene eenvoudige digttrant, die alle oneedele laagheid en boerschheid
zorgvuldiglyk mydende, zonder de minste moeite en arbeid geheele stroomen van
geestryke aardigheid schynt uit den overvloeyenden boezem te storten. Het tweede,
des schryvers eigen maakzel,3 is een toepassing van dit kunstig stuk, op de
hedendaagsche toestand van ons Gemeenebest.

1
2
3

Hier: de meest kieskeurige lekkerbek tevreden te stellen.
Etienne Pavillon (1632-1705). Oeuvres. La Haye, H. Du Sauzet, 1715 (KB: 138 G 20-1).
W. Bisschop in Justus van Effen geschetst in zijn leven en werken zegt dat de auteur Mr Th.
van Snakenburg kan zijn (Utrecht 1859: 267). Dit is in potlood aangetekend in het HS-ex
KB: 494 F 1 (p. 192). Buijnsters [1992]: 255 conformeert zich aan Bisschop.
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B e s c h r y v i n g v a n H o l l a n d , Uit het Fransch van den Heere
P a v i l l o n . 1672.
WAnneer ik in dit vlak gewest,
Daer de aerde, laeger dan de stroomen,
Steeds watervloeden heeft te schroomen,
Voor 't eerst zag een Gemeenebest
Gevormd uit dertig boersche steden;
Scheen my dit volk in aerd en zeden,1 [188]
Want ieder heerscht in 't zyn, zo juist in die moeras
Der Vorschen2 woeste zucht tot vryheid af te beelden,
Der Vorschen, die voorheen ook zo den meester speelden,
En geenen Vorst begeerden in de plas,
Dat ik in twyffel stond, of 't niet heur nakroost was.
De Staet is zo belast met schulden,
En de Onderdaen moet zo veel schatting dulden,
Datge u met recht verwond'ren zult,
Wanneer gy herwaerd koomt door reislust aangedreven,
Hoe de een betaelen kan de rente van de schuld,
En de ander, 't geen hy 's jaers moet geeven.

1
2

Versregel 7 ontbreekt.
Kikvorsen.
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Het aerdryk, dat gewis
Voor deeze goede liên een quade stiefmoer is,
Brengt hier geen graenen voort, die elders weelig groejen;
Doch echter ziet men hier (dit is de gulden vrucht
Van hunne naerstigheid) de nooddruft overvloejen
In spyt van de aerde zelf, van water, vuur, en lucht.
Laet ieder wat hy wil van hunne vrouwen zeggen,
(Datze al te kaerig zyn en zeer jaloersch is waer)
Maar minziek! zo men heur dit wouw te laste leggen,
Ontken het als verdicht door eenen lasteraer;
Doch by de vrysters mag men mallen,
Die deernen zyn zo vies niet, neen:
Ze zyn de minnen in 't gemeen
Der kind'ren, daar de vrouwen van bevallen.
't Eenvoudig net wordt hier betracht,
Eenvoudig, maar met een behaeglyk, [189]
Wyl elk met grootsche zwier en pracht
In andre landen onverdraeglyk
Als met een lastig schynschoon lacht:
Hier kan men zien, en 't gaet bynaer 't geloof te boven,
Doch evenwel men mag het vry gelooven,
Het geen men nergens vinden kan,
De rykdom, niet hovaerdig op haer schatten,
De Vryheid zonder uit te spatten,
Veel pachten, echter geen noodlydende ambachtsman.
De duivel heeft hier vast de wagens uitgevonden
't Vervloekste rytuig, dat ik weet,
Waer op, ach waer het noch tot boete zyner zonden,
Een mensch gerabraekt wordt, doch dit ondraeglyk leed
Is noodig om u hard te maeken
Voor 't vilmes, 't geen noch eens zo wreed,
Zo ras gy in de herberg treedt,
U in de beurs en aen het hart zal raeken.
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Elk een gelooft hier wat hem lust,
Men heeft dus in het stuk van Godsdienst niet te veinzen,
En is by de overheid voor alle straf gerust,
Al uit men zyn gepeinzen;
Word haer gezach slechts niet getergd,
Zalze ieder een met vrede laeten,
Dewyl zy anders geen geloofsbetrachting vergt,
Dan onderwerping aen de Staeten.
In één woord, want ik ben volkoomen ongezind,
Een lang bericht te doen van verdre omstandigheden;
Niets is 'er fraejer dan de steden,
Terwyl men niets zo lomp als d'ingezeten vindt. [190]

To e p a s s i n g Op den tegenwoordigen Tyd 1732.
ZO Pavillon eens opstondt uit het graf,
En voor de tweede maal zich op de wech begaf
Om Holland door te reizen;
Wat zou hy sederd zyne dood
De pracht en weelde zien vergroot?
Hy zag zyne oogen blind aan stad- en landpaleizen.
Doch zo hy thans den boerschen stedeling,
By de oude vorschen wou gelyken,
't Mogt wezen om de zucht tot staets verandering
Die veelen nu te ontydig laeten blyken:
Zy schreeuwen om een' Vorst, maar ach! uit eigenbaet,
Niet uit een klaer begrip wat best zy voor den staet.
Ik wil niet van de schulden reppen
Waar van het land de rente 's jaers betaelt,
Noch waer men 't geld tot alle lasten haelt,
Ik ben een onderdaan, die nooit vermaek zal scheppen
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In, als een vreemdeling, te spreeken by de gis,
Van iets, dat voor zyn oog met recht verborgen is.
Het aardryk is en blyft, gelyk het was voor deezen,
Een Stiefmoer, die ons weinig geeft,
Doch, zo der Vadren vlyt hen deedt gelukkig weezen,
De vadsheid, daer men thans in leeft, [191]
En die men 's middags noch dient uit het nest te kloppen,
Dreigt in het kort de bron des welvaerts toe te stoppen.
Het zyn de vrysters niet alleen,
Die lustig in de bocht met heure minnaers springen,
De vrouwen vallen vaek zo vies niet als voorheen,
Want na de komst der Fransche vluchtelingen
Is hier een vreemde trant van leven ingevoerd,
En met de strengste tucht des Ouden tyds geboerd.
't Eenvoudig is reeds lang verdreven,
De hovaerdy groeit aen op 't mindren van de macht,
Men zou de vryheid, eer, ja 't al ten beste geeven
Tot voedzel zo van staetzucht als van pracht;
En veelen, alsze zien het einde hunner schatten,
Beginnen t'eenenmaal als dollen uit te spatten.
Men reist nu ook met meer gemak,
Dan toen het hotzen van den wagen,
Den armen Pavillon deedt klaegen,
Als of hy hals en beenen brak;
Maer in de herberg is 't, och lacy! niet gebeterd,
Die daer gerief zoekt, hou den buidel ongeveterd.
Elk een gelooft hier wat hem lust,
O gulden vryheid van geweeten!
Door u leeft elk in volle rust,
Gy zyt het hoogste goed van Hollands ingezeten,
Hy zy vervloekt, die u van verre slechts belaegt,
Hy zy vervloekt, die u geen gunste draegt. [192]
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Laet dan den Franschman vry op onze boerschheid smaelen,
Hy noeme ons geesteloos en ruw en onbeschaefd,
Wy echter, wy; die aen geen' mensch verslaefd
Ook niemand in de keur van zyn geloof bepaelen,
Genieten grooter heil dan eenig landschap heeft,
Dat voor het dom gezach van kerktyrannen beeft.

Myne erkentenis wegens deze aangename presenten is zo groot en opregt, en dezelven
nevens de bygevoegde brief boezemen my zulke voordelige gevoelens in, aangaande
den gever, dat ik gansch niet ongeneigt ben, door middel van een wederzydsche
ontdekking, te bezoeken, of wy beiden geschikt zyn tot eene aangename, nutte, en
onverbreekelyke vrindschap. Indien hy van deze gedagten niet vreemd mogte zyn,
laat ik hem meester van de maatregelen, die hy, om zulks werkstellig te maken,
dienstigst zal oordeelen.
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;
'sGravenhage, C. Boucquet en J. vander Kloot; Dordrecht, Van Braam; Leyden,
Kerchem; Haarlem, Van Lee; Utrecht, Kroon; Middelburg, Meerkamp; Vlissingen,
Payenaar; Leeuwaarden, Strik. &c. [193]
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No. 85. Den 18. Augustus 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Ludere par impar, equitare in arundine cava.1

H E E R S P E C T AT O R .
HEt lust my U en 't gemeen een schets mede te delen van een buitenleven, dat ik met
drie goede vrienden reeds zedert vier weken met de grootste aangenaamheid gesmaakt
heb, en niet en twyfel, dewyl gemelde goede vrienden al zo ontlast van dringende
bezigheden zyn als ik, of wy zullen volharden te smaken, zo lang het lieve zomerweer
dat langzaam gekomen is, en langzaam, gelyk wy hopen, zal vertrekken, ons byblyven
wil. De plaats alwaar wy den tyd tot nog toe zo wel doorgebragt hebben, is een
Landgoed, dat door myne voorouders meer als twee hondert jaren bezeten is geweest,
gelegen in eene andere Provincie, alwaar de beursen vry schraler zyn als hier, dog
de grond vetter, en de lucht fyner en zuiverer; Hoewel ik in zeer schrale en magere
uitdrukkingen van dit myn buitenplaatsje gesprooken had, zo moet ik echter bekennen,
dat myne gezellen, wanneer ons rytuig voor 't zelve stil hield, het met dat zoort van
verbaastheid aanschouden, 't welk voor 't voorwerp, waar door het gebaart word,
niets zeer voordeligs betekend. Geen wonder, men verbeelde zig een huis van voren
met pannen, dog van agteren met riet bedekt, en by [194] gevolg ten dele voor den
Landheer, ten dele door den Bouwer, bewoonbaar.

1

1756: 273 geeft: “Ludere par impar, equitare in arundine longa”, en als vertaling “Nu spelen
even of oneven; dan te paard Gaan ryden op een stok. HUYDECOPER.” - Even of oneven
spelen, paardje rijden op een holle stok. Horatius, Sermones II, 3 vs 248. Volledige tekst:
Even of oneven spelen, paardje rijden op een holle stok is een zinloze bezigheid voor een
volwassen man.
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Al de vertrekken, die ik in 't zelve besla, bestaan in vier kamertjes ieder van welken
voorzien is met een Ledikantje, vier a vyf stoelen, een tafel en spiegel, alles van zeer
geringe waarde, dog gemakkelyk, net, zindelyk, en zelfs verlustigend voor het oog,
dewyl de behangzels bestaan uit de levendigste Catoentjes, die voor weinig gelt
gekogt kunnen worden. Voeg by deze slaapkamertjes een groote koele eetzaal, een
knappe en gemakkelyke keuken, en een diepe verwulfde kelder, en daar hebje de
gansche huizing daar de Landheer moeds genoeg had om zyne dierbaarste Vrienden
te durven huisvesten, hoewel het 'er van buiten niet beter uitziet als van binnen. Men
vind 'er niets dat naar een Hollandsche lusthof gelykt, als een klein eenvoudig
bloemtuintje, waar in ik zorg gedragen heb dat een gedurige opvolging van verscheide
dog onkostbare bloemen zo lang het mooglyk is de zinnen vervrolyke. In vergelding
ziet men 'er uitgestrekte bogaarden, in welken de meeste jaren het vrugten op de
bomen schynt geregend te hebben, en niet min ruime moestuinen, die beter en
smakelyker aardvrugten voortbrengen, als de kwistigste lekkerbek uit de aanhangers
van den eenvoudigen Menno t'Amsterdam voor gelt kan bekomen. Voeg hier by
geen vyvers maar slooten, en wateringen van zuiver bergwater, en rykelyk voorzien
van vis, daar ik durf roemen, dat Meer-, en Y-baars niet by te pas kunnen komen; zo
dat, indien men by dit alles reekend een goede menigte wilde duiven, eigen gemeste
hoenderen enz. men gemakkelyk kan bevroeden, dat men op myn gering woningtje,
zo weinig honger behoeft te lyden, als in een koninklyk lust-paleis. Dat men 'er geen
gevaar loope van door den [195] dorst te sterven, daar draag ik meê zorg voor, en in
een kelder zo koel, en zo diep, dat 'er de drank niet alleen goed in blyft, maar zig ook
verbetert, heb ik in 't gemeen twee a drie zoorten van gemeene maar zuivre, en
gezonde wynen, die door de vergiftigende handen van de wynbrouwers niet gepasseert
hebben. Maar zal men zeggen, wat is het buitenleven zonder wandelen! niet veel
zekerlyk, en de wandeling in bogaarden, en moestuinen is op verre na de
vermakelykste niet; Dog ik heb vergeten te zeggen, dat omtrent één pistoolschoot
aan de regter hand van myn woning, zig een woest bosch opdoet, dat my, en den
bewoonder overvloedig brandhout verschaft, en in 't welk ik, (om zo weinig grond
egter te verliezen, als 't mogelyk was,) eenige smalle dreven heb doen openen, daar
nauwlyks drie mans naast den ander kunnen gaan en een
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Dame met een vertugadyn, alias pannier1, met groote moeite alleen. Deze nauwe
allées verschaffen my niet alleen aangename gezigten, maar ze zyn ook natuurlyk
t'allen zyden, door takken die van zelf in een vlegten zo digt overdekt, dat ze voor
den wandelaar op 't heetste van den dag niet alleen gebruikbaar zyn, maar zelfs hem
een lieffelyke schuilplaats voor de buitengesloote stralen van de brandende zon
aanbieden.
Op ons aankomen wierd ik met eene boersche eerbiedigheid ontfangen, en welkom
geheten door den huisman, nevens zyn vrouw, kinderen, en huisgenoten, welke ik
niet alleen vriendelyk wederom groette, maar ook met een ware hartelykheid
omhelsde. Myne metgezellen hielden op van zig over die gemeenzaamheid te
verwonderen, zo dra ze van my hadden verstaan, dat de voorouders van dien goede
Man, zo lang bruikers, als de myne eigenaars van dit goed waren geweest, altyd
derzelver belangen, [196] met de uiterste opregtigheid zo wel als hunne eigenen,
hadden bedoelt, en dat ik nog de mynen oit een duit aan hen waren te kort gekomen.
Terwyl wy met trentelen en myn Kasteel te doorsnuffelen eenigen tyd doorbragten,
raakte het avondmaal, waar na ieder even zeer rekhalsde, klaar, en wierd opgedist;
Hier zag ik met de grootste vergenoeging, dat naar zommige ragouts, door een goede
keukenmeid gereed gemaakt, niet eens getaalt wierd, terwyl 'er met zo eene happige
graagheid, aan erten en bonen gevallen wierd, dat, hoewel 'er opgehoopte schootels
van op tafel stonden, ik zomtyds vreesde dat 'er te kort zou komen, en 't zelfde heb
ik alle de volgende dagen ondervonden, te meer dewyl ik in staat was om dat
eenvoudig slag van smakelyke kost op ieder maaltyd, met verscheidenheid van
zoorten, of ten minste van toebereiding, myne goede vrienden voor te zetten. Wanneer
wy, na dat de grootste honger gestilt was, onder een sober glaasje wyn, aan 't praten
raakten, wierd myn schraale wooning het eerste voorwerp van ons gesprek, en een
der vrienden, een groot Taal- en Oudheidkundige, die een fray huis aan de Vegt bezit,
het woord vattende, Gy hebt hier, Myn Vriend, sprak hy, een wonder fraye
gelegendheid; Welke heerlyke gezigten, en schoone Landsdouwen! ik moet bekennen,
dat het hier uittermate vermaaklyk is. Dog 't verwondert my dat gy niet toelegt om
uw huis wat meer gemak en cieraad by te zetten; Dit zou ligt uit te werken zyn; Gy
behoefde maar een voet of

1

Vertugadin (Fr): kussentje onder damesjapon om de heupen op te vullen, c.q. hoepelrok (=
Fr. panier).
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tien van uw dorschvloer te verliezen, en de onkosten zouden, naar ik het by my zelf
reeds overlegt heb, gering zyn; Met een duizend gulden a tien zou men al veel kunnen
doen...; Ik begeer geen duimbreed van myn dorschvloer te verliezen Mynheer,
antwoordde ik, hem in zyn reden vallende; Myn huis en al wat 'er by of omtrent is
zal blyven gelyk ik het van myne ouders ontfangen heb, en ik meen alleenlyk te
zorgen, dat het voor verval bewaart word, en al wierd my de vereischte somme
geschonken, zo zoud ik ze op voorwaarde van ze daar toe te besteeden, weigeren
aan te neemen. Ik zou 'er niet alleen niets by winnen, maar op allerlei wyzen by
verliezen. Ei lieve, Mynheer, zo ik myn huis ophaal en verzier, zal ik 'er geruster in
kunnen slapen, smakelyker eeten, myne vrienden met meer vermaak en hartelykheid
onthalen; Wat ontbeer ik hier tog, dat my wezentlyk nodig is om alle de
aangenaamheden van 't buiten[197]leeven te genieten? Daar by koom ik eens tot de
gril van myn huis anzienlyker te willen maken, zo diende alles met die verbeetering
wel evenmatig te zyn, en zo moeten myne schoone vrugtboomen, en moestuinen
plaats maken voor parterres, breede laanen, en starrebosschen, en aldus zal myne
milddadige voedster een dier houkind worden. Myne meubilen zullen ook pragtiger
moeten worden, en in plaats dat ik dezen zonder zorg en dwang gebruik, zal ik een
slaaf van de nieuwen zyn. Voeg daar by dat ik zelfs met een pragtig gebouw, en
cierlyk lusthof, al verloor ik 'er niets by, dit stuk goed niet zou willen verruilen. Ik
kom op het Land de kunst ontvlieden, en de natuur een langdurig bezoek geven, en
vind haar niet in marmere vazen, vergulde beelden, koninklyke grotten, veelverwige
parterres, maar in koornvelden, bosschen, weiden, en bogaarden. Uit eerzugt zal ik
nog min diergelyke zotheid onderstaan, want al was ik dwaas genoeg om in zulke
onderwerpen eenige luister te zoeken, zo zou het my onmooglyk wezen myn lusthuis
met de aanzienlykste te evenaaren, en de tweede rang zou my alzo onverschillig zyn
als de laagste. Een eer, die my met duizend anderen gemeen is, agt ik nauwlyks een
eer. Deze myn reden wierd goedgekeurt, en onze dagelyksche verlustigingen die in
genen delen van pragt en onkosten afhangen, bevestigen de vrienden meer en meer,
in myn eenvoudig gevoelen. Van deze verlustigingen heb ik inzonderheid
voorgenoomen U een schets mede te deelen. Ik wist dat die Heeren, alle Luiden van
studie gelyk ik, gewoon waren vroeg op te staan, en zo dra ik ze voor de eerste reis
naar hunne celletjes leidde, verzogt ik hen eene volstrekte, en ongedwonge vryheid
te gebruiken, en voor eerst, naar het

Justus van Effen, De Hollandsche Spectator

201
hen in 't hooft zoude schieten, ieder by zig zelf, of t'zamen te ontbyten. Ik wees hen
myne geringe boekenkast, hen desselfs vry gebruik hartelyk aanbiedende, dog hen
egter ontradende alle ernstige inspanning van gedagten; en deze myn raad is tot nog
toe wonder wel opgevolgt geweest. 'sMorgens wilden zig zommige kleeden, doch
myn voorbeeld stelde hen zulks uit het hooft, dewyl ik voor den dag kwam alleenlyk
geschoeit, met een gering slaapjak en een grof dog schoon hemt, gelyk myne witte
onderkoussen mede waren. Dit exempel wierd aanstonds met toejuiching goedgekeurt,
en word tot nog toe door [198] ons stiptelyk achtervolgt. Gemeenlyk, na dat ieder in
zyn vertrekje van zyne godsdienstige pligten, naar zyn iever en goeddunken, zig
heeft gekweeten, gaat elk zyn weg, zonder naar elkander om te zien; Dog doorgaans
bevinden wy ons alle t'zamen op het uur van het ontbyt, van 't welke Coffy, Thee en
Chocolaat allengskens verbannen zyn, en in welkers plaats een koude ham, paterstuk1,
en ook wel eens gerooste Lamsribbetjes, op zyn fransch, voor den dag komen, en
besproeit worden door een glas wyn of sterk bier; hier raken wy in 't gemeen voor
een uur of anderhalf, aan 't praten, en zelfs aan het disputeeren, dat nogthans maar
een reis of twee, tot éen heevig geschil, dog ligt bevreedigt, uitgeborsten is. Dit
voedzaam ontbyt komt ons wel te pas, om dat we, hoewel alle boven de veertig jaren,
ons aan kragtige lichaamsoeffeningen overgeven, onder welke de kinderagtigste ons
als de beste, en aangenaamste voorkomen. 't Is ons meer als eens gebeurt 's ogtens
voor de groote hette over een slootje te gaan springen, waar door meenig nat been
gehaalt, en meenig aangenaam gelach is veroorzaakt geweest. Steevig door te
wandelen is ons dagelyks werk; Dog daar kan de heele tyd niet mêe doorgebragt
worden. Kegelen is 'er ook geen gebrek, dog de kegels en de ballen, voor boere
kneukels gemaakt, vallen voor onze teere handen wat swaar en grof, en de sterkste
onder ons is buiten staat dat vermoeyend spel een uur uit te houden. Dog voor het
heetste van den dag hebben wy een spulletje gevonden, dat gy niet ligt raden zult,
en ons een onuitspreeklyk vermaak doet erlangen; De verzinning van 't zelve zyn
wy aan myn goeden boer verschuldigt; Hoort eens jongens, zei hy op een zekeren
tyd, dat hy ons sterk zag zweeten; Wy oude huislui, als het heel warm is, knikkeren
nog wel eens met malkander duitjes op, en je zoud niet gelooven wat een pleizierig
spulletje het is; In een van de dreefjes van 't bosch is de

1

Vierkant stuk rundvlees met been, gesneden van de lange rugspieren.
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schoonste knikkerbaan van de waereld, onder 't lommer; 't is 'er zo koel als lood, en
de grond is zo hard, als myn dorschvloer, en myn jongens hebben marmels genoeg.
Deze voorslag verbaasde ons eenigzins in het begin, doch de lugtgeestigste onder
ons, met een blyde toon hebbende uitgeroepen; fiat knikkeren wierd van my en nog
een ander gevolgt; Dog onze heer Litterator vreezende dat zo een kinderagtige
uitspanning zyne deftigheid onteeren zou, wou [199] 'er niet aan, dog verwaardigde
zig, egter toeziender te wezen, terwyl Kreelis Janzen zyn plaats waarnam. Hoewel
onze geleerde Heer dien ganschen dag de naam van breekspel moest hooren, en men
hem met de kragtigste bewyzen deed zien, dat al de spellen, als ze zonder kwetzing
van reden en deugd, hun oogmerk van den mensch te vervrolyken bereiken, van
eene, en zelfde waarde zyn, wy klopten voor een doof mans deur; Dog s'anderendaags
's ogtens kwam ik hem aan boord met andere argumenten, die ik weet dat op zyn
gemoed en wyze van denken meer vat hebben als bloote redeneeringen. Ik trad dan
in zyn kamer beladen met een Horatius, en een deel van de werken van Cicero, en
verzekerde hem, met het ernstigst gelaat, dat ik in staat was, uit beide die Autheuren,
welkers gezag by de geleerde waereld van zo een groot gewigt is, hem aan te tonen,
dat hy niet nalaten kon met ons te knikkeren; Zie eens hier, Mynheer, vervolgde ik,
wat onze Lierdigter getuigt van Scipio en van Lelius zulke groote Mannen, als 't
aloud Rome ooit heeft voortgebragt! zegt hy niet duidelyk, dat wanneer *de
manhaftigheid van den eene en de sagtmoedige wysheid van den ander zig op het
Land bevonden, met den Hekeldigter Lucilius, zy in hunne onderkleeren, net als wy,
allerhande spelletjes en kuuren aanregtten, terwyl de pot met aardvrugten op 't vuur
stond. Daar staat evenwel niet dat ze knikkerden, was het antwoord; Dat is waar,
sprak ik, maar ze rechten grillen uit die nog ruim zo kinderagtig waren; Je wilt immers
aan 't getuigenis van uw eigen Cicero wel geloof slaan, en daar vind ge immers
duidelyk: dat Lelius gewoon was Scipio in 't buitenleeven te verzellen, en dus wanneer
ze †de stad met al zo veel genoegen als of het een kerker was, waren ont-

*
†

Quin ubi se a vulgo, & scena in secreta remôrant, virtus Scipiadae, & mitis sapientia Laelî,
nugari cum illo, & discincti ludere, donec Decoqueretur olus, soliti. Lib.2. p.I.
Catulus apud Cicer. 2 de Orat. Saepe ex socero meo audivi, cum is diceret, socerum suum
Lelium semper fere cum Scipione solitum rusticari, eosque incredibiliter repuerascere esse
solitos, cum rus ex urbe, tanquam evinculis evolassent,... Conchas, eos, & umbilicos ad
Cajetam, & ad Laurentum legere consuesse, & ad omnem animi remissionem, & ludum
descendere.
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vloogen, zy zig, op een ongelooflyke manier, aan de grootste kinderagtigheden
overgaven, dat ze onder anderen aan de zeekant schulpen en hoo[200]rentjes gingen
zoeken, en geen spel te laag vonden dat hen maar kon verlustigen, en van zorg
ontlasten.
Dit bewys had vat op 's mans ernsthaftigheid, en den zelfden dag knikkerde hy
met ons, met meer iever als iemant, en even eens als of ieder schoot een verdienstige
navolging van de treffelykste mannen der oudheid was geweest. Om ons te tonen,
dat zyn bekeering opregt is krakeelt hy trots de beste straatjongen, en hy haalt weder
op, van ons allen trouw geholpen, al de loopjes, en spreekwyzen, by ons, onder 't
speelen, in onze eerste jeugd gebruikt. Dog waar in hy ons allen inzonderheid
overtreft, zyn de potzige buigingen en drayingen van zyn ligchaam, met welke hy
zyn marmel tracht te helpen, en ter plaatze, daar hy dezelve graag had, te doen komen.
't Is my niet mooglyk uit te drukken, hoe dit alles ons verlustigt en verheugd? Geen
Koning kan zig beter diverteeren; Alle onze kinderspulletjes, en voornamentlyk het
knikkeren, maken op onze verbeelding zo een sterken indruk dat het met ons is als
of wy wezentlyk weder tot onze kindsche jaren te rug waren gekeert, en in staat
waren gesteld, van een zuiver vermaak, zonder de minste vermenging van zorg en
bekommering te genieten. Wy zyn alle van het beste humeur, dat men wenschen kan;
ons eeten smaakt ons wonderlyk, en ons drinken niet minder, en schoon wy oordeelen
dat een half vlesje voor ieder maaltyd genoeg is, zo gaan wy zomtyds wel eens wat
verder, en voornamentlyk 's avonds als wy zo in de praat verwert zyn, dat we moeite
hebben van 'er ons uit te redden. Ieder ogtent bykans vinden wy dat we 's avonds te
voren wat te veel gedaan hebben, dog 's avonds kunnen wy nauwlyks begrypen hoe
dat ons die gedagten in 't hooft zyn gekomen. Zelden is het egter zo grof gegaan, dat
ieder zyn bottelje gekraakt heeft. Dog ik bemerk dat ik met zo veel genoegen van
ons buitenleeven spreeke, dat ik moeite heb om 'er van op te houden, en daar door
gevaar zoude lopen van U te verveelen, zo ik my niet haaste met u te verzeekeren
dat ik nevens myne goede vrienden blyve: &c. [201]
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No. 86. Den 22. Augustus 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
- - - Fratrum quoque gratia rara est.1

IN myne jonge jaren heb ik een zeker boer goed gekend, die van zyn werk gelokt
door 't gerugt dat een beroemd Koning door het dorp moest passeeren, zo dra hy den
Vorst gezien had met de koelste onverschilligheid uitriep: Is 't anders niet? 't Is maar
een vent. Dit zeggen van den goeden huisman is my duizend maal te binnen gekomen,
als ten hoogste toepasselyk niet alleen op mannen, die door hunne geboorte, en hun
gezag groot en beroemt geschat worden, maar ook op anderen, die door hunne
geleerdheid en uitmuntende gaven van den geest zig een doorlugtigen naam hebben
gemaakt.
Ik ken menschen, die graag een rang in de geletterde waereld wilden verkrygen,
zonder veel moeite daar toe aan te wenden, die noit in een vreemde Stad een voet
zetten, of ze verwaarloozen niets, om geleegendheid te vinden, van luiden van
reputatie te zien en te begroeten; Daar komt ook nooit in de plaats van hun verblyf
een vermaart vreemdeling, of ze gaan hem opzoeken, en wenden alle hunne poogingen
aan, om zig met hem in een gemeenzame omgang in te wikkelen; 't Is of ze zig vleiden
daar door een middel te vinden, om een gedeelte van de verdienste, en lui[202]ster
van zo een doorlugtig vriend naar zig te trekken, en zig eigen te

1

1756: 287 geeft Ovidius, “Getrouwe Broederliefde Was zeldzaam, want de Haat den eigen
Broeder griefde. VONDEL.” - Broederliefde is zelfs zeldzaam. Ovidius, Metamorphosen I,
145.
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maken; niet veel min bespottelyk als 't *Advocaatje van Scarron1, die bewyzen wilde
dat hy een groot kenner der Poezy was, hier mede, dat hy den inktpot van de
voornaamste Digter van 't Land overgeerft had en nog werkelyk bezat.
Geduurende een gedeelte van myn jongelingschap, ben ik in de zelfde dwaling
geweest, my verbeeldende dat 'er in den omgang met beroemde luiden, niet alleen
eer, maar ook groot voordeel stak; Dog zulks is my niet lang bygebleeven, en hoewel
ik onder dezelven, verscheide mannen in verscheide delen des aardbodems gevonden
heb, die met hunne zeden, en treffelyke hoedanigheden hun verkrege roem
handhaafden en zig in alle opzigten agtbaar en beminnelyk maakten, zo moet ik egter
tot myn leedwezen bekennen, dat ik door de bank ondervonden heb, dat zelfs de
doorlugtigste onder hen, en welkers naam, door heel Europa, niet anders, om zo te
spreken, als met de hoed in de hand genoemt word, het best en voordeeligst in hunne
schriften worden bezogt, en wonderlyk afvallen wanneer ze van naarby gezien
worden. De meeste zyn tot walgens toe verwaand, trots, onhandelbaar; 't Is of ze zig
aan hunne eens opgevatte gevoelens zo onafzonderlyk verknogt hadden, al of dezelven
in hun innigste wezen waaren versmolten; Geen tegenspreeken kunnen ze dulden,
ten minste van luiden, die geen vermaardheid in de waereld hebben verkregen, en
ze zien hun eigen luister aan, als een zeker en algemeen middel, om alle mogelyke
zwarigheden, die hen tegengeworpen kunnen worden, meer als wiskonstiglyk op te
lossen; [203] Dikwils al hunne natuurlyke vermogens, en gaven, aan een eenige zaak,
die de bron van hun verheevene reputatie is geworden, besteed hebbende, redeneeren
ze over de gemeenste voorwerpen als kinderen, en aan deze hunne onnoozelheid,
word door de laatdunkendheid, met de welke zy verzelt gaat, zo een belagchelyke
draey gegeeven, dat men zomtyds zweren zou, dat hun inzigt waar met zig zelve de
gek te scheren. Zedert deze myne ondervinding heb ik niet alleen zorgvuldiglyk
gemyd my met den meesten hoop der groote mannen, in eenige familiariteit in te
laten, maar dat meer is, vergenoegt met my van verre over hunne verdienste te
verwonderen, en de zelve met de opregtste agting en eerbied toe te juichen, zoud ik
tien jaren reizen eer ik eens 't bezoek van de beroemste verstanden zou wagen, en
alle de Fransche, Engelsche, Italiaan-

*
1

Roman comique in 't Nederduitsch overgezet.
Roman comique (1651-7) van Paul Scarron (1610-60); vgl. M. Buisman J.Fzn., Populaire
Prozaschrijvers van 1600 tot 1815 [...]. Amsterdam [1960] nr 2060.
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sche en Hoogduitsche Academien zouden zig alhier bevinden, zonder dat ik eens
talen zou naar de eer van de conversatie te genieten, der gener, die 't meeste onder
die Letterhelden uitblinken. 't Geen nog 't onaangenaamste in den omgang met die
Vorsten der geleerde waereld is, bestaat hier in, dat ze altyd de een met den ander in
menigvuldige vyandschappen zyn ingewikkelt, en dat men geen half uur met hen
spreeken kan, zonder hen met de onreedlykste teekenen van haat, en veragting te
horen schelden en uitvaren tegens mannen welkers eenigste ondeugd, en misdaad
dikwils is zig te verbeelden, en mogelyk niet zonder grond, dat ze in aangeboore, en
verkreege ligt, den anderen niet behoeven te wyken.
Onder alle de genen nogthans, die zig door hunne gaven eenige aanzienlykheid
in de waereld hebben verkreegen zyn de fraye geesten en inzon[204]derheid de
Poeten, wel de onverdragelykste, en welkers gezelschap, zedert ik tot eenige rypheid
van jaren, en oordeel gekomen ben, ik het zorgvuldigste gemyd hebbe; Dat zoort
van beroemde mannen, schoon niet ontbloot van 't verstand en van de geleerdheid
betrekkelyk op hunne kunst, leggen zig doorgaans nergens op toe als op het uitbreiden,
en verryken van hunne inbeeldingskragt, en hun talent aanziende als de bloem, en
het merg van alle de vermoogens der ziele, zien ze als van de hoogte van hun verheeve
geest met veragting aan de heilzaamste wetenschappen, die niet als door de kragtigste
aandagt van een schrander, afgerigt, en doordringend oordeel, uit de diepste gronden
des redens voor den dag kunnen gehaalt worden. De Poezy staat by hen te boek, als
iets dat boven de menschelykheid is; Ook zyn ze doorgaans Poeten, en geen menschen,
en ik heb tot myne grootste verbaastheid, wanneer ik my in gesprek heb ingelaten
met de grootste overvliegers, welkers schriften door geheel Europa met verrukking
geleezen worden, ondervonden, dat hunne vlugheid van geest, buiten hare gewoone
oeffening getrokken, niet alleen ten hoogste onbekwaam is om een wel
aaneengeschakelde redenering over de gemakkelykste stoffe voor den dag te brengen,
maar zelfs zo kwalyk geschikt tot de geringste bestendigheid van aandagt, dat het
haar onmooglyk is eens anders redenering, hoe eenvoudig, op te volgen, en van de
gemeenste voorwerpen een net begrip te vormen. 't Is als of hunne Poetische
denkbeelden van een byzondere natuur zyn, en zig met de anderen daar eenig gewigt
in steekt onmooglyk kunnen vereenigen. Indien het 'er op aankomt om wegens iets
zakelyks te redenkavelen, wil ik duizend maal liever te doen heb[205]ben met een
werkgast, of met een boer van een
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gezond natuurlyk oordeel, als met de geestrykste burgers van den Helicon, en ik ben
verzekert 't begrip van een waarheid met minder moeite in de ongeoeffende reden
van den eerste als in de bedurve reden van den ander uit te werken. Ook is de laatste
zo verlekkert op zyn begunstigst voorwerp dat hy met verontwaardiging van anderen
hoort spreeken; den draad van zulke lage conversatien door den bank afbreekt, en
zig met gewelt meester van het gesprek maakt, om tot walgens toe luiden, die van
zyn smaak niet zyn, van de digtkunde te onderhouden, en door duizend omweegen
tot het onophoudelyk en lastig opsnyden van zyne eigen versen te komen. Ik twyffel
ook niet, of 't is uit die ontbeering van Redeneringskragt dat in hun gedrag 't hatelyk
gebrek van redelykheid en ware deugd ontstaat, en dat de verwildering van hunne
zeden, door de woestheid van hunne harssenbeelden ten grootsten deele veroorzaakt
word; Tot de pligten van eene ware vriendschap schynen ze bykans volmaaktelyk
ongeschikt; 't Is doorgaans als of hunne agting en gunst voor de ware verdienste
ontoeganklyk waar, en niet genadert, en ingenomen kon worden als door de
verwondering wegens de uitmuntende treffelykheid van hunnen digtgeest; Met recht
kan men hen vergelyken by zommige vrouwen, die 't weinig scheelen kan wat
denkbeeld men heeft betreffende de gesteldheid van haar ziel, indien men maar
gunstige gedagten over hare bevalligheden heeft; 't Is even eens met hen gelegen; zy
bekreunen zig weinig over de denkbeelden die men hen aangaande vormt in hunne
hoedanigheid van met reden begaafde schepzels, indien men maar schynt verstomt
te staan over de verhevenheid of de aardige levendigheid [206] van de
verbeeldingskragt die in hunne werken doorstraalt. Zo ze maar doorgaan voor
waardige onderdanen van Apollo, is het hen zeer onverschillig, ofze als nutte en
deftige ingezeetenen van een Ryk of Gemeenebest geschat worden.
Dog staat de zaak aldus met de grootste menigte van fraye geesten welkers
uitmuntende voortbrengzelen een wezentlyke agting verdienen, wat zullen we zeggen
van 't gemeene volkje van den Parnassus, welkers neering en handtering het is
Autheurs te zyn en die by de el schryven, 't geen door een onmydlyk noodlot, wel
haast by het pond staat verkogt te worden; Dat is eerst een volkje, om een gemeen
spreekwoord te gebruiken, tapt ze, maar borgt ze niet; Zo lang ze elkander maar by
reputatie kennen, zoeken ze zig met den uiterste iever, als of ze een onwaardeerbare
schat vermeenden te bekomen; In korten tyd maken ze een zootje van tien a twaalf
uit; Alsdan hangenze voor een tyd aan den ander als klissen; Zo
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dra men 'er een ziet kan men zig verzekeren, dat de andere niet ver zyn; De knoop
die ze aan een bind, bestaat in de uiterlyke tekenen van een onderlinge hoogagting,
waar in ieder zyn eigen winst beoogt, en zig verbeeld van die genen, die hy weet dat
door valschen schyn van hem worden bedrogen, met de uiterste oprechtigheid
behandelt te worden. Dog dewyl 'er door de bank niets die schryvertjes evenaart, in
losheid, onbedagtzaamheid, en ydele eerzugt, komt het wel haast voor den dag, dat
de een met den ander agter den rug de spot dryft en zyn werken veragt, of wel zyne
uiterste pogingen aanwend, om zyn gewaanden roem, of wezentlyk voordeel te
onderkruipen; Daar mêe hebben we 't werk gaande; De gansche broederschap barst
van een, en word in verscheide vyandlyke benden ge[207]splitst, die op haar beurt
uit de zelfde oorzaken de zelfde splitzing te verwagten hebben. Men zegt malkander
den oorlog aan, de pennen van weerzyde worden in gal en vergif gedoopt; 't Is niet
genoeg zyn party voor een weetniet, plompert, en verwaande gek uit te kryten, zyn
zeden moeten zo wel als zyn gaven aan de algemeene veragting bloot gesteld worden;
Zo de een word uitgekreeten voor een dronkaard, hoereerder, lasteraar, ontbloot van
alle deugd en eer, en zelfs voor waardig van in een ton met water versmoort te worden,
Hy steld den ander weder ten toon als een verloope Munnik, Egtbreeker, en zelfs als
een volslage Ongoddist. Van beyde kanten word het gansche gedrag des
tegenpartyders van kindsbeen nagevorscht, en uit allerlei schuilhoeken gehaalt, en
ieder denkt zyn eigen klad uit te wissen, met die van zyn vyand te vergrooten. Dog
dat gaat zo maklyk niet, en de toezienders van zo een belagchelyk en teffens
verfoeyelyk schouwspel zyn zo licht niet te blindhokken. Ik bleef eens op straat stil
staan op 't horen kyven van twee vrouwluiden, die, wanneer de middelen van
malkander te schelden uitgeput schenen, haar toevlugt namen tot de onderlinge
ligchamelyke gebreken. Ei kyk, zei de een, jy mag wel mee praten met je bogchel
van agter, en van voren. Wel ik zou jou raajen daar van stil te zwygen antwoorde de
ander, jou manke trip, daar je staat, dat kan jy immers niet zien, daar ben je veel te
scheel toe; Ik had in 't eerst op hare wederzydsche mismaaktheid geen agt geslagen;
Dog die Dames wat nader bekeken hebbende; 't Is juist niet al gelogen, sprak ik in
my zelf, zo d'eene niet gebogchelt is, ze heeft vry wat een hogen rug, en haar boezem
maakt de hele verhevendheid van haar borst niet, wat aangaat de tweede, ze lonkt
al wat sterk, en ze trekbeent ten minste geen [208] weinigje, zo ze niet kreupel is. Zo
is het hier net
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mêe gelegen, en de toepassing zal de Lezer zonder moeite van zelf kunnen maken.
Horatius zegt, dat de *fraye geesten ligt te verzoenen zyn, en zulks blykt in diergelyke
gevallen. Een Vriend van partyen komt dikwils tusschen beyden, omze van den ander
te trekken, en de verdere vyandlykheden te stuiten. 't Accord word met minder moeite
geslooten als men gedagt had; De bemiddelaar brengt ze by malkander, onder
voorwaarde dat van het gepasseerde niet gerept zal worden; Men geeft malkander
de hand, en men erkend zig onderling voor eerlyke luiden, en, 't geen vry wat zwaarder
weegt, voor geleerde en geestryke schryvers, en daar mêe is alle questie dood, en te
niet. Zomtyds bestaat die verzoening in wat dunne pleister, die tot nader order over
een bestendige vyandschap gestreeken word; Dog zomtyds is ze hartelyk, en oprecht;
en men ziet onze liefhebbers grooter maats als voorheen als gezeelde ossen overal
met malkander lopen; Dog wat my aangaat ik moet bekennen, dat dusdanige
verzoening my niet min verfoeyelyk voorkomt als de vyandschap zelf; Antwoord
my dog eens Heer Kakistus, gy die tegens uw nieuwe Vriend uitgebraakt hebt al wat
iemand by God en menschen gruwelyk kan maken; hebt gy hem met de waarheid
betigt? Indien ja? Hoe wilt gy dan uw Character van een eerlyk man behouden in
uw gemeenzame omgang, met iemand die gy voor de grootste schurk kend, die op
aarde gedult word? Heeft uw gramschap u gedwongen losse gerugten te haastig te
geloven en te verbreiden? Wat mensch die zyn eer lief heeft zal de vriendschap van
zo een gevaarlyk en roekeloos mensch, als gy u betoont, niet versmaden, en myden?
Dog zyn 't gruwelyke valsheden met voorbedagten raad door u verziert? Wie zal u
niet vlieden als een wangedrogt van boosaardigheid, en lasterzugt, 't welk de Regter,
wil hy niet wreed tegen de onschuldigen zyn, op het strengste verpligt is te straffen?
[209]

*

Genus est placibile Vatum.
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No. 87. Den 25. Augustus 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Os homini sublime dedit, caelumque tueri jussit - - -1

HOewel ons bepaalt verstand maar een gering gedeelte van het geschapene kend,
voor zo verre nogthans het zelve zig voor onze zinnen opdoet, en door onze reden
kan nagevorscht en ontdekt worden, blykt het met de uiterste duidelykheid, dat het
verheven doelwit van dat gansche bestek is geweest de deugden en volmaaktheden
van 't Opperwezen door een levendige schets af te malen. Vermids nu alle Gods
eigenschappen hem even wezentlyk zyn, en de eene de andere in waardy en
heerlykheid in 't minst niet kan wyken, volgt daar uit met de baarblykelykste
gewisheid dat het zyn verwonderenswaardig opzet is geweest, de gansche t'zamenhang
van zyne aaneengeschakelde volmaaktheden in dit onmetelyk tafreel uit te doen
schitteren. Geen van zyne oneindige eigenschappen heeft hier derhalven boven de
anderen de voorrang, en zyn oogmerk zyn verhevenheid beantwoordende is niet min
geweest zyne onuitputtelyke almagt, en onbepaalde wysheid, als zyne oneindige
goedheid, op het kragtigste af te schilderen. Indien het wezen der wezens alleenlyk
in 't voortbrengen van de waereld, met zyne goedheid te rade had gegaan, schynt het
dat hy [210] aan alle de schepzelen de zelfde trap van volmaaktheid, en van
gelukzaligheid zoude hebben moeten geven; Dog onze reden zelf schynt ons te leeren
dat zyn almagt, en wysheid hem zo waard zynde, als zyne liefde tot het geschapene,
dusdanig bestek niet hebben kunnen dulden, en dit gevoelen word in onze ziel op 't
kragtdadigste bevestigt door onze aandagt op het geschape-

1

1756: 299 “Hy heft, terwyl de stomme en redenlooze dieren Naar hunne voeten zien, alleen
en trost het hooft Ten hemel op naar God zyn' Schepper, hoog gelooft. VONDEL in Lucifer.”
- Hij heeft de mens het hoofd rechtop gegeven, en hem naar de hemel laten kijken. Ovidius,
Metamorphosen I, 85.
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ne zelf, voor zo veel wy 't zelve in zyn gansch verband, en t'zamenhang kunnen
naspeuren.
Hoe schitteren die almagt en wysheid niet uit in de onuitspreekelyke verschilligheid
van de stoffelyke schepzelen, die zig aan onze nauwbepaalde zinnen voordoen, en
die alle met de byzondere werktuigen die hen nodig zyn om 't oogmerk van hun
maker te beantwoorden voorzien, en verrykt zyn. Wat een nieuwe waereld van
onderscheidene voortbrengzelen opent het nutte vergrootglas niet voor onze ogen?
Wy bespeuren door dit heilzaam hulpmiddel, een oneindige menigte van nieuwe
dieren, en nieuwe gewassen, en wy bevroeden met verbaastheid, dat wy *gansche
velden met kruiden, planten, en bloemen niet zelden tot ons voedzel gebruiken. Die
verscheidendheid, waar op wy duidelyk zien, dat de Godheid gedoelt heeft blykt niet
alleen in der loffelyke schepzelen aart, en maakzel, maar ook in derzelver waardy
en uitgestrektheid, zo dat het schynt dat des Scheppers doelwit geweest zy, alle zyne
denkbeelden van stoffelyke wezens werkelyk uit te drukken, en door ligchamen, die
op zig zelf bestaan, een schets te geven van de onuitputtelyke verdeelbaarheid der
stoffe. Is het niet te vermoeden, dat diertjes die wy zonder het behulpzaam
microscopium noit zouden gekend hebben, op hun beurt voor anderen als Olifanten,
en Walvissen zig opdoen, en door 't fyne werktuig van hun [211] gezigt levendige
schepzeltjes onder zig ontdekken, in welkers opzigt een korl zand een gansch Aartryk
verstrekt; En wat dog anders is de kloot die wy bewonen, en die ons zo eene
verbazende verscheidenheid van schepzelen uitlevert, in betrekking tot het geheel
al, als een onzigtbaar stippeltje, dat door de meeste planeeten ook maar geringe
schepzeltjes, in uitgestrektheid en mogelyk in onderscheidene menigvuldigheid van
voortbrengzelen overtroffen word, en by 't ligchaam der zonne nauwlyks in
vergelyking kan komen. Wat gedagten kan men verders maken van 't gehele verband
van sterren, waar van onze waereld zo een onaanzienlyk gedeelte uitmaakt, wanneer
men zig met de grootste waarschynlykheid verbeeld, dat de vaste sterren die eventjes
voor ons gezigt tintelen zonnen op haar zelf zyn, en aan andere planeeten ligt en
warmte verschaffen;1 Wie weet zelf of dit al-

*
1

Kaas die eenigzins beschimmelt is.
Mogelijk verwijzing naar de astro-theologie van William Derham, Godgeleerde starrekunde
[...]. Leiden 1728 (KB: 569 A 34).
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les weder niet maar als een vezeltje by de gansche uitgebreidheid van het geschapene
te agten zy.
Dog indien zo een heerlyk en de volstrekte volmaaktheden van 't Opperwezen
beantwoordend bestek in 't ligchaamlyk schepzel met de grootste baarblykelykheid
bespeurt word, wie kan geloven dat de Godlyke wysheid en Almagt zig min kenbaar
zullen hebben willen maken in de verscheidenheid en menigvuldige trappen van
geestelyke wezens, die zyn natuur nader komen, en meer geschikt zyn om zyn
beeltenis uit te drukken? Wie kan twyffelen of de zelfde beweegreden zal in dit opzigt
't zelfde uitwerkzel veroorzaakt moeten hebben? Wy genieten, boven een oneindig
getal blote ligchamelyke schepzelen, het onwaardeerbaar voorregt van met eene
onfeilbare zekerheid te bevroeden, dat onze stoffelyke werktuigen, aan een denkend
wezen verknogt zyn, 't welk door beginzelen van re[212]deneering, dewelke het in
zyn boezem vervat, tot verheve kennisse meer en meer opgeleid kan worden. Wy
bemerken egter zonder moeite in wat nauwe palen onze reden besloten is, hoe dezelve
aan de schors der voorwerpen blyft hangen, en te kragteloos is om tot het innigste
wezen der zaken door te dringen, en uit deze handtastelyke zwakheid van ons begrip
is het ons makkelyk op te maken, dat een oneindig getal redelyke schepzelen boven
ons by trappen de onbepaalde reden nader, en nader kunnen en moeten komen. Wat
een verscheidenheid, voor eerst, wat een ongelyke verhevenheid ontdekken wy onder
de menschen zelf, waar van de een in schranderheid, begrip, oordeel, en
doordringendheid meer boven de anderen uitmunt, als deze de redeloze dieren
overtreffen? Daar by is het myns oordeels ten hoogste waarschynlyk, dat in de
ontelbare planeeten die zo veel zonnen verzellen, en even zo bewoonbaar schynen
te moeten zyn als dit ons aardryk, een onuitsprekelyke menigvuldigheid van denkende
wezens zig bevind, die in hun aart 't een min, 't ander meer verheven als 't onze, door
fyner en grover werktuigen hunne onstoffelyke vermogens ontdekken. Maar wat
gedagten zullen wy vormen van zuivere geesten die door 't logge stof niet bezwaart
onnoemelyke heirlegers uitmaken en die hoewel oneindiglyk de eene boven de andere
verheven, zig nogthans door eene oneindige distantie van 't volstrekt oneindige
afgescheiden vinden. Dit denkbeeld is zo groot, zo heerlyk, zo onmeetelyk, dat ons
gering begrip door 't zelve als door een grondeloze zee schynt overstulpt te worden.
Dikwils gebeurt het, dat, wanneer een zwak mensch deze grote waarheden nog
kragtdadiglyker door de godlyke openbaring als door de reden
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ge[213]staaft met aandagt bespiegelt, hy door zyn eigenliefde verleid, zig op eenige
misnoegtheid betrapt, en de Godlyke goedheid eenigermaten beschuldigt, wegens
de lage trap, welke hem onder de denkende wezens te beurt is gevallen. Dog wanneer
hy zig eens recht bedenkt, moet hy zekerlyk dusdanig misnoegen wegens de
spoorelooste onredelykheid, en onregtvaardigheid veroordelen. Hy ziet immers
duidelyk, dat eene oneindige onderscheidendheid in 't geschapene, door des scheppers
eigenschappen noodwendiglyk vereischt word, en dat onder alle de mogelyke
bestekken, dat geene, 't welk door de Opperste Wysheid gevolgt is noodzaaklyk het
beste moet wezen, om dat de Opperste Wysheid zig kwetzen, beledigen, en, om zo
te spreeken, verloochenen zou, indien zy het beste van de hand wees, om 't geen, 't
welk maar in de geringste trap van voortreffelykheid, beneden het zelve mogt zyn,
te verkiezen. De veragtste aardworm derhalven heeft geen reden van zig te beklagen
over zyn toestand, die niet anders wezen kan, vermids de zelve zo is, als ze volgens
't gansch verband van Gods deugden, en volmaaktheden heeft moeten wezen,
voornamentlyk dewyl dezelve volgens zyne lage natuur deel heeft aan de godlyke
Goedheid, en voorzorg. Wy dienvolgens hoger boven zo een onaanzienlyk schepzel
verheven, als de verhevenste geest boven ons, wat redelyke klagten kunnen wy tog
bybrengen, wy dien volgens Gods alwys bestek gelukkiglyk te beurt gevallen is onder
de denkende wezens bekwaam om den schepper te kennen, en te beminnen, als de
bronader van een eeuwig geluk, plaats te hebben? welkers duistere en zwakke reden
hy verwaardigt heeft door zyne openbaring kragt en ligt by te zetten, welkers trage
en slaapzieke deugt hy door de schrikkelykste bedreigingen, en de heuchelykste
beloften wel heeft willen opwekken, welke hy [214] goedgedagt heeft uit een beginzel
van onuitputtelyke liefde door den dood van zyn eenigen Zoon met zig te verzoenen;
in een woord, welke hy in staat gesteld heeft van zig door de weg van kennis, en
heiligheid tot eene eeuwige gelukzaligheid te verheffen.
Hoewel de reden, schoon door 't hemelsch ligt bestraald en bestierd, niet als een
flauw en onvolmaakt denkbeeld kan verkrygen van die heerlyke toestand in een
toekomend oneindig leven, is het nochtans zeker dat ze uit de natuur van een denkend
wezen en uit de baarblykelyke orde, die de Opperheer in zyn bestek heeft opgevolgt,
in zekere betrekkingen op kan maken, uit wat wezentlyke beginzels die onbegrypelyke
vreugde zal voortvloeijen; Ze kan zig op wisse gronden voor eerst verzekeren, dat
de

Justus van Effen, De Hollandsche Spectator

214
bezitting van 't eenig algenoegzaam goed de onbepaalde bronader van der zaligen
geesten eeuwig heil zal zyn, en dat ligt, en heiligheid die de twee hoofdtakken van
derzelver volmaaktheid uitmaken, ook de heerlyke middelen moeten zyn, om ze tot
die heugchelyke bezitting, en genieting op te leiden. Zonder de minste vreze van my
aan roekeloosheid schuldig te maken durf ik nog verder gaan. Ik twyfel niet, of een
zalige ziel, zo dra zy tot haren maker zal opgenomen zyn, zal aanstonds door
opheldering en merkelyke vermeerdering van denkbeelden, duizend zwarigheden
die zyn reden verwart, en gedwarsboomt hebben, voor haar nieuw verkregen ligt,
als schaduwen zien verdwynen, en in de natuur van zaken in dringen die haar als
buiten 't bereik van een bepaalde denking zyn voorgekomen. Ik ben nochtans
overtuigt, dat het niet mogelyk is, dat die heerlyke aangroei van wetenschap terstond
zo groot zal zyn, als ze eeuwig staat te blyven. De grond van dit myn oordeel bestaat
in de verzekering dat het [215] eeuwig heil de natuur der ziele niet zal veranderen,
maar uitbreiden en verheerlyken; Nu is het van de uiterste ontwistbaarheid, voor alle
die genen die de werkzaamheid van een bepaald denkend wezen onderzogt hebben,
dat het zelve, schoon verrykt met ontelbare denkbeelden, door de zelven te
bespiegelen, en met elkander te vergelyken uit hun boezem nieuwe denkbeelden
moet doen voorkomen, die op hun beurt door de zelfde bespiegeling en overweging
de zelfde vrugtbaarheid moeten verkrygen, en dat van voortteling door geen
t'zamenschakeling van eeuwen kan uitgeput worden. Deze onfeilbare waarheid moet
ook noodwendiglyk toegepast worden, op alle de ontelbare hemelsche heirscharen,
die hoe oneindig van den anderen in verhevenheid en heerlykheid verschillende, alle
geduuriglyk, dog met ongelyke schreden, tot volmaakter wetenschap doordringen,
meer en meer 't Opperwezen doorgronden, door vermeerderde kennis van 't zelve in
liefde en hoogagting voor 't zelve by onophoudelyke trappen toenemen, en aldus
deszelfs bezitting en genieting waardiger en vatbaarder worden; ja door een oneindige
reeks van toekomende eeuwen de goddelyke volmaaktheid steeds nader, en nader
moeten komen zonder oit op te houden oneindiglyk beneden de zelve te zyn.
Men vreze niet dat de zalige zielen, wegens de werkelyke ontbeering van de
volkome kennis, en gelukzaligheid, tot welken zy ieder ogenblik vorderen, zonder
oit dezelven te kunnen bereiken, misnoegt zullen wezen, of ten minste geen
genoegzaam behagen in hunne gelukkige toestand zullen smaken. Hare redelykheid,
de grondslag van alle ware en duurzame ver-
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genoeging, zal haar zulks beletten, met haar aan te tonen, dat het schepzel zyn
schepper noit gelyk kan wezen, en noit alle mogelyke denk[216]beelden, en alle
gelukzaligheid, uit dezelve voortvloeyende, teffens kunnen bezitten. 't Zal haar genoeg
zyn 't onuitdrukkelyk vermaak te genieten, van onophoudelyk zonder een afslovende
arbeid, en zonder mogelykheid van dwalen, nieuwe waarheden aan haar gelukzaligheid
verbonden te ontdekken, en 't heerlyk vooruitgezigt te hebben van een aanwas van
kennis, heiligheid, verhevenheid, en vereeniging met het Wezen der wezens, dewelke
door geen ophooping van eeuwen zal kunnen bepaald worden. Dezelfde redelykheid
zal haar ook niet toelaten zig in de genieting van haar gelukzaligheid te stooren, door
de overdenking van een grooter maar van eeuwig heil, niet alleen aan zaligen van
haar eigen zoort, maar ook aan duizenden van een doorlugtiger natuur door de
Goddelyke wysheid toegeschikt. Zy zullen weten, dat zulks uit Gods wezentlyke
eigenschappen voortvloeit; in die wonderlyke en 't bepaald wezen overstulpende
verscheidenheid zullen ze met verbaastheid, en met verrukking alle zyne deugden
en volmaaktheden, als in een helder spiegel hoe langs hoe meer aanschouwen. 't
Geen meer is, in die heugchelyke staat zal de hartknagende afgunst geen plaats
kunnen hebben. Alles zal 'er liefde wezen, zuivere en deugdzame liefde, die 't zoetste
gevoelen is dat een denkend wezen met wellust kan overstroomen. Die liefde, met
dubbele wederliefde door hoger wezen betaalt, zal alles verbinden, alles vereenigen,
alles evenaren. Door die liefde, zal de laagste zig verheugen wegens de heerlykheid,
die door de verhevenste genoten word; Hy zal 'er deel in nemen, hy zal dezelve zig
toeeigenen; In een woord, door die liefde zal de gansche gelukzaligheid van ieder
by verscheiden trappen bezeten als een gemeen goed voor alle de gelukzaligen worden
aangezien. Dit denkbeeld van 't goddelyk alwys bestek rakende de oneindige
onderschikking van de stoffelyke schepzelen, en wel voornamentlyk van de
geestelyke, heeft my zo heerlyk gescheenen, zo Gode betamelyk, zo de gansche
t'zamenhang van zyne volmaaktheden beantwoordende, zo uitlokkende voor den
geringen sterveling hier op aarde, en daar by zo wel gegrond, dat ik wel wenschte
dat het met zo veel genoegen aangenomen mogt worden, als ik het zelve met vermaak
getragt heb uit te drukken, en in een helder ligt te plaatzen. [217]

Justus van Effen, De Hollandsche Spectator

216

No. 88. Den 29. Augustus 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Supprimit Orator, quae rusticus edit inepte.1

HOewel ik op verre na zo een groote zwyger niet ben, als de Britsche Spectator, myn
zeer geëerde Voorganger,2 en my een pleizier maak van deel in de conversatie van
goede vrienden te nemen, kan ik egter met waarheid verklaren, dat ik in publieke
plaatzen, daar ieder voor zyn gelt binnen gelaten word, zelden gewoon ben de mond
open te doen, ten zy de beleeftheid my dwingt, een bekende, die my groet, en naar
de staat van myn gezondheid vraagt, te beantwoorden. Inzonderheid heb ik zulks
altyd waargenoomen in onze trekschuiten, daar ik noit de voet in zet zonder 't een
of 't ander boek in myn zak te hebben, 't welk my, onder 't voorwendzel van 'er in te
lezen de gelegentheid verschaft, om zonder naar een verspieder te zweemen, op alles,
wat 'er door myne medeburgers in zo een dryvend Gemeenebest gedaan en gesprooken
word, nauwkeuriglyk agt te geven. Ik geloof niet dat voor iemand die bekwaam is
eene wysgerige aandagt aan 't geen zig aan zyn zinnen en verstand opdoet, te lenen
een plaats kan gevonden worden alwaar zo een klein begrip 't menschelyk hart in
zyne verscheiden betrekkingen beter kan ondertast worden. Men ziet 'er in 't eerste
[218] opslag van 't oog, een verwarde vermenging van de meeste verscheidene staten
die de menschelyke t'zamenleving uitmaken; Een boer heeft 'er plaats naast een
Edelman; Een Politiek vleit zig by een soldaat, de geringste werkgast naast de rykste
koopman, een Godsgeleerde

1

2

1756: 311 “Een Man van Oordeel zwygt, wat Boeren en Gezellen En Snappers onbedacht
aan ieder voortvertellen.” - Een redenaar houdt zich in, waar een boer er (alles) zonder
nadenken uitflapt.
Zie commentaar HS-editie Groenenboom-Draai 1998: 13-4, 18-9.
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Interieur van een trekschuit. Historisch Museum Rotterdam, Atlas Van Stolk nr 5883.
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heeft aan zyn elboog een beurzesnyer of een valschspeeler; en dit alles verbeeld op
de volstrekte gelykheid en onafhankelykheid die men zig verbeelden kan in de zuivere
staat der natuur.
't Eerste dat een oplettend mensch niet kan nalaten op te merken, is de
onweerstaanbare drift tot snappen die de menschen in 't algemeen beheerscht, en wel
voornamentlyk die 't allerminst te zeggen hebben, en dat wel in een plaats, daar
dikwils ieder aan 't gansche gezelschap onbekend, niemand van 't zelve ooit gezien
heeft; Zulks veroorzaakt wel voor een korte poos een algemeen stilzwygen, dog 't
zelve word wel haast afgebrooken door d'een of d'andere verstandige aanmerking,
op het fray of slegt weer. Daar mee raakt de tong los, en 't ander woord is, moet
Mynheer, of Mejuffrouw mêe naar Utrecht, of gaat gy onderweeg uit; Word daar op
gezegt dat het voornemen is tot Utrecht toe mêe te varen, en heeft de eerste spreeker
't zelfde opzet, dan is het uitstekend wel, en men betuigt aan beide kanten met zeer
veel roekeloosheid, dat men 'er zeer verheugd over is, en dat men goed gezelschap
aan malkander zal hebben; Hier op staan de monden niet meer stil, en in een half uur
tyds weet een aandagtig toehoorder wat voor slag van luiden het zyn, hoe lang ze
getrouwd zyn geweest, hoe veel kinderen ze hebben, waar ze zig mêe geneeren, of
het wel of kwalyk met hunne zaken staat, wie hunne vrienden, en wie hunne vyanden
zyn, welke hunne gevoelens zyn [219] aangaande staat en Godsdienst, en dat meer
is, men hoort hen zig zelven, met de onbegrypelykste onbedagtzaamheid beklappen
wegens hunne koppigheid, kwaadaardigheid, wraakzugt, en andere vuile
hoedanigheden, die bekwaam zyn hen by eerlyke luiden hatelyk, en veragtelyk te
maken, zo een van beiden zig door zyn rykdom en aanzien wil agtbaar en gedugt
maken, die doet de conversatie kragt en geweld aan om dezelve naar dat bemind
voorwerp te slepen. Men moet absoluut weten, of men wil of niet, dat de
Raadpensionaris van zyn vrienden is, dat een ander van zyn maagschap de eer heeft
een lid te zyn van de Staten Generaal, en een ander een lid van de Staten van Holland.
Ik had gisteren, zal hy zeggen, de eer van by een Burgermeester van Amsterdam te
eten, met verscheide Heeren van de Regeering, die wel 't meeste crediet hebben, en
wanneer ik hem zei, dat ik van daag meende te vertrekken, deed hy zyn uiterste best
om my te overreden om nog een dagje of twee te blyven. Gy hebt immers zo een
groten haast niet Neef, zey hy tegens my, en we hebben zo zelden de eer van je hier
te zien. Trouwens ik weet wel dat uw ampt u met dringende en gewigtige

Justus van Effen, De Hollandsche Spectator

219
affaires genoeg overlaad; Dog ik denk dat je je eigen koets en paarden hier hebt en
met spoedig reizen een gedeelte van den verlooren tyd weer in kunt halen. 't Is wel
waar, zal hy vervolgen, dat het my aan verscheidenheid van rytuig niet ontbreekt,
en ik durf zeggen dat ik vier zulke schoone koetspaarden op stal heb, als 'er in de
gansche Provincie zyn; Dog de rit is al wat groot voor beesten die wel in 't vleesch
zyn, en niet veel werks gewoon zyn te doen; en dat voornamentlyk in dit heet weer;
zo dat ik raadzaam gedagt heb liever de reis voor dit maal met de schuit te doen.
Onder dit zelfstreelend verhaal, [220] ziet men aan de verwaande draying van 's mans
ogen, en aan de trotsheid die door alle zyne trekken doorstraalt, hoe het hem kittelt,
dat het hem gelukt is het denkbeeld van zig zelf in de ziel der toehoorderen
kragtdadiglyk te vergrooten, en men kan 'er, zonder groot gevaar te lopen van zig te
bedriegen, uit besluiten, dat zyn Neef de Burgermeester, zyne rytuigen, en paarden
geen gering gedeelte van zyn wezentlykste verdiensten uitmaken. Dog is zyn
reismakker ook een bezitter van 't zelfde slag van treffelyke hoedanigheden, men
denke niet dat hy zig van den ander zal laten overbluffen, te meer, dewyl, zonder het
gesprek kragt en geweld aan te doen, hem de natuurlykste aanleiding gegeeven word,
om 't geen hem de grootste aanzienlykheid in de waereld geeft voor den dag te
brengen. Zyn paarden, met de welken hy in een ongelooffelyke korte tyd naar zyn
buitenplaats ryd, zullen hem zelf gelegendheid verschaffen, van een cierlyke
beschryving te maken niet alleen van deszelfs situatie, uitgestrektheid, overdekte
lanen, grotten, vyvers, bloemperken, maar ook van de veranderingen, welke hy aldaar
van zins is te maken, waar over hy met de ervarenste meesters van 't Land reeds heeft
raadgepleegt en waar van hy zelden mankeert eenige bestekken, om 'er ieders oordeel
van te weten, in zyn zak te dragen, dewelke hy ook in zo gunstige omstandigheden
niet verwaarlozen zal te tonen, en in de bewoordingen der kunst meesteragtig uit te
leggen. Hier door gebeurt het niet zelden, dat het uitkomt wie beide de reizigers zyn;
Durf ik vragen zal den een zeggen, of Mynheer die of die niet is; Om Mynheer te
dienen, zal het antwoord wezen, en volgens myn gedagten moet Mynheer die of die
naam voeren! Zo is het ook, Mynheer, Ey, Ey; Ik ken Mynheer [221] juist niet van
aanzien, dog ik heb van Mynheer meer als eens horen spreeken, van die of die
Raadsheer, daar ik de eer heb zeer gemeenzaam mee om te gaan; Wel het is my van
harten lief 't geluk te hebben, van Mynheer zo onverwagt te ontmoeten, en kennis
met
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hem te maken. Uit dusdanige wederzydsche ontdekking spruit dikwils een zoort van
vriendschap die geduurende de gansche reis door onderlinge dienstplegingen wort
uitgedrukt, dog in 't gemeen, zo dra men den voet op het land heeft, en elkander voor
't aangenaam gezelschap op 't ernstigste heeft bedankt, als een schaduw verdwynt.
Dog ik kan die laffe babbelzugt aan luiden van 't beschreven Character ten besten
houden. Ik kan ook inschikken dat een Onderstuurman of Bootsman karsvars uit
Indien gekomen liegt dat hy swart word, en de toehoorders naar zyn plompe
verdigtzelen doet luisteren met een gapende mond als of zy de verbazende toevallen
zyns levens wilden inslikken; Dat een fyn Ambagtsman de Vloekers bestraft, een
gansche Predicatie maakt, en met zo groot geheugen, als weinig oordeel de geheele
Schriftuur overhoop haalt, zonder te vergeten nauwkeuriglyk, het Kapittel en Vers,
waar ieder aangehaalde text te vinden is, met een laatdunkende, en naaapende toon
aan te wyzen; Op de zelfde wyze kan ik door de vinger zien, dat een Cocceiaansche
met een Voetsiaansche boer handgemeen worden, en na langen tyd met de uiterste
onbesuistheid in de lugt geschermt te hebben, malkander en ieders begunstigde
Leeraars de huid vol schelden; en eindelyk dat ieder 't zelfde regt tot spreeken zo
wel als tot het meevaren hebbende, 't gedult op 't laatst verliest, en de anderen in de
reden valt, en overschreeuwt, om ook een beurt te hebben; Dog 't geen my zo
onbegrypelyk als on[222]verdragelyk voorkomt, is dat luiden die waarlyk verstand,
en geleerdheid hebben, zig met onbekende in een ernstig gesprek wegens zaken van
gewigt inwikkelen. Van die ongerymtheid nochtans heb ik verscheide reizen, niet
zonder verontwaardiging oor- en ooggetuigen geweest. Zulks gebeurt voornamentlyk,
wanneer dusdanig agtbaar man, met een ander, die zyne gevoelens durft verwerpen,
in een geleerde oorlog geraakt is, en de wederzydsche Krygsbenden reeds in gedrukte
Geschriften geschaart elkander met alle hevigheid te keer gaan; Onze twistschryver
is in diergelyke omstandigheden met alle zyne vermogens aan dit verschil, van
welkers beslissing zyn eer en rust afhangt, op 't nauwste verknogt. 't Is 't eenigste
voorwerp van alle zyne bespiegelingen; 't Is hem onmooglyk ergens anders van te
spreeken; Hy is 'er tot overlopens toe vol van; waar hy zig ook bevind, hy voelt zig
gedwongen zig 'er een gedeelte van kwyt te maken; Zo eene ontlasting verkwikt
hem, en doet zyn bloed met eene nieuw vloeibaarheid zyne aders doorstralen. Word
'er by geval in zyn tegenwoordigheid van zyne, of van zyner tegenpartyders boeken
gewag
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gemaakt, dan gaat het hem naar wensch; Zo niet; het gezelschap moet 'er al evenwel
aan gelooven. Hy zal de fatzoenlykste man of vrouw die omtrent hem geplaatst is
vragen, of ze ook hebben horen spreeken van een zeker boek dus, of dus geintituleert;
In geval 'er ja op geantwoord word, zo is het hem bykans onverschillig, of zyn werk
gepreezen of gelaakt word, wel verzekert dat hy in staat is door zyne welspreekendheid
de gemoederen stormenderhand in te nemen. Daar mee vat hy 't werk by de hand;
Hy begint met de staat van 't geschil in 't ligt 't welk hem voordeligst is te plaatzen;
Hy schraagt zyn gevoelen met alle de bewyzen, die 'er eenige betrekking op kunnen
hebben, met hun getal, zo wel als met hunne kragt voordeel trachtende te doen, en
met zyne argumenten, (om de groote Sancho Pança eene gelykenis te ontlenen)
handelende, als zommige koopwyven met de Spaansche noten, omtrent dewelke het
haar weinig scheelen kan of ze kwade met goede vermengen, indien ze maar zorg
dragen dat de maat vol is. De Man vat hoe langs hoe meer vuur; Hy gaat zyn vyant
te keer als of hy tegenwoordig was, en beschuldigt deszelfs gevoelen van een bronader
te strekken aan de verfoeijelykste en verderfelykste Ketteryen; Hy gaat al voort in
zyn iever, hoewel 't vaartuig reeds aan[223]legt, en zyne toehoorders de een na d'ander
hem ontglippen, om aan land te stappen; Indien maar eenige bloedbeulingen, die
geen woord van 't gezegde verstaan hebben, volmondig uit hebben verklaart, dat hy
't grootste gelyk van de waereld heeft, en dat zulke godlooze gevoelens, als die van
zyn tegenparty, in 't land niet behoorden gedult te worden, zo straalt hem de vreugt
ten ogen uit, en hy twyffelt niet of men moet van zyn zinnen berooft zyn, om zyn
gevoelen in zyn gansche t'zamenhang met de volmaakste overtuiging niet aan te
nemen. Tot de verhandeling van deze stof heeft my de volgende brief aanleiding
gegeven.
H E E R S P E C T AT O R .
ONlangs geen plaats vindende in de roef van een zekere schuit wierd ik door 't
aangenaam weer geraden, my agter op by de schipper te plaatzen. Aan de eene zyde
van gemelde roef zat een welgekleed Heer nevens zyn Vrouw en Suster, en tegens
hem over een Fransche Dame met haar Dogter en Zoon, dewelke wel een Proponent
leek. Zo dra onzen Heer merkte met wat luiden hy zig bevond, begon hy zeer vloeyend
en zonder haperen Fransch te spreeken, dog een Fransch daar men katten en honden
mee zou
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vergeven hebben. Egter kan ik met waarheid betuigen dat; materiam superabat opus1,
het borduurzel de stof in frayigheid verre te boven ging. 'tZedert dat 'er zotten en
schuiten in de waereld zyn, is 'er diergelyke malle en walgelyke klap in geen vaartuig
voor den dag gebragt. Hy begon de vrienden aanstonds te vertellen, dat hy in zyn
kindsche jaren noit op het School, wat moeite zyn Papa, en Mama daar toe ook
mogten aanwenden, geen drie Fransche woorden in zyne harssenen had kunnen
krygen; Dog niet door zyn domheid; neen ganschelyk niet; 't was om dat een zeker
bekend schoolboekje genaamt de Fransche Tyranny2 hem zo een haat voor de
Fransche Landaard had ingeboement, dat hy haar taal niet als met eene koude grilling
had konnen aanhoren. Om nochtans te toonen, hoe hy tot zo een grondige kennis van
die algemeene spraak gekomen was, verhaalde hy ons dat, wanneer hy in zyn
twintigste jaar was, zyne Ouders, die absoluit wilden hebben, dat hy, nevens andere
fatzoenlyke luiden, Fransch sprak, goedgevonden hadden hem naar Parys te zenden,
om aldaar, of hy hoog of laag sprong, die taal wel te moeten leren.3 Na een geruimen
tyd zig met tekens, als een [224] stomme, te hebben beholpen, leerde hy hier en daar
een woord, 't welk hy doorgaans zo kwalyk, en met zulke ongerymde
dubbelzinnigheden te pas bragt, dat hy by al de waereld ('t geen hem als een Koning
diverteerde) voor stapelzot wierd aangezien. Wanneer hy nochtans niet boven drie
jaren in die hoofdstad had versleten, was hy die taal zo wel meester geworden, dat
hy de spotagtige Fransjes hun geksteeken wel dubbeld betaald had gezet, en aangaande
de gesteldheid van Holland alles, wat hem in 't hooft schoot, had weten wys te maken;
Ja zelfs dat in ons land de kerken boven op de torens, en de kelders op zolders stonden;
Daar by had hy zig zo wel weten te confyten in de swier en manieren van die Natie,
dat op zyn te rugkomst een van zyn Papa's boeren luidkeels uitgeschreeuwt had, dat
hy 'er puur uitzag, en sprak, als een Fransche Mof. Deze uitdrukking deed hem
schateren van lagchen; Hy herhaalde de zelve wel tien maal, en telkens tegens alle
schyn van moge-

1

Het getoonde vakmanschap was mooier dan het werk zelf. Ovidius, Metamorphosen II, 5
(DN/VO).

2

Bedoeld wordt Nieuwe Spiegel der Jeugd, of Fransche Tiranny (16741; tal van drukken in
de 18e eeuw). Zie P.J. Buijnsters & L. Buijnsters-Smets, Bibliografie van Nederlandse schoolen kinderboeken. Zwolle [1997]: nrs 1161-78.
Vgl. ook vertoog 65.
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lykheid, met een verdubbeld geschater. Diergelyke praatjes wierden drie volslage
uuren agter den ander, zonder de minste afbreeking, uitgerekt, en vermids onze
geestige Reiziger 't stilzwygen der toehoorderen, verzelt met eenige grimlagchen,
hen door zyne dwaasheid afgeperst, voor een aanmoedigende toejuiching aanzag,
wierd hy hoe langer hoe gekker, en sloeg taal uit, die nog kant nog wal raakte. Ook
bediende hy zig, zonder erg, van spreekwyzen, die hy niet als in 't gezelschap van
gerieflyke Fransche Juffertjes kan geleerd hebben, en die de loste Fransche Dragonder
myden zou by fatsoenlyke Dames zig te laten ontvallen. Ondertusschen baaide onze
man zig in de geestige voortbrengzelen van zyn verstand, en ik twyffel of hem de
gansche reis wel een kwartier uurs geduurt heeft, 't welk my die uitter aard
zwaarmoedig ben over zyn vrolyke zotheid bykans nydig maakte. Ik kon my egter
niet onthouden van aan een Advocaat, die naast my zat, in 't oor te luisteren, dat ik
noit grooter gek ontmoet had; Dog deze antwoordde my op de zelfde wyze, dat het
een schatryk Heer was. Dan is het wat anders, Mynheer, sprak ik; zulks wist ik niet.
Stultitiam patiuntur opes1; Dog het gaat vry wat ver met onzen man, en ik twyffel
hartelyk of zyn gansche dwaasheid agter dat schilt, al was het nog zo groot, zig wel
verschuilen kan.
Ik blyve. [225]

1

Rijkdom laat dwaasheid toe. Horatius, Epistulae I, 18, 29 (VdL/VO).
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No. 89. Den 1. September 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
γνωθι σεαυτον.1

ZO aanstonds ontfang ik van een myner Correspondenten, van wiens maakzel ik
reeds den Lezer iets frais heb meegedeelt, eene allegorische verbeelding, dewelke
ik goed vind zonder uitstel met den druk gemeen te maken, 't geen genoegzaam myn
oordeel, omtrent de zelve te kennen geeft.
MYN HEER,
NAdat ik de nevensgaande brief reeds laat in de nagt geeindigt had, viel ik op myn
leunstoel in een diepen slaap, in de welke my de volgende droom zeer levendig voor
ogen kwam.
My dagt dat ik my bevond op een breede weg, vervult met een groote menigte van
kinderen van beide sexen, dewelken onderscheiden in jaren, en kragten, alle met
ongelyke treeden, naar het eind van dezelve, alwaar zig in 't verschiet een tempel
vertoonde, op 't ieverigste voortspoeiden. Dog 't geen my ten hoogste verwonderde,
was dat ieder van dien laffen hoop, en voornamentlyk die genen die my als de
jongsten, en zwaksten voorkwamen, zig van den overmaat van hunne eige sterkte
verzekert houdende, de anderen wegens derzelver kleinheid, en kinderagtigheid,
onophoudelyk be[226]spotteden of beklaagden, en 't geen meer is, dezelven
voorbydraafden.
Een pad van digt in een gewasse en even boven de grond staande

1

1756: 324 “Kent u zelven.” - Ken u zelf. Deze beroemde spreuk stond op de tempel in Delphi.
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Camillen verstrekte den ganschen weg tot een aangenaam vloertapyt, 't welk door
zyn groote zagtheid den gang zo ligt en gemakkelyk maakte, dat men den voet
nederzettende gene hardigheid ter waereld voelde, ja dikwils twyfelde, of men den
grond reeds raakte. Vele zoorten van welriekende bloemen, waar mede de weg, en
de velden bezaeid waren, temperden door de t'zamenvloed van hunne lieflyke
uitwazemingen de al te scherpe reuk, uit het middelpad voortkomende, en vulden
door deze vermenging de lugt met een geurigheid, die gevoeld, maar niet beschreeven
kan worden.
Verscheide reien van vrugtboomen en planten my bekend en onbekend bepaalden
van wederzyde den weg. De takken door hunne aangename en nutte last ter neder
gebogen, scheenen de voorbygangeren te gemoet te komen, en hunne vrugten ieder
op het vriendelykst aan te bieden; Ik proefde velen der zelver, waar onder de Ananas,
en schoon de zelve in de uiterste volmaaktheid was voortgeteeld, wierd ze egter in
geur, en keurlyke smakelykheid, door verscheide anderen overtroffen.
De toppen der zagt opgaande heuvelkens, dewelken ik van tyd tot tyd ontmoette,
en beklom, ontdekten my een wyde uitgestrektheid van overheerlyke landsdouwen
dewelken de pragtigste lusthoven niet en behoefden te wyken; Hier kon het oog zig
onverhindert verlustigen, met het beschouwen van al het geen de natuur het
aldervolmaakste oit heeft voortgebragt; De verrukkende verwerring van grazige
veeryke weiden, verscheidenlyk bezaeide velden, digte bosschen, kromlopende,
[227] en tot zig zelven weerkerende stromen, beschaamde de netste order en de
konstigste schikking. Door deze heerlyke gezigten zoude ik gedwongen zyn geweest
t'elkens stil te staan, indien ik niet als voortgetrokken had geweest door eene Melodye,
verwekt door zommige der gener, die voor my uit den zelfden weg betraden, en waar
van eenige zingende, andere op velerlei instrumenten spelende, zulk een zielroerend
geluid voortbragten, dat ik my in eene gedurige opgetogenheid, als aan my zelf
ontrukt bevond; te meer, vermids de yverzugtige vogeltjes hun lieflyk, en onkunstig
gequeel, met de afgerigte stemmen daar geen Faustina by kan haalen, vermengden.
De Nagtegaal scheen van spyt zig te barste te willen zingen, dewyl hy zyn stem door
de schelheid, en bevallige buigzaamheid van vrouwen-keelen overtroffen vond.
In dusdanigen heuglyken staat een wyl voortgetreden zynde, wierd ik als uit een
diepen slaap gewekt door eene zagte, maar te gelyk doordringende stem, dewelke
onophoudelyk uitriep, kend u zelve: Vermids die
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stem hoe langs hoe duidelyker my in de oren klonk, en myn aandagt, hoewel met
moeite, van de verscheidenheid der andere voorwerpen tot zig trok, keerde ik my
naar de plaats, van waar de zelve scheen te komen. Ik zag in het midden van een ope
vlakte, niet ver van den voet des heuvels, op welken de tempel gebouwt was, een
Altaar, op welkers tegen my over gestelde zyde ik, in goude letteren, de spreuk: kend
u zelve, uitgedrukt zag. Van onder den altaar ruischte voort een heldere en zuivere
beek, die zig in 't rond verspreidende den toegang tot den zelven scheen te beletten.
Ter zyde van den altaar stond een agtbare Gryzaard, in wiens wezen de statigste
deftigheid gepaart was met de aanlokkelykste vriendelykheid, en ik be[228]speurde
wel haast dat het deze was, die door het gedurig herhalen van die heilzame spreuk,
de voorbygangers, dog meest vrugteloos, nodigde om tot hem te naderen: Wat my
aangaat, gedrongen door een onbekende kragt, die my eer scheen ingestort, als uit
myn boezem voort te vloeyen, spoeide ik my derwaarts, en door den Eerwaarden
man met de zoetste minzaamheid begroet, wierd ik van hem aldus aangesproken:
Gelukkig zyt gy ô sterveling, dat gy, door al het geen u tot nog toe ontmoet is, u
zelven niet ganschelyk ontrukt, het oor aan myne waarschuwing hebt geleent, en met
roekeloze schreden tot den Tempel niet zyt genadert. Leer my, en 't gevaar, dat u
omringt, kennen. De weg, dewelke gy tot dus verre hebt betreden, is de weg der
zinnen, en 't schitterend gebouw, 't geen gy voor uit ziet is genaamt de Tempel der
Eigenliefde. Dat gy op de reize niets als elkander belagchende kinderen hebt ontmoet,
betekend, dat die genen, die aan het grof vermaak der zinnen zig verslaven, en myne
lessen veragtende, langs dat betoverend pad, zig tot het toppunt van eigenliefde
tragten te verheffen, zig tot eene altyd aangroeyende kindsheid doemen, en, naar
mate, zy in ware grootheid, waarde, kragten wezentlyk afneemen, zig boven anderen
sterker, waardiger, en verhevener wanen. Voor my ik ben de alles overwegende, en
op alles zyn rechte prys zettende Reden, en de bron, die gy van onder den altaar ziet
voortvloeyen, en den zelve onnaakbaar schynt te maken, is Zelfonderzoek genaamt.
De grootste moeyelykheid om ze te doorwaden, bestaat in kloekmoedigheid van 'er
zig in te werpen. Onderwind u my sterk aan te zien; uwe aandagt op my gevestigt
zal u in een ogenblik nieuwe moed en kragt byzetten. Tree toe, wel haast zult gy in
staat zyn, om alle de hooggevoe[229]lendheid van uw zelfs, in de verborgenste
schuilhoeken van uw hart verhoolen, op den altaar der zelfkennis, aan de oneindige
reden op te offeren; waar na ik u een veilig
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pad naar den tempel der Eigenliefde zal aanwyzen, en een middel aan de hand geven,
om den zelven zonder gevaar te beschouwen. Hier zweeg hy; en dewyl ik my door
't ernstig beschouwen van myn gryze Raadsman met een verdubbelde sterkte der
ziele gewapent vond, gehoorzaamde ik zyn bevel met een volmaakt vertrouwen. 't
Was met my in het begin, als of ik in een grondelooze kolk wegzonk. Dog wel haast
voelden myne voeten een aangename vastigheid, die hoe lang hoe effener wierd; Op
ieder schreede verdubbelden zig myne kragten, en, 't geen my als een wonderwerk
voorkwam, het water, dat my van verre dik en troebel was voorgekomen, scheen,
hoe meer ik my in 't zelve bewoog, in heldere zuiverheid toe te nemen. Met eene
volmaakte vergenoeging bereikte ik den Outaar, en uiterlyk een weinig wierooks op
den zelven doende roken, volbragt ik, met een inwendige gemoedsbeweeging, de
wezentlyke offerhande, die van my gevordert wierd. Dog met wat onuitspreekelyke
verbaastheid wierd ik bevangen, zo dra ik my van die heilzame pligt had gekweeten.
Die geen, die ik voor een stokoude Gryzaard had aangezien verscheen voor myne
ogen als iemand, die even de jongelingschap voor de eerste mannelykheid verwisselt
heeft. Al 't geen zig in hem als verflenst en vervallen had opgedaan, was in eene
frisse en zenuwagtige bevalligheid verandert. Hoe ik hem sterker aanzag, hoe meer,
met de evenmatigheid zyner gestalte, zyn kragt, en schoonheid scheenen verdubbelt
te worden. Een doordringend, en onwederstaanbaar ligt, dat by geen ander ligt, den
[230] sterveling bekend, te vergelyken was, schitterde met zo eenen sterken glans
uit zyne ogen en gansch gelaat, dat de geheele vlakte door 't zelve als overstroomt
wierd. Na dat die Godlyke man my vriendelyk omhelst, en met den lieven naam van
zynen zoon vereert had, bood hy my aan een kleine goude kruik vervult met water
uit de beek des onderzoeks, en my op 't ernstigste bevolen hebbende in 't intreden
des tempels myne ogen daar mede te reinigen, leidde hy my metter hand op een enge
weg, genaamt het pad der beredeneerde nedrigheid, langs 't welk ik, door eene
gedurige verwondering, wegens zo veel zeldzaamheden, opgetogen, in korten tyd
den wyduitgestrekten ingang van den tempel bereikte. Dezelve was geheel van
spiegelglas van zo eene byzondere eigenschap, dat men daar in geen ander voorwerp
als zig zelve beschouwen kon. By de gemelde groote poort van dit blinkende, dog
bros gebouw, vond ik twee aanlokkelyke Nimphen, gedurig bezig ieder der
intreedende met een welriekend water te besproeyen. In het midden zat op een
verheven en van goud en dierbare
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gesteentens schitterende throon een Godin, die hare ogen strak gevestigt hield op
een spiegel, dewelke door een bevallige vrouw geknield en in eene aanbiddende
gestalte ondersteund wierd. De muren waren aan alle kanten verziert met fraye
beelden alle van een verscheide gedaante, en houding, en voor den treffelyken
Rykszetel stond een Altaar, waar op alle, die in den tempel waren, iets 't welk my
onmooglyk was te onderscheiden, dog 't geen zy uit hun boezem schenen te rukken,
kwamen offeren. Ik stond gereed om my mede van die gewaande pligt te kwyten,
dog het water des onderzoeks, 't welk ik in myn hand vond, deed my de les, my
gegeven, erinneren, en boe[231]zemde my 't besluit in van dezelve op 't spoedigste
werkstellig te maken. Nauwlyks had ik myne ogen twee a driemaal met het zelve
gewasschen, of ik bespeurde dat dezelven gansch bezet waren geweest van een
lymagtige vocht, ontstaande uit de besproeying, waar mede ik in den tempel als
ingehaald was geweest. Hier kregen alle voorwerpen weder eene andere gedaante,
een nieuw wezen. De twee Vrouwen, die aan den ingang stonden, wierd ik terstond
kennende voor Onkunde en Vooringenomenheid die, by beurten, moeder, en dogter,
malkander teelen, opkweken, en van elkander worden geteelt, en opgekweekt. Een
afschuwelyk wangedrogt wiens onevenmatige, en voor den ander niet gemaakte
leden t'allen zyden met onbreekbare ketenen aan een gekluisterd schenen, had de
plaats van de schynschone Eigenliefde ingenomen. De spiegel vast gehouden door
de nederknielende vleyery, kreeg de gedaante van een Cylinder, die door eene
verbazende uitwerking, niets in zyn ware gestalte vertoonende, dit wanschepzel aan
zig zelve als in allen delen volmaakt deed voorkomen. Geen minder verandering
bespeurde myn gezuiverd gezigt, in den overheerlyken throon, die zig voor 't zelve
schielyk opdeed als een lompe hut van stroo, met stukjes glas en klatergout
opgesmeukt, gelyk ook in de beelden die van te voren zonder beweging de muren
oppronkende, nu in rep en roer gesteld zig voor de verscheide hartstogten, en driften
deden kennen, die dan eens met den andere verknogt, dan weer strydig, beurt om
beurt, in hunne onderlinge betrekking, verwinners en verwonne, heerschers en slaven,
hunne rust in eene onophoudelyke onrust schynen te zoeken. Eindelyk, het geen de
gansche menigte met een dollen iever aan de Eigenliefde [232] geoffert had, bleek
my, met de uiterste klaarheid, niets anders te zyn als het weinige 't welk hen van
hunne ingeschapene reden was overgebleven, en 't welk zy met haast en met geweld
zig eens vooral kwyt maakten om zig van 't onver-
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dragelyk gekwel van een magteloze en niets uitwerkende berisping te ontlasten.
Terwyl ik bezig was alle deze verbazende voorvallen met een aandagtig oog, en
leergierige ziel te overwegen, en te bespiegelen, wierd de gansche tempel schielyk
vervult met zo een vieze en afschuwelyke stank, dat myne harssenen daar van
bedwelmt wierden; 't geen my schielyk, en met een zoort van schrik wakker maakte;
Gedurende eenige ogenblikken was ik egter nog gedwongen te twyffelen, of ik waakte
of sliep, vermids de zelfde stank, spruitende uit een dikken en onaangenamen damp,
die myn vertrek benevelde, volhardde op myne zinnen dezelfde uitwerking te doen.
Dog wel haast wierd ik van die twyffeling ontheven; Ik begon duidelyk te bevroeden,
dat iets wezentlyks zig met myne harssenschimmen had weten te vereenigen, en dat
het einde van myn slaap en droom, door myn kaars op 't midden van myne tafel in
de pyp uitbrandende, was veroorzaakt geweest.
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;
'sGravenhage, C. Boucquet en J. vander Kloot; Dordrecht, Van Braam; Leyden,
Kerchem; Haarlem, Van Lee; Utrecht, Kroon; Middelburg, Meerkamp; Vlissingen,
Payenaar; Leeuwaarden, Strik. &c. [233]
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No. 90. Den 5. September 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Nunc vero venio ad gravissimam querelam.
1
CICERO.

HOewel het woord Poëet, of Digter in zyn algemeene beteekenis toegepast werd op
alle die genen, die in rym schryven, zo word het nochtans niet zelden gebruikt om
een onderscheid te maken tusschen een fraye geest in wiens werken de ware
digtkundige gaven oogenschynlyk doorstralen, en een Rymer die in de voorbrengzelen
van zyne koude verbeeldingskragt doet blyken dat hy ten naasten by weet welken
trant vaerzen hebben moeten, en dat ze met een overeenstemmend geluit moeten
eindigen; in een woord die een onbetwistbaar recht heeft op den tytel van
Vaarzemaker. De zelfde benaming kan ook gevoeglyk aangewend worden, om 't
Character uit te drukken van iemand die, 't zy om de kost te winnen, 't zy uit verkiezing
en neiging, zig geheel en al aan de Poezy overgeeft, en 'er zyn gansche werk van
maakt; in tegenstelling van zulken, die, hoewel aan gewigtiger, en zakelyker
bezigheden gehegt, nochtans smaak in de Digtkunde hebbende, niet alleen met
vermaak de werken van anderen lezen, maar ook eene aangename uitspanning en
verlustiging vinden in 't waarnemen der goede lui[234]men van hun eigen digtgeest;
Om te beletten dat de dubbelzinnigheid van die benaming geen brabbeling in de styl
veroorzake, zou men 't eerst beschreeven zoort van rymschryvers tegens de
Vaarsemakers gesteld, Digtgeesten kunnen noemen; aan het tweede dat van de
Digtkunde zyn hanteering maakt, de naam van Poeeten laten, en de laatsten
onderscheiden door den tytel van Liefhebbers der Digtkunde, of, dewyl de

1

1756: 335 “Nu kome ik tot een zeer gewigtige klagte.” - Nu kom ik dan waarlijk tot de zwaarste
aanklacht.
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zin hier door 't onderwerp genoegzaam bepaalt word, door de bloote naam van
Liefhebbers, die naar mate de Natuur hen karig of mild geweest is, of tot de
Digtgeesten, of tot de Vaarsemakers behoren, gelyk de Vaarsemakers op hun beurt,
naar mate zy zig aan die kunst verslaven, of 'er een uitspanning in zoeken, onder de
liefhebbers, of onder de Poeeten moeten gerekent worden; welke laatsten weder door
hunne bekwaamheid, of door hun gebrek van gaven, een plaats onder de Digtgeesten
of onder de Vaarzemakers word aangewezen.
Ik heb ten hoogste noodzaaklyk geagt deze verscheide zinbepalingen hier ter neder
te stellen om my met meer gemak en minder verwerring te kunnen verdedigen tegens
een bykans generale beschuldiging, door welke my te last word gelegt, dat ik alle
Rymschryvers met het zelfde zop heb begooten, en zonder onderscheid op het
bespottelykste en afschuwelykst afgebeeld. Deze misdaad indien ze wezentlyk was,
zou van zo eene buitensporige verfoeyelykheid zyn, dat, byaldien ik onmagtig ben
myn onschuld duidelyk aan te tonen, ik verdien, dat my door de Heeren Poeeten een
zeker Fransch Versje werd toegepast, waar van de zin in 't Neerduitsch, op de
volgende wyze zou konnen uitgedrukt worden. [235]
*

't Is waar, en 'k wil het niet bedekken,
Al de Poeeten zyn maar gekken,
Dog wyl gy geen Poeet kunt heeten
Zyn al de gekken geen Poeeten.

Ik wil zelfs graag bekennen, dat zulks de minste straf is, die ik my in zo een geval
waardig zou gemaakt hebben, en dat men my met recht behandelen zou, indien my,
door het publiek gezag, myne lasterzieke pen uit de hand gerukt wierd. Dog het is
my onmooglyk te begrypen, hoe een verstandig en redelyk Lezer diergelyk vermoeden
van my opgevat kan hebben, daar ik hem reeds lang van te voren gewaarschuwt heb,
op welke wyze 't geen ik over deze stoffe te zeggen had, moest opgenomen worden.
Men sla de ogen maar op het begin van myn Vertoog No. 46, alwaar men

*

Oui; j'en conviens avec que vous
Tous les Poetes sont des foux;
Mais puisque Poete vous n'estes
Tous les foux ne sont pas Poetes.
THEOPHILE
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deze nadrukkelyke woorden zal vinden: “Wanneer ik aangaande 't een of 't ander
zoort van menschen myn gevoelen uit, zo is het onnozel myn zeggen toe te passen
op ieder in 't byzonder, die tot het zelve hoort; Indien ik, by voorbeeld my onderwinde
te verklaren dat ik geen luiden ken van een onaangenamer en neteliger omgang als
myne Heeren de fraye geesten, en by name de Poeeten, zou het belagchelyk zyn daar
uit op te maken, dat 'er, myns oordeels, geen Digters gevonden worden, welkers
geest met eene redelyke en rekkelyke imborst gepaart zy.” Dog 't geen myne
verwondering nog verdubbeld wegens de dwaling waar in de meeste myner lezers
vervallen zyn, is dat ik in het zelfde [236] blaadje, op 't welk deze beschuldiging
gegrond is, volmondig verklaar dat ik onder de beroemde luiden, (waar van zekerlyk
de Poeeten de minste niet zyn) in verscheide delen des aardbodems Mannen gevonden
heb, die met hunne zeden en treffelyke hoedanigheden hun verkreege roem
handhaafden, en zig in alle opzigten agtbaar, en beminnelyk maakten. Het blykt hier
immers weder middag klaar, dat ik de minste gedagten niet gehad heb van alle de
Rymschryvers op de zelve wyze te behandelen. 't Zy my derhalven geoorloft my hier
aan iemand wie het ook mag zyn uit de gansche hoop der Nederduitsche Rymeren
te addresseeren om hem de reden van zyne gestoordheid tegens my af te vragen. Hy
zal my zeggen, dat de oorzaak van zyn misnoegen bestaat in de veragting die ik voor
de Digters hebbe durven toonen, met hen als buitensporig onhandelbaar, en
onverdragelyk af te schilderen; Ik zal hem met recht daar op kunnen te gemoet voeren,
al was hy van dat zoort van Rymers, aan wie de digtkunde de voornaamste bezigheid
verschaft, dat ik wel duidelyk onder dat slag van fraye geesten, ook eerlyke, redelyke
en beminnelyke luiden erkent heb. Is hy gelukkig genoeg om eenen van dat klein,
dog agtbaar hoopje, uit te maken; wat mogelyke beweegreden heeft hy in dit geval
zig over my te beklagen? Kan hy zig gebelgt houden, om dat ik hem afgeschetst heb
als een Poeet, wiens gaven door redelykheid en goede zeden ondersteunt zyn, en
wiens verdiensten des te luisterryker zyn, om dat het getal van zyns gelyken gering
is? De reden dienvolgens niet alleen, maar ook zyn eigen belang behoorde hem te
beletten zig die zaak aan te trekken; Met zig deswegens gestoord te toonen, doet hy
vermoeden, dat hy naar zekere Vrouwen wel mogt zwemen, die zo dra ie[237]mand
zig vermeet iets wegens de gebreken, en zwakheden van hare sexe te spreeken of te
schryven, vuur vatten, als of ze het voor alle de vrouwen wilden opnemen, niet zo
zeer uit liefde voor dezel-
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ven, als wel, om dat ze zig boven anderen aan de vrouwelyke onvolmaaktheden
onderhevig voelen. Mogelyk zal hy voorgeven, dat de oorzaak van zyn gestoordheid
bestaat in de geringe uitzondering, die ik maak ten behoeven van redelyke en
handelbare Poeeten, dog daar op kan ik hem geen andere voldoening geven, als te
betuigen dat ik met opregtheid volgens myne ervarentheid, niet anders heb kunnen
spreeken. Is hy met dezelfde oplettendheid, als ik, gelukkiger in zyne ondervinding
geweest, en heeft hem zyn goed geval een grooter getal hupsche en rekkelyke Poeeten
doen ontmoeten, als aan my, 't is my van harten lief, en zo dra ik hier in een groter
en aangenamer ligt zal krygen, zal ik met vlyt de gemaakte eerbreuk weer tragten te
herstellen. Voeg hier by dat de uitzondering, ten minste door my duidelyk
aangewezen, niet gering kan genoemt worden, in betrekking op alle de Rymschryvers
in 't gemeen. Men herleze myn crimineel blaadje met eene koele en bezadigde aandagt,
en men zal zonder moeite bespeuren, dat myne berisping luiden bedoelt, die zig
geheel aan de Poezy verbinden, hunne verbeeldingskragt alleen oeffenen, en hunne
andere ziels vermogens de roest overgeven, in een woord, dat zoort van Rymschryvers
alleen welke ik goed gevonden heb hier met den naam van Poeeten te doopen, en
welkers gebreeken door de natuur zelf van hunne voorname bezigheid, en door de
plooi die dezelve allengskens aan hunne harssenen geeft, veroorzaakt worden. 't Is
egter mogelyk dat zelfs onder dat slag van Rymers eenigen gevonden worden, die
door overmaat van een gelukkige imborst hupsch en handelbaar, en tot het waarnemen
der gewigstigste pligten der menschelyke t'zamenleving niet onbekwaam zyn. Dog
zyn alle de Rymers, in myn bepaalde zin, Poeeten? Is 'er niet ruim zo een groot
onderscheid tusschen een Poeet, en een Liefhebber, als tusschen een bloemist, en
iemant die graag een fraye bloem ziet, en zelfs by wyze van verlustiging wel eens
aankweekt? Men kan my immers niet verdagt houden, van geen denkbeeld van dat
laatste zoort van Rymschryvers te hebben, dewyl ik my een eer maak van met hen
onder 't zelve vendel te dienen.
Myne berisping heeft hen niet beoogt, nog kunnen be[238]ogen? Wat valt 'er zelfs
veel te bedillen op die genen onder de Liefhebbers die maar bloote Vaarzemakers
zyn? als dat ze eene gemene zwakheid hebben, met duizend anderen, die lust en
neiging, voor geest en bekwaamheid, nemende, zig zaken onderwinden, tot dewelken
zy niet geschikt zyn. Dog wat de Digtgeesten onder hen betreft, wie kan ontkennen
dat ze de aangenaamste
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en de heerlykheid van 't reedlyk schepzel meest beantwoordende verlustiging weten
uit te kippen, die nutter bezigheden niet benadeelt, en met de treffelykste en
beminnelykste hoedanigheden niet alleen bestaan kan, maar ook de zelven tot cieraad
verstrekken. Hadde ik niet ondersteld, dat dit wezentlyk onderscheid tusschen de
meeste Poeeten, en de Liefhebbers, den Lezer zo wel als my bekend waar, hoe zou
ik buitensporig genoeg kunnen zyn geweest, om myne Vriendschap een Digtgeest
aan te bieden, en korts daar na eensklaps de vriendschap der Poeeten te veragten?
Dit zy toegepast op het wezentlyke, dat in het volgende stukje half ernst, half jok,
door een voornaam Liefhebber my toegezonden, vervat word.

Aan den schryver van den Hollandschen Spectator.
Ignavum fucos pecus a praesepibus arcent.1 Virg.
GElukkig! ja gelukkig moogt gy heeten,
Datwe uwen naam noch woonplaats weeten;
Want waart ge ons bekend,
Wy zouden u van angst doen bloed en etter zweeten,
U, die den Helikon, Apolloos lusthof, schendt,
En alle Digters hebt op eenen kam geschoren.
Schrik, schrik, verwaten hoofd, uw val is reeds gezworen,
Wy zouden *als de Turk die Goddelyk verwoed
Het Ooft bevocht, ons baeden in uw bloed,
En schreeuwen met Jan Vos, hoe zal ik uwe darmen

1
*

[Wanneer de bijen] het nutteloos volkje der darren van de Korven verdrijven. Vergilius,
Aeneïs I, 435 (S/VO).
De Regels met een onderscheide letter gedrukt zyn zommigen onzer Nederduitsche Digteren
ontleend, die in 't voorby gaan wat op de lappen krygen.
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Uit d' opgescheurde buik noch hasplen om myn armen?
Want ieder is naar wraaklust wonder zoet. [239]
God Febus zal de smaed van zyne Zoonen wreeken,
En trachten, wylwe vaak geen stoute vechters zyn,
Ons moed in 't lyf te spreeken;
Neen; liever zullenwe ons verkloeken door den wyn,
Die haezen zelfs verandren kan in leeuwen!
Hoe zult gy dan, genade! schreeuwen;
En u op Vader Cats beroepen, die quansuis
Door u geprezen word als deugdzaam, wys, en kuisch.
Doch al uw schreeuwen zal niet baeten,
Hy wacht vergeefsch naer deerenis
Die eens in onze handen is.
Wy zouden u, al kostge als Brugman praeten,
Doen voelen neep op neep
Van een bebloede zweep.
Die op uw' rug zou klatren als de donder;
Al waertge een Reus, gy moet 'er onder,
Ten zyge, voor de straf beducht,
U zelven redde door de vlucht,
En naer een vryplaets zocht by deez' of geenen heilig;
Bid dan de bleeke schim van Vader Vondel aan,
Zo moogtge ligt gerust en veilig
Met al de rest naar uwen zin begaen;
Want anders zie ik reeds de geesselroede wanken,
Die schier een' regenboog zal maeken van uw huid:
Blusch, blusch by tyds het vuur der gramschap uit,
Gy zult u van myn' raed bedanken,
En zien, dat hier en daer noch wel een Dichter schuilt,
Die met geen wolven huilt,
Al is hy in het bosch, die elk het zyn durft geeven,
En met een eerlyk man in vriendschap weet te leeven;
Die schoon hy zich wel eens vermeidt op Helikon
Aan Hippocrenes zuivre bron,
Het menschdom echter noit zal uit het oog verliezen;
Die tusschen valschen schyn en waarheid weet te kiezen,
En, door de t'zamenspraek van vrienden uitgelokt,
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Nu ernstig spreekt, dan geestig jokt,
Maar nimmermeer een woord van Poëzy zal reppen
Dan daer hy kunstgenooten vindt,
Die, met hem eensgezind
In zulk een onderhoud een zoet genoegen scheppen;
Die door zyn herssenpop niet al te zeer verblind
Geen andre wetenschappen
Baldadig op het hart zal trappen,
Maer voor de reden willig buigt, [240]
En word hy overtuigd,
Van zynen waen ten eersten af zal stappen;
Die 't zeggen van een' boer, zo 't op de reden steunt,
Keurt boven alle rym, dat grootsch in de ooren dreunt,
Doch in den t'zamenhang slechts redenlooze woorden
Versiert met netgepaste boorden,*
En ieder, die het leest, zo wys laet, als hy was.
Want zotten, die den naem van Dichters willen voeren,
Verwyst hy zelf naer Swanenburgs Parnas,
Hy gunt hun datze daer de ratel mogen roeren,
En danssen, alsze vrolyk zyn,
Langs vacht van Elpenbeen, op klompen van Robyn.
Vaerwel dan; maer bedenk, ofge alle fraeie geesten,
De Dichters boven al, moet schuwen als de pest,
Want stel eens, dat 'er zyn, ja stel eens, dat de meesten
Geen nutte leden zyn van een Gemeenebest,
Wat kan het schaeden aen de rest?
Of moeten ook de nyvre byën,
Die zelfs geen hommels moogen lyen,
Maer weeren 't lui gespuis van haere korven af,
Voor hommels zyn geteld, en deelen in de straf,
Verdiend by deeze honichdieven?
Zo kunt gy ons voortaen behandlen naer gelieven,
Terwylwe doen als †Jaep de Molenaer,
Van wien gy ons 't verhael in vaerzen hebt geschonken,

*
†

Rymen of op 't einde overeenstemmende klanken. Deeze uitdrukking komt my wat duister
voor.
Zie den Spectator van den 4 January 1732.
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(Zo dat gy met den naem van Dichter ook moogt pronken.)
Wy gaen den ouden gang, en loopen geen gevaer
Dat alle vroome en wyze lieden,
Als gy, ons byzyn zullen vlieden,
Het is en blyft toch immers waer,
Dat niemand zich te veel aan andren heeft te stooren,
Want, hoemen 't maekt of niet en maekt,
't Geen de eene keurt voor goed is juist 't geen de ander laekt,
Ja, mooglyk wordt hy eerst gebooren,
Die allen hoofd voor hoofd in alles zal bekooren,
Als alles evenwel op alle tongen smaekt;
Dierhalven doe ons recht, en blyf alleen gebeten
Op schaemtelooze prulpoëeten,
Of Dichters, die, verzot op deezen grootschen naem,
Daer mede waenen alle blaem
Van hun verkeerd gedrag genoeg te kunnen dekken,
Want zulken moogen vry elk een ten spot verstrekken.

Justus van Effen, De Hollandsche Spectator

239

De Hollandsche Spectator, vierde deel.
Te Amsterdam, By Hermanus Uytwerf.
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No. 91. Den 8. September 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Alieno nomine de te narratur fabula.
1
TER.

't VOlgende is my onlangs door een geloofwaardig Zwitsers Officier voor de waarheid
verhaalt. Twee boeren geboortig uit een Canton of Landstreek, daar de Hervormde,
en de Roomsche Religie 't gemeen gezag onderling verdelen, de een van 't eerste,
d'ander van het tweede geloof zynde, raakten, t'zamen naar hun dorp wandelende,
over den Godsdienst aan 't redentwisten. Na een geruimen tyd zig in hunne bewyzen
zodanig te hebben verwert, dat ze niet meer wisten ('t geen wel aan anderen als
Zwitsersche boeren gebeurt,) wat ze beweerden, en wat ze wederleiden, vatte eindelyk
de Roomsgezinde het woord. Hoor vriend, sprak hy, ik heb niet gestudeert, en ik
verzeker je dat onze pastoor jou wel anders troef zou geven op al jou redenen die je
bybrengt; Maar ik zal je evenwel iets voor je neus leggen, daar je wonderlyk voor
zult staan kyken, en dat je begrypen zult zo klaar als den dag. Moet je met my niet
bekennen, dat die Religie die 't meest van den Hemel gezegent word, de beste moet
zyn? Nu dat is zekerlyk de onze; en dat zal ik jou eens gaan bewyzen, dat 'er jou 't
hart van verdagen2 zal. Jy hebt [2] niet meer volk in den arbeid, als ik, dat ik weet.
Nu is het zeker dat jy lui alle dagen werkt, behalven Zondags, en eenige Feesttyden,
en wy daar en tegen hebben honderden van heilige

1

2

Druk 1756 geeft correct: “- - - Mutato nomine de te Fabula narratur. HOR[ATIUS]. De klucht
betreft u zelf, schoon op verbloemde namen. HUYDECOPER.” - Met een andere naam wordt
over jou (hetzelfde) verhaal verteld (als over Tantalus). Horatius, Sermones I, 1, 69-70.
Dat je hart van blijdschap zal opspringen.
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dagen, op welke de Kerk ons verpligt ter Misse te gaan en niets te doen, terwyl jy
lui in 't velt of in je schuren met alle magt bezig zyt; En evenwel moet je met my
toestaan, dat op 't eind van 't jaar myn werk al zo wel aan een kant is, als 't jouwe,
zo dat daar wel zo duidelyk, als 't hoeft, uit blykt, dat den hemel onze devotie goed
keurt, en ons werk vry meer als dat van joului zegent; Kom aan ik houje een paartje1,
dat je daar geen woord weet op te antwoorden. De Gereformeerde huisman stond
voor een wyl als of hy door dat wigtig argument gekold was; Dog na wat mymerings
zei hy, met een openhartigheid, die aan de twisters over de Religie niet zeer eigen
is, dat hy geen middel wist om zo een kragtig bewys te wederleggen; Dog voer hy
voort, met een vervrolykte tronie; Ik geef het daarom nog niet op, Maat, en ik zal
jou eens gaan tonen, dat wy in een andere zaak ruim zo baarblykelyk des hemels
zegen boven joului genieten. Hoor maar eens ter deeg toe. Ik weet dat jy in den herfst
een koei, en vier verkens slagt, en ik net zo veul; een koei en vier verkens geen hair
van myn hoofd meer; Nu, gelyk je zelf gezeyd hebt, hebbenwe even veul volk in 't
werk, en wy lui eten alle dagen spek en vleesch, daar jylui, behalven de Vasten zo
veel andere dagen in 't jaar hebt, waar op je geen vleesch proeven durft, en nochtans
strekt strekt onze voorraad ons tot het eind van 't jaar, zo wel als de jouwe, en als
onze kuipen lens zyn, dan is 'er in jouwlui meê niet veul ten beste; Zo dat je niet
lochenen kunt, dat ons Heer onze kost voor 't minst zo zeer zegent als jouw werk.
Zie daar heb je mee een [3] beentje, vriend, daar je lang op knabbelen zult eer je 't
deur je keel zult krygen. Hier veranderde de verslagenheid van party, en de
Roomsgezinde kloude zyn kop, niet kunnende ontkennen, dat twee druppelen water
malkander niet beter konden gelyken, als de twee bygebragte bewyzen; Eindelyk
borst hy uit in deze woorden; Weet je wat, buurman, ik heb gelyk; en jy hebt ook
gelyk, dat kan niet missen, gelyk je ziet; en daarom laat onze papen, en joului
dominees wat praten, en laten wy ons ieder aan 't onze houwen, dewyl het alle bei
even goed moet wezen.
Hoewel my dit dispuit zeer aardig voorkomt, en ik niet kan twyffelen of het zal
zig op de zelfde wyze vertonen aan Lezers, die begrypen en voelen kunnen, waar in
de regte aardigheid bestaat, zo moet men egter

1

1756: 349 tekent hierbij aan dat “paartje” in dit kader vaak naar een paard verwijst, maar dat
in geval van beide boeren bedoeld wordt dat zij een weddenschap aangaan met als inzet een
paar pinten bier.

Justus van Effen, De Hollandsche Spectator

243
niet denken, dat myn eenig opzet hier zy een verstandig lagchen te verwekken.
Geschied zulks, het zal my aangenaam zyn; Dog myn voornaamste inzigt is hier
luiden zelfs die voor geleerd, schrander, en wys te boek staan, en met den andere
over waarheden, en inzonderheid over waarheden, die den Godsdienst, 't gewigtigste
der voorwerpen, betreffen, in geschil zyn, een klaar spiegel voor de ogen te houden,
om hen te doen zien van wat een buitensporige en meer als boersche redeneerkunde
zy zig niet zelden bedienen. Voor eerst is 'er niets gemeener, als een tegenwerping,
die men volgens aangenome gronden niet weet op te lossen, stilletjes van de hand te
schuiven, als of ze noit in de waereld was geweest; In plaats van zig te verweeren
vind men goed in zodanig geval beledigender wyze te oorlogen, en juist als onze
Zwitsersche huislieden bewys tegen bewys te stellen; 't Welk bykans de zelfde
uitwerking veroorzaakt als tusschen twee plompe vegters met den degen, die in plaats
van naar de kunst een toegebrag[4]te steek af te weren te gelyk toestooten, waar door,
ze beiden, indien ze even gewis en gevaarlyk treffen, perykel lopen van teffens ter
neer te vallen. 't Is waar dat in zo een geval, onze onbedreeve of onbillyke twisters
zig behelpen met eene troostryke onderscheiding of distinctie die door de bank niets
betekend; Zy geven voor, wanneer ze gedrongen worden, dat de daargelate
tegenwerping maar een bloote zwarigheid is, en dat het onmooglyk is alle zwarigheden
op te lossen; Dat daar en tegen hun eigen argument, een direct grondig, en wezentlyk
bewys is; Maar by ongeluk hebben doorgaans hunne tegenpartyders 't zelfde recht,
om hunne eige argumenten den tytel van grondige bewyzen waardig te schatten, en
om die van hunne bevegters voor bloote zwarigheden te doen doorgaan.
Ik durf zelfs zeggen, dat in verscheide opzigten geleerde en vermaarde
twistschryvers met minder oprechtheid, billykheid, en verstand, elkander behandelen
als onze Zwitsersche Disputanten, die in de zelfde bewyzen, voor, of tegen, 't zelfde
gewigt vindende in dezelven ook een gelyke kragt van overtuiging erkennen. Zulks
gaat met velen onzer groote mannen zo gemakkelyk niet door; Ganschelyk niet.
Hunne tegenpartyders bedienen zig van een bewys, dog 't zelve deugd niet; men doet
het zonder moeite ter neer storten, en men juigt over zo eene gemakkelyke zegen;
Dog heeft men het zelfde bewys van noden, om zyn gevoelen te schragen, of om dat
van anderen verdagt te maken, dan word het zelve zo dra het van d'eene en d'ander
hand is overgegaan, zo bondig, en kragtig als het te wenschen

Justus van Effen, De Hollandsche Spectator

244
is. Willen de Lezers van dit wonderwerk eenige voorbeelden zien, die kan ik hen in
overvloed verschaffen. Wanneer de Roomsgezinden onzen Godsdienst verwerpen
om hare nieu[5]wigheid, en de hunne staven door een t'zamengeschakelde reeks van
Eeuwen, gedurende de welken hunne geloofstukken, zonder de minste uitzondering,
en twyffeling, van alle de Christenen zyn aangenomen; zo vinden onze Theologanten,
met recht, dit bewys ongegrond, en zelfs kinderagtig; Ze beweeren, dat de waarheid
van de gewoonte onafhankelyk is, dat geen t'zamenhang van jaren op haar iets vermag,
dat ze uit den boezem der baarblykelykheid alleen moet voortvloeyen, en dat ieder
voor de vierschaar van zyn eige reden alleen zyne gevoelens nauwkeuriglyk onderzogt,
en rypelyk overwogen, verpligt is te verantwoorden. Dog onderwind zig iemant een
nieuw ligt over hunne eige stellingen te doen stralen, en eenige door hen aangenoome
geloofsstukken op nieuws op den toets te zetten, in zo een geval mist men zelden, 't
wapen, dat men den vyand uit de hand heeft geslagen met gretigheid op te vatten,
om 'er zig tegens den genen, die men als een nieuwe vyand aanziet, en beter, als een
gedienstig vriend zou kunnen geagt worden, te verdedigen; En zulks wel met zo een
verwonderenswaardig vertrouwen, als of 'er aan de deugd, en aan het genoegzaam
gewigt van 't gemelde wapen geen twyffel te slaan was. Wie weet niet hoe algemeen
en met wat een iever het zelve gebruikt is, wanneer de Cartheziaansche wysgeerte,
en de Coccejaansche Godgeleerdheid zig schenen te vereenigen (hoewel ik graag
wil bekennen, dat ik noit heb kunnen bevroeden waar in de band van die vereeniging
bestaan mogt) om zwaarwegende waarheden te voorschyn te brengen, verwerde
denkbeelden te ontwikkelen, en verduisterde op te helderen? Niets wierd 'er kragtiger
om derzelver bewyzen te wederleggen, en t'ontzenuwen gevonden, als uit te
schreeuwen, dat noit onze voorva[6]ders, en zelfs de Hervormers die agtbare en
gedugte Mannen, aan welken onze Godsdienst zo dier verpligt is, van diergelyke
zaken hadden gedroomt, dat het niet anders als nieuwigheden waren, gevaarlyke
nieuwigheden, bekwaam om kerk, en staat te ontroeren, en op derzelver nog varsch
gelegde gronden te doen waggelen. Maar zal men zeggen, hoe is het bedenkelyk dat
zulke twisters in diergelyk geval ter goeder trouwe handelen, terwyl zy zig van een
bewys bedienen, waar van de kragteloosheid hen volkomen bekend is. Voor my, die
my zoek te wagten van menschen, en inzonderheid zulken, die anderzins van een
stigtelyk gedrag zyn, wegens voorbedagte valsheid te verdenken, ik wil zulks liever
aan een
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hevige drift, de onmeetbare bronader van onbedagtzaamheid, vooroordeel, en
blindheid toeschryven. Die goede luiden schynen zig te verbeelden, dat het zelfde
bewys, 't welk kragteloos was, wanneer het verdedigde, 't geen hen als dwaling
voorkomt, van natuur verandert, zo dra het tot verweering van 't geen by hen voor
waarheid doorgaat, gebruikt word; Eveneens als of de bewyzen uit de overtuiging
dat men de waarheid staande houd, hun voornaamste kragt trokken, in plaats dat die
overtuiging aan de kragt der bewyzen hare zekerheid moet ontlenen; Eene mistasting
des te grover, om dat ze voor en tegen de zelfde uitwerking doet, dewyl de
Roomsgezinden zo wel van de gewaande waarheid van hunne leerstukken overreed,
als wy van de onze, 't zelfde regt op die wyze van redeneeren hebben als wy. De
Oudheid verknogt aan de dwaling bewyst niets, dog verbonden aan de waarheid
strektze dezelve tot een kragtdadig steunzel; Indien het ons vry staat aldus te
redeneeren, zo wenschte ik wel eens te weten, onder wat voorwendzel wy de [7]
Catholyken 't zelfde voorregt konnen betwisten?
Een tweede voorbeeld, waar meê ik van zins ben myne stelling te schragen, bestaat
hier in. Wanneer wy met de Roomsgezinden disputeren over de transsubstantiatie,1
zo gebruiken wy wel voornamentlyk de reden, om hen te doen zien, dat de heilige
Schrift, den zin, die z'er hier uit trekken, niet kan behelzen, dewyl het onmooglyk
is, dat de Opperste Wysheid en redelykheid ons kan verpligten iets te gelooven, 't
geen onmooglyk kan gelooft worden. Wy erkennen derhalven alhier het redelyke
dat ons ingeschapen is, voor een wettig scheidsman; Dog komt een Sociniaan ons
met de reden aan boord, dan gebeurt het maar al te dikwils, dat zommige onzer
Godsgeleerden 't gezag van den zelfden Rigterstoel tragten te ontduiken, en de reden,
die hen zo groote diensten gedaan heeft ondankbaarlyk verwerpen. Ja maar, geven
ze voor, die subtile Wysgeren, niet denkende om de flauwheid van ons natuurlyk ligt,
redeneeren te ver; Dog wie is vermetel genoeg om den scheidspoel aan te durven
wyzen, tot den welke, en niet verder, de reden gaan mag? Wat belet tog een
Roomsgezinde mêe niet voor te geven, dat wy zelf te ver redeneren? Daar by is

1

Door de consecratie van de r.k. priester wordt het wezen (substantia) van brood en wijn
veranderd in het wezen van het lichaam en bloed van Christus. De lutherse consubstantiatieleer
houdt naast de wezenlijke tegenwoordigheid van Christus' lichaam tevens ook vast aan de
werkelijke tegenwoordigheid van de broodzelfstandigheid. De gereformeerde leer verwerpt
de transsubstantiatie geheel.
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het niet mogelyk te ver zyne redeneringen voort te zetten, zo lang als men door den
toorsch van klare denkbeelden geleid word en men duidelyk ziet, dat de gevolgen
wezentlyk in het grondbeginzel zyn opgeslooten. De Socinianen redeneren niet te
ver; ze redeneren kwalyk; hunne beginzelen zyn niet bondig, de denkbeelden, by
hen als hooftwaarheden gebruikt, zyn onvolkomen, en duister, en nog zy, nog wy,
hebben 'er eene voldoenende bevatting van. Hunne wyze van Gods by hen erkend
woord uit te leggen, is bekwaam om 'er alles uit te halen, wat men wil, en beneemt
[8] het zelve by gevolg zyn gansch ontzag, en geheele heilzaamheid. Zulks moet en
kan aangetoond worden, en in de plaats van die behandeling hen te weigeren, met
hen in een redenstryd te treden, is niets anders als onze goede zaak om zo te spreeken
lafhartiglyk te verraden.
Daar is egter nog een agterdeur open, door dewelke men het tracht te ontsnappen.
't Geen tusschen ons en die Philosophen in geschil is, bestaat in verborgentheden,
en wat zyn verborgentheden anders, als geloofsstukken, op welke de Reden geen
betrekking heeft? Maar voor eerst ondersteld die uitvlugt het geen betwist word, 't
geen de grootste misslag is, die tegens de Redenkunde kan begaan worden; en ten
tweede steld de zelve wederom de roomsgezinden met ons in de zelfde graad, vermids
zy met nadruk staande houden, dat in hun stelling aangaande de zelfstandige
hervorming, de grootste aller verborgentheden verholen legt.
In 't vervolg zal dit boeren disputje my aanleiding geven, om met ernst te
onderzoeken, en ten toon te stellen de laffe en kinderagtige beweegredenen door
welke deze of gene Religie doorgaans en zelf by geleerde luiden word aangenomen
of verworpen; onder dewelken de eerste rang zal hebben het geloof der Ouderen.
Deze verbazende beweegreden heb ik in myn eerste jeugd op de volgende wyze
getracht te beschimpen:
Klaas vroeg aan Jas, waarom hy was
Van 't Roomsch geloof; Ey kyk, zey Jas;
Wel weetje dat niet, plompe beest,
Myn Vaar en Moer zyn Roomsch geweest,
En al myn' Voorvaars meê, God lof,
Zelfs van 't begin der wurreld of. [9]

Justus van Effen, De Hollandsche Spectator

247

No. 92. Den 12. September 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Laeta sub imagine pugnae
Armorum innocuos paci largitur honores.
1
CLAUDIANUS.

DEwyl het zeer waarschynelyk is, dat geduurende een' geruime tyd ons Campement
het begunstigd voorwerp van de algemeene aandagt en nieuwsgierigheid zal wezen,
en de voornaamste, zo niet de eenigste stof aan de meeste conversatien verschaffen,
kan ik niet twyffelen, of myn Leezer zal met genoegen de volgende vaarzen, niet
alleen om hunne frayheid, maar ook ter liefde van hun onderwerp myn' werk
ingelascht vinden. De Maker van dit Voorspel vermeind, niet zonder grond, dat
vermids het Gemeen in een schouwspel doorgaans meer ziet, dan hoort, en de
verbeelde Optogt wel uitgevoert eene aangename, en heerlyke vertooning zou kunnen
uitwerken, het wenschelyk waar', dat een Poeet, ter liefde van onze Godshuizen, zyn
werk wilde maken van een stuk op te stellen, aan 't welk 't gemelde voorspel tot een
eerste tooneel konde verstrekken; al speelde men daar agter maar eene overzetting
van het Fransch stukje genaamt Les * Curieux de Compiegne. Dog door overzetting
verstaat hy eene ongedwonge navolging, [10] geschikt naar onze vaderlandsche
zeden en Characters.

1

*

1756: 359 “In 't vrolyk Beelt van een gewaanden stryd, Word de eer des Krygs den Vrede
toegwyd.” - ... onder het vertoon van een feestelijke strijd / bewijst hij de Vrede onschadelijke
wapeneer. Claudianus, De Sexto Consolatu Honorii 638-9. Citaat is ingekort (de oorlogsgod
Janus laat in vredestijd een militaire parade houden, waarmee hij de godin Pax eer bewijst)
en geeft abususievelijk Laeta in plaats van laetae.
De Nieuwsgierige van 't Campement van Compiegne.
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Ik ben volkoomen van zyn gevoelen, en ten volle verzekert dat ons martiaal
schouwspel aardige gevallen genoeg staat uit te leveren, om op de leest van 't gezegd
Fransch stukje, eenige geestige duitsche klugt te kunnen schoeijen, bekwaam, om
by 't afwezen van 't grootst gedeelte van onze fatzoenlykste jeugd 't Amsterdamsch
Schouwburg eenigermate te schraagen.
Verders durf ik hopen dat de Digter my ten beste zal willen houden de stoutheid
door my gebruikt van hier en daar eenige geringe veranderingen in dit loflyk
voortbrengzel van zyn geest te maken. Zulks is my van eenige anderen myner
Correspondenten wel afgenoomen, en ik neem hier de vryheid van allen die genen,
die van voornemen mogen zyn my iets toe te zenden, te waarschuwen, dat myn opzet
is hun werk op de zelfde wyze, dog altyd met eene omzigtige gematigtheid, te
behandelen. Zo zulks eenigen onder hen mogt mishagen, de geringste onderregting
des aangaande zal den voortgang van deze myne Meesteragtigheid stuiten, vermids
ik liever geen gebruik van dusdanige vereeringen wil maken, als een gebruik dat den
Lezer, of den Schryver, onaangenaam mogt wezen. [11]

Vo o r s p e l , Het Tooneel vertoont een Campement.
Het Voorspel begint met een Optocht van
allerlei zoort van Soldaaten, onder
't speelen van verscheide marschen,
de een na den ander.
Na den Optocht volgt een Intreede van
het gevolg van Mars, en van het
gevolg der Vrede.

Gevolg van Mars, zingende,
Op! Oorlog! Oorlog!
Gevolg der Vrede, zingende,
Vrede en rust!
Gevolg van Mars, zingende,
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Op! wapen! wapen!
Gevolg der Vrede, zingende,
Vreugde en lust!
Gevolg van Mars, zingende,
't Gebrom des harpooks, en 't geschal van Krygstrompetten,
't Geloei van 't grof metaal, 't geklater van musketten,
Ontsteeken in ons hart een nieuwen Oorlogsgloed.
Gevolg der Vrede, zingende,
Het vleiend zagt geluid der zoete hardersfluiten,
En Harpen, en Simbaal, en Vedelen, en Luiten
Stort door 't gestreeld gehoor de vreugd in 't naar gemoed. [12]
Gevolg van Mars, zingende,
Op! Oorlog! Oorlog!
Gevolg der Vrede, zingende,
Vrede en rust!
Gevolg van Mars, zingende,
Op! wapen! wapen!
Gevolg der Vrede, zingende,
Vreugde en lust!
(onder dit zingen daalen Mars en de Vrede neder, elk in een byzonderen wagen)
Vrede.
Goôn! wat ontydig Krygsgerucht,
Wat Veldgeschrei vervult de lucht!
't Gedonder van 't Kanon, de flikkerglans der Zwaarden,
't Schuimbekkend brieschen van de trippelende oorlogspaarden
En 't moedigend geluid
Van trom en hoorn, voor 't welk vergeefsch myn oor zig sluit,
Verschrikt my 't angstig hart. 'k Zie 't volk aan alle kanten
De Heirtent spannen, en de Veldstandaarden planten,
Waar ik myne oogen wend of keer.
'k Vind niets, dan oorlogstuig, en blinkend krygsgeweer.
Het Vaandel zwiert aan 't hooft der net geschaarde knegten.
De ruitery draaft voort. Helpt Goon! Zy gaan aan 't vechten,
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Daar gaat het donderen aan. Wat Godheid bluscht dit vuur! [13]
Schoon 't maar een schouwspel waar, 't stond ligt my al te duur;
Hoe ligt kon Jok zich in verwoeden ernst hervormen!
Wie houd een stroom, wanneer zyn toomeloos geweld
Den dyk breekt, aangeperst door bulderende stormen,
En alles, wat hem in den weg komt, nedervelt!
Mars.
Godin, stel uwe Ziel te vreden.
Uw angst is niet gegrond op reden,
't Is als uw waare Vriend, en niet
Als Vyand, dat gy my alhier verschynen ziet.
'k Heb hier myn tenten in dit Veld niet neergeslagen
Om Kunst of Wetenschap door onrust te verjaagen.
't Gedreun van myn geschut; de schelle Krygsklaroen,
Bedoelen geenzins 't Recht door trots geweldt te hinderen,
Of 's onderdaans geluk te minderen,
Veel min de Onnozelheid het minste leed te doen,
Of Steden te verdelgen,
En heldenbloed te zwelgen.
Myn Krygsmagt dekt het Recht, dat tegen het geweld,
Als 't ongewapend is, gemeenlyk weinig geldt,
En ver van iemant te beledigen,
Ben ik ten Oorlog uitgerust
Alleen om Vrede te verdedigen.
Dit Heldenschouwspel is geen ernst, maar enkle lust.
't Is lang genoeg den tyd in ledigheid versleeten.
Door lange rust wordt ligt al d'oorlogstucht vergeeten,
En alle Krygskunst word verwaarloosd met 'er tyd. [14]
Een heldenhart schept lust in arbeid, moeite, en vlyt,
En laat de luiheid voor verwyfde zinnen,
Die wellust maar alleen, en laf gemak beminnen.
De Zorgeloosheid is de Kanker van den Staat,
En 't vadzig lediggaan verwildert den Soldaat.
Dus dient dit Wapenschool om de onbedreeven knaapen
De strenge krygstugt, en de handeling van 't wapen
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Gewoon te maaken, en met onbebloed geweer,
Als in een Spiegelstryd, den drift tot oorlogseer
Hen in te prenten door gestadige oeffeningen.
Dus leeren ze onversaagd een bolwerk te bespringen,
En in een wolk van rook, door stof en bloed begruisd,
Met pallast en pistool, besturven in de vuist,
Op 's Vyands heirspits in te dringen
Dus leeren ze in dit Ridderspel,
Het oor te wennen aan hun Legerhoofds bevel,
En op 't minste woord, of trommelslag, of wenken,
Hun stand te wisslen, en nu linx nu rechts te zwenken,
En zelfs, als 't nodig is, te vluchten met verstand.
Dus vreest men geen gevaar van fellen oorlogsbrand,
Hoe zeer de Krygsorkaan mag dreigen op te steeken.
Men kan die onweersbui afwachten, onbezweeken,
Hoe ysselyk die naad'rend loeit:
De Helden staan gereed, geoeffend onvermoeid,
En altyd vaardig om de Vryheid te verweeren,
En 't vyand'lyk geweld van graft en muur te keeren. [15]
Zo laat men 't lemmer niet verroesten in de schee.
Zo rust men moedig zich ten oorlog uit in Vree;
Zo stremt een nyd'ge Buur den lust ons aan te randen,
Om in zyn eige vlam zyn' vingeren niet te branden.
Zo word het Magazyn met mondkost vol gelaân,
Geweer en Krygsbehoeft tot voorraad opgedaan,
Zo ziet men wel getroost 's Lands Vestingen en Wallen
In staat van noodweer, niet verwaarloosd, noch vervallen;
Zo sluimert wel de Leeuw, dog nooit slaapt hy zo vast
Dat niet zyn' wakkre Klaauw op schielyk onraad past.
Vrede.
Wilt gy op deeze wys, o Krygsgod, my verzellen,
Zo kan ik myn gemoed zeer ligt te vrede stellen.
Waak, waak voor my, bescherm de Vryheid van het Land
Door uwe Heldenmagt, en Ridderlyke hand.
Dog heeft het Noodlot weêr een nieuwen twist beschooren,
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Het Huwelyk van Mars met de Vrede. Staat-Spel. Gerymd door Joh. de Both Nicolaaszn.
's-Gravenhage, Engelbrecht Boucquet, 1703. Historisch Museum Rotterdam, Atlas Van Stolk
nr 3095/rp 1.
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En moet het Krygsgedruis des waerelds rust weêr stooren:
't Geschie ten minsten ver van hier.
Laat, laat de vonken van het blaakend Oorlogsvier
Niet stuiven in Euroop. Plant uwe Zegevaanen
By Turken, Arabiers, en woedende Afrikaanen.
Doch laat geen Christenland 't rampzalig Krygstoneel
Van uwe woede zyn, en vinnig bloed-krakeel. [16]
Mars.
Neen! vrees niet. Deeze vuist zal uwe rust beschermen.
Laat ons elkander dan met liefde en vreugd omarmen,
(Zy omarmen zich)
Dat deeze omhelzing all' uw' schroom en angsten heel'
Zy strekke naar myn wensch, een zinryk tafereel
Om nyvre staatkund' t'onderrechten,
Hoe men de olyven met lauw'rieren t'zaam kan vlechten,
Daar Vrede en Oorelog, door een heugelyken band
Van Wysheid, nauw verknogt, gepaard gaan hand aan hand.
(Zy gaan in een wolk, die nederdaald, zamen zitten, en vaaren op.)

Het Voorspel eindigt met het zelfde Gezang en Optocht, als 't begonnen heeft.
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;
'sGravenhage, C. Boucquet en J. vander Kloot; Dordrecht, Van Braam; Leyden,
Kerchem; Haarlem, Van Lee; Utrecht, Kroon; Middelburg, Meerkamp; Vlissingen,
Payenaar; Leeuwaarden, Strik. &c. [17]
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No. 93. Den 15. September 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
- - - Nil fuit unquam
Sic impar sibi.
1
HOR.

DE Eigeliefde, waar van korts eene zinnebeeldige schets den Lezer vertoont is2, heb
ik voorgenoomen binnen eenigen tyd in zyn regten aard te beschouwen, en uit hare
onderzogte natuur te betoogen, dat ze naar mate ze kwalyk of wel bestierd word, zy
de bronader is van alle dwaasheid en ondeugd, of de oorspronk van de ware wysheid,
en van de heerelykste hoedanigheden, van welken 't menschelyk hart vatbaar kan
zyn. Voor tegenwoordig is myn opzet door levendige voorbeelden aan te toonen,
hoe verscheide de kwalyk beredeneerde eigeliefde van zig zelf is; Hoe ze zig buigt
en schikt, en vleid naar de onderscheide temperamenten, met welke zy zig vereenigt
vind, en van dezelve zomtyds zo eene gematigtheid en drai ontleend, dat ze op het
bemind voorwerp alle de uitwerkzelen van de bitterste haat schynt uit te storten. Zie
Krokinus daar eens aankomen, nu draaft hy schier, dan weer houd hy schielyk stil;
't Is of zyne beweegingen uit een stuip voortkwamen; alle zyne gebaarden schetzen
af eene inwendige ongerustheid; zyn pikzwarte, nu donkere, [18] nu op 't onverwagtst
doorstraalende oogen zyn onder zyn uitpuilend voorhooft in hunne schuilhoeken
bykans weggezonken; zyn vaal en safraankleurig vel verkondigt ons, dat hy van de
gal beheerscht word, zyn bloed, en levensgeesten doorloopen zyne aderen, en zenuwen
als met horten en stooten, en hunne

1
2

1756: 368 “Niets zoo veranderlyk, zo wispeltuurig, zag De zon ooit. HUYDECOPER.” - Nooit
was iemand zo ongelijk aan zichzelf. Horatius, Sermones I, 3, vss 18-9.
Zie vertoog 89.
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onregelmatige voortgang doen dikke dampen naar zyn hooft stygen, die zyne
harssenen beneevelen, en bezwaaren. Treed hy binnen in een gezelschap, zyn eerste
en grootste zorg is ieder, ten overvloed, de pligtpleegingen te betalen, die hen toe
mogen komen, niet uit nedrigheid, dog op dat 'er niets ontbreeken mag aan de
eerbewyzing, op dewelke hy denkt recht te hebben. Hy spreekt weinig, dog hy luistert
met eene ingespanne aandagt naar al 't geen rontom hem gezegt word, terwyl zyn
gezigt herwaards en derwaards dwaalt, om op alle de gebaerden, en wezens van de
omstanders nauwkeuriglyk te letten; Door eene beschroomde agterdogt werd hy
zonder ophouden gepynigt; Hy verbeeld zig, dat ieder hem in 't oog heeft, dat hy het
voorwerp is van aller gedagten en bespiegeling. Zig zelf schynt hy te zoeken in al
het geen in zyn byzyn gezegt, of gedaan word. Zo een afweezende als bespottelyk
word afgeschilderd, hoewel deszelfs Character met het zyne niets gemeens heeft, hy
krygt kleur op kleur, hy ondertast zig, en weet niet wat hy van 't zelve denken zal;
Hy vreest dat hy onder 't momaanzigt van een ander 't gezelschap op zyne kosten
vermaakt; word 'er hard op gelagchen, en vest iemand, ter zelver tyd, by geval op
hem zyne ogen, die dog wel ergens op gehegt moeten wezen, zyn lippen worden
bleek, en van eene zekere ziddering bevangen; Hy vraagt met een bedeest en ontroerd
[19] gezigt, waarom dog zo hartig gelagchen word, en hoewel men hem op die
onhebbelyke vraag openhartiglyk voldoet, hy schud zyn hooft, en toond met een
vieze trek zyns monds, dat hy moeite heeft om 'er geloof aan te slaan. 't Geen zyne
agterdogt 't meeste voedzel verschaft is zyn agterdogt zelf; Vermids zy hem aanzet
om alles teffens te hooren en te zien, hoort en ziet hy alles onvolmaakt, en hy
verduistert het door zyne verkeerde, en zig zelf beledigende uitleggingen en
byvoegzelen. 't Is 'er nog wel anders te doen, zo iemand, tegens de goede zeden, een
ander aan 't oor spreekt; Dan ziet men hem van angst en bekommering zyne nagels
byten, zonder zomtyds zyne vingeren zelf te sparen. Het koude zweet breekt hem
aan alle kanten uit; Hy staat op distelen en brandnetelen, en zelfs op heete kolen; hoe
min de anderen zig wegens deze onbeschaafdheid bekreunen, met hoe grooter reden
hy denkt te moeten gelooven, dat het hem alleen raken moet. Hy is op het punt van
een uitval te doen, en zig door een valsche vreeze van bespot te worden wezentlyk
te doen bespotten; Zomtyds vervalt hy wel eens in die veragtelyke sporeloosheid. 't
Is hem gebeurd, dat een deftig man tegens hem over gezeten, en in gedagten hem
sterk aanziende zyne rotting al speelende by pozen had op-
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geheven, en neder doen dalen. Dit scheen onze man zo een baarblykelyk en gevoelig
affront, dat hy den gewaande beleediger onder voorgeven van hem een woord in 't
byzonder te zeggen, met zig buiten deed komen, en hem, bevende van gramschap
en de grootste bitsheid afvroeg, of hy hem voor een hond aanzag, die men met een
stok moest dreigen; Wat ontschuldigingen dien braven heer bybragt, hy had de
grootste moeite om dien neteligen, en onge[20]lukkige zelfminnaar te stillen, en had
hy min bezadigd en inschikkend geweest, hy zou mogelyk van die zotte waan eene
welverdiende waarheid gemaakt hebben, en aldus zou een dwaze gril oorzaak van
een bloedig gevegt, en van beider ongeluk hebben kunnen wezen. Men denke niet
dat des mans pynelyke agterdogt spruite uit zyne overtuiging wegens zyne
bespottelykheid. Het tegendeel is waar; Hy ziet zyne verdienste aan als iets dat
geheiligt is, en waaraan ieder de grootste hoogagting is verschuldigt, en hy vreest
dat nyd, en afgunst hem kwade betalers zullen doen ontmoeten.
De Vrouwelyke sexe is niet misgedeelt van de zelfde belagchelykheid; Dog ze
heerscht zelden onder die gene die jong, en schoon zyn; Meest is ze te vinden in
verlepte, en van de natuur onbegunstigde Vrysters, die door andere verdiensten 't
gebrek van jeugd en bevalligheid wel dubbel menen te vergoeden, en in alle
gelegentheden vrezen te ondervinden, dat al de waereld daar omtrent van haar
gevoelen niet is. Dog onder allerlei slag van vrouwen vind men een minder zoort
van beuzelagtige, en voor haar, zo wel als voor anderen ongemakkelyke
kreekelagtigheid, dewelke uit dezelfde bron voortvloeid. Men vind 'er by menigte,
die, schoon het haar aan opvoeding, en waereldkennis, niet hapert, naar een gezelschap
zig schynen te begeven, alleenlyk om 'er een ruime voorraad van een zot misnoegen
te verzamelen. Hoewel z'er dikwils een vrolyke intree doen zo is 'er wel haast de
eene of d'andere malle reden, die hare geemelyke zelfliefde aan 't pruilen doet slaan.
Noit verlaten ze 't zelve, als t'onvrede en morrende. Die Dame heeft haar niet beleefd
genoeg gegroet; De Vrouw van 't huis zig de tyd niet gunnende, van haar compliment
wydlopig te beantwoorden, heeft zig te [21] zeer verhaast, om eene andere te gaan
ontfangen. Deze is voorby haar heen gedrongen, en heeft haar de hand niet gegeven;
Aan de Quadrille-tafel heeft ze de slegtste party van allen gehad, en haar gelt met
luiden ver beneden haar fatsoen moeten verliezen; Komt ze te rug van een gastmaal;
ze is kwalyk geplaatst geweest, en nog erger voorgedient, de onthaler heeft geen
attentie genoeg voor haar gehad,
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de Heer die naast haar heeft gezeten, was een bloedbeuling, die haar geen zes woorden
toegesproken heeft; In 't uitgaan was ze reeds op de stoep, eer iemand zig aanbood,
om haar in de koets te leiden, en ze zal zig wel wagten van in het toekomende een
voet by zulke onbeschaafde menschen over den drempel te zetten.
Deze zwaarmoedige en zig zelf kwellende Eigeliefde kan myns oordeels niet beter
opgeheldert worden, als door een strydig Character, van 't welk de vrolyke,
vergenoegde, inwendig gekittelde Philantus het schitterendste voorbeeld is. Hy is
van een frisse en blozende kleur. Hy geniet eene volmaakte gezondheid. Zyn mond
staat altyd aan 't lagchen; Hy lacht van binne, zo een uiterlyke occasie hem daar van
ontbreekt. Zyn ogen zyn vriendelyk en blinkende, zyne levenszappen doorvloeyen
hunne vaten met eene vlugge evenmatigheid. Zyn harssenen zyn aan de minste
verstopping niet onderworpen, en altyd geopent voor de aangenaamste en vrolykste
harssenbeelden. Alleenlyk ontbeert hy maar, dog zonder het te voelen, en daar door
te leiden, die fynste geesten, en werktuigen, die de ziel aan 't lichaam verknogt van
noden heeft om denkbeelden voor den dag te brengen, te bespiegelen, te vergelyken,
en te vereenigen. Hy denkt om zo te spreeken niet; zyn ziel is altyd in een lydelyke
toestand. [22] Hy vestigt nergens zyne aandagt op; Dezelve word zonder tegenstand
door de voorwerpen wegggesleept. Hy is altyd als in een wakende droom die hem 't
hooft met de genoeglykste schimmen vervult, en hem alle de voorwerpen in hunne
behaaglykste toestand vertoond. Alles staat hem wonder wel aan, dog niets zo zeer
als hy zelf, en alles 't welk op hem een nauwe betrekking heeft. Hy verbeeld zig
eigentlyk niet dat hy anderen in verstand, goede hoedanigheden, en beminnelykheid
overtreft. Noit heeft hy zulks onderzogt; noit heeft hy de tyd gehad van derwaards
zelfs zyne gedagten te wenden. Gelyk hy lacht zonder eenige andere reden, als om
dat hy vrolyk is, en in 't schudden van zyn lever plaizier vind, zo heeft hy een
uitmuntend behaagen in zig zelf, om dat hy daar vermaak in schept, en zulks zynen
gelykkigen staat verdubbeld. Hy heeft maar eene verwerde en losse verbeelding van
zyne verdienste, en hy is zo verzekert dat al de wereld met hem daar omtrent van
dezelfde gedagten moet zyn, als twee maal twee vier is. In al 't geen hy voor den dag
brengt, bespeurt men een zekere domme levendigheid, die wegens hare ongemaaktheid
koddig is, en zyn goed humeur den toehoorderen mededeeld; Kan men zig over zyne
malligheden niet onthouden van lagchen, hy gelooft zig wonderlyk te
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hebben uitgeslooft, en de koddigste dief des aardbodems te wezen; Hy schatert boven
alle de anderen, de traanen lopen 'er hem van over zyne ogen, en baart zo eene zotte
lach een nieuw geschater, hy doet weer meê trots de beste. Al fopt men hem nog zo
gevoelig, hy kan zyne oren niet gelooven, 't is voor hem onbegrypelyk dat met hem
de spot kan gedreeven worden. Is 'er zelfs een van die gedienstige vrienden, welkers
[23] getal zo groot is, die hem tragt te ontdekken, dat hy smadelyk door deze of gene
behandelt is geweest, hy lacht 'er mee; Die daar mee betigt word is een van zyne
beste vrienden, en 't is maar kortswyl geweest; wel opgetrokke luiden behooren
immers kortswyl te kunnen verstaan. De Wyn die hy in zyn Kelder heeft is de beste
van gansch Amsterdam, zyne kinderen zyn de geestigste en bevalligste die te vinden
zyn. Hy heeft een huis gekogt, en hy verzekert alle die genen die 't horen willen, dat
'er, wanneer hy aan 't zelve eenige verbeteringen naar zyn zinlykheid zal gemaakt
hebben, geen frayer nog gemakkelyker in gansch Holland zal bewoont worden. Zo
zyne vrienden hem betuigen, dat ze zulks niet zien kunnen, en dat het een gebouw
is als duizend anderen, Ja ja, zal hy antwoorden, je zult zo niet praten, als ik het naar
myn bestek zal verandert hebben; en word daar op stil gezwegen, zo twyffelt hy niet
eens of men is volstrekt van zyne gedagten. Eigentlyk kan men niet zeggen dat hy
snoeft, en zwetst. Geenzins, hy heeft de minste gedagten niet om iemant door 't
vergrooten van die geliefde voorwerpen te misleiden; Hy schetst ze maar af even
eens als ze in zyne eige harssenen verbeeld zyn. Hy is altyd in de zelfde geschiktheid,
als iemand die stevig gedronken heeft, en door 't druive-zap vervrolykt in die
wellustige toestand zig rykdom, magt, schoonheid en verstand met een onbetwistbaar
recht denkt te kunnen toeeigenen. Zyn Character is eigentlyk eene natuurlyke
dronkenschap, hy is met een knip ter waereld gekomen, en die zal hem byblyven,
tot dat mogelyk eenige ziekte of d'ouderdom, zyne levensgeesten zal verkoelen en
de werktuigen zyner harssenen doen verstrammen. Men vermoede niet dat het bevallig
denkbeeld, dat hy van zig zelf heeft, hem trots, baldadig, onverdraaglyk, maakt.
Ganschelyk niet; 't Is de hupste, en beminnelykste zot die 'er uit kan komen. Hy is
maat met alle menschen. Zyne vergenoeging wegens zyn zelf loopt t'allen zyden
over, en bedruipt alle, die met hem verkeeren; 't Zyn allen, zonder uitzondering,
brave, redelyke, eerlyke, verstandige luiden, die wonder veel van hem houden, en
des noods hem alle mogelyken dienst zouden doen. Hy is zo wel te vreeden met zig
zelf dat het hem nauwlyks mogelyk is op
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iemand, ten zy men hem met daden, die aan geen dubbelzinnigheid onderworpen
kunnen zyn, beledigt, t'onvrede te worden. Door [24] de gemeenste vriendlykheid,
en beleeftheid, word hy als verrukt; Is hem ergens een fatsoenlyke schootel eeten
gegeven, en is hy daar op met een schyn van hartelykheid onthaalt geweest, hy
beschouwt zulks met het zelfde vergrootglas van zyne aangeboore dronkenschap;
Hy is pragtig, heerlyk, als een Prins getracteert geweest, en de onthaler heeft in de
kunst van aan gasten een maaltyd aangenaam te maken zyns gelyke niet.
Uit het gezegde is ligt op te maken dat dit Character van eene dronke imaginatie
heel iets anders is als de ordinaire verwaantheid, die niet zelden met voorbedagten
raad de waereld door schynverdienste tracht te bedriegen, die trots en vermetel overal
't hoogste woord wil voeren, zig zelve verheft, anderen versmaad, en onder 't gewigt
van haare laatdunkendheid zoekt neder te drukken, en ieder, die door haar niet
bedrogen word, tot eene ondragelyke last moet strekken. Die lust heeft deze laatste
wangestalte der ziele met zyn ware verwen afgezet te zien, kan zulks vinden in een
gedigt, genoemt *Lof der verwaantheid; die verheeve Dame zelf word 'er spreekende
ingevoert, en vertrout ons alle hare eigenschappen, hoe meer door haar opgevyzelt,
hoe hatelyker, met al het oordeel, met al de kunst, aardigheid, beknoptheid en
zinrykheid, die tot een treflyk hekeldigt vereischt worden. Voornamentlyk heb ik
een zonderling behagen in de wyze op welke de Schryver dit Meesterstuk eindigt.
Om ons te doen zien, dat de lugthartige verwaandheid een wenschelyke toestand
voor den mensch zou zyn, indien ze door de ware godvrugt niet om ver wierd
geworpen, en onze grootste belangen in dit leven bepaalt waren, doet hy 't opgeblaze
Wyf aldus spreeken:
. . . . . . Maar ik zie daar ginder Goedgeloof
Die 't oog heeft in een boek; Ey zeg eens aan de sloof
Dat ik het gaerne zag; ligt dat het iets zal wezen,
Dat van myn gading is; Ik wil den Tytel lezen;
Want zo me die behaagt . . . Maar Hemel! kan het zyn?
De Bybel! ach! vaart wel, myn vrienden; ik verdwyn. [25]

*

Zie Proeve van Digtoefening. p. 236. Leiden 1731.
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No. 94. Den 19. September 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Frigida pugnabant calidis, humentia siccis,
Mollia cum duris, sine pondere, habentia pondus.
1
OVID.

IK wierd eens by een zeker Heer, die alhier de zaken van een der grootste Vorsten
des aardbodems waarnam, door een goed vriend, die met den zelven zeer gemeenzaam
leefde, tot het middagmaal geleid. 't Eeten was eventjes opgedist, en terwyl de gasten,
die reeds aanzaten, plaats voor ons maakten, zag ik met verwondering, dat behalven
twee a drie fatsoenlyke luiden, de genodigden bestonden uit allerlei werk-bazen, alle
gezeten naast hunne Vrouwtjes, de eene als een burgerwyfje, de ander als een
brakkinnetje2 gekleed, dog ieder op haare wyze netjes aangedaan en overvloedig met
gout en zilver behangen. De geregten waren ook naar de gemeene aard, smaak en
gewoonte van de gasten geschikt, en zo men hier en daar op een hoek van de lang
uitgestrekte dis een fricassee van hoenderen, of een ragoutie vond, de meeste schotels
waren vervult met zwaare en onhebbelyke stukken van Ossen- en Kalfsvlees, verzelt
van Hammen en gerookte Paterstukken, waar aan, naar het my voorkwam, een
Compagnie uitgehon[26]gerde soldaten hun bekomst zouden kunnen gekreegen
hebben. Dog, wanneer door de rondborstige en hartelyke aanmoediging van den
Tractant de eerste bedeestheid, en schroomagtigheid van dit Volkje, en

1

2

1756: 380 “De Kou de Hitte, Droog het Vocht, in een verwart, 't Gewigt en 't Wegeloos, het
Zacht bestreed het Hard. VONDEL.” - Er werd strijd gevoerd tussen koud en warm, tussen
droog en vochtig, tussen wat hard en zacht was, tussen zwaar en zwaarteloos. Ovidius,
Metamorphosen I, 19-20.
Brak: (metaf.) deugniet; hier tegenover burgerkledij op een losse wijze gekleed.
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voornamentlyk van de Vrouwen, eenigzins verdweenen waren, wierd 'er, zonder het
behulp van de vork, het mesch zo dikwils, en zo stevig in gezet, en zulke hompen
wierden 'er uitgehaalt, dat ik wel zag, dat 'er voor de boden van den Heer Onthaler
niet te veel overschieten zou. Dit schranssen geschiede onder een diep stilzwygen,
en met den hoed op 't hooft, die evenwel by het drinken der gezondheden, met half
besmeerde handen nu en dan afgeligt wierd, en schoon deze gasten als om stryd aten
en dronken, waren ze voor 't overige aan tafel of z'er geleent waren, en hun goed
humeur was door onze tegenwoordigheid, om zo te spreken, geboeit. 't Was niet veel
beter gesteld met de fatsoenlyke luiden van 't gezelschap, die te bescheiden om zig
in een gesprek in te wikkelen, daar die groove menschen onbekwaam waren deel in
te nemen, zig vergenoegden met wat kourantnieuws voor den dag te brengen, en van
het weer te spreeken. Wat my aangaat, niets verveelde my meer, als dat zo wel de
Heeren, als de werkluiden my gansch onbekend waren, en dat ik ieder ogenblik
wanneer het 'er op aankwam om iemand met een glas wyn te begroeten, gedwongen
was te vragen hoe ieders naam was, waar in ik het ongeluk had, by gebrek van
aandagt, dikwils mis te tasten, Baas Pieter, in plaats van Dirk Baas, en Annetje
Gerrits, voor Grietje Claasz. noemende. Men zal ligt denken, dat ik weinig lust had
om die aangename maaltyd uit te rekken. Zo dra het eenigzins met betamelykheid
geschieden kon, [27] gaf ik myn vriend een wenk, en wy vonden goed, onder
voorwendzel van een affaire die niet uit te stellen was, ons afscheid te nemen, en
door ons vertrek, 't welk door dat van de fatsoenlykste gasten gevolgt wierd, 't overig
gezelschap te ontdoijen, en t'ontkluisteren. Dit gebrek van overeenkoming sproot
niet uit een dwaas overleg van den onthaler, die door ons en andere luiden van
opvoeding, die gewoon waren zonder ceremonie zomtyds met hem te komen eeten,
verrascht was geweest, en de anderen om zekere beweegredenen hebbende laten
uitnodigen, de zaak niet anders had weten te stellen. Maar ik ken 'er niet weinig onder
onze hupsche burgerluiden, die met voorbedagten raad door zodanig een rommelzoo
by den anderen te brengen de kunst vinden om het keurigste eeten, en den
aangenaamsten drank aan redelyke gasten onsmakelyk te maken. Zulks geschied
dikwils onder voorgeven, dat men aan de eenen, zo wel als aan de anderen verpligt
is, of dat men vreest de vriendschap van die genen die men t'huis mogt laten te
beleedigen, en zelfs te verliezen. 't Is niet alleen waar, dat geen klein getal
onbedagtzame menschen, wanneer een hunner
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vrienden een maaltyd geeft, waar by zy niet verzogt worden, zig hier over, als wegens
een kleinagting, gebelgt houden, maar ik moet ook bekennen dat ik in het begin van
myne jongelingschap, by gebrek van genoegzame waereldkennis, kinderagtig genoeg
ben geweest, om zulks voor my als eene hoonende veragting aan te zien. Dog uit die
dwaling ben ik op eene geestige en verstandige wyze geholpen, door een Neef dien
ter ooren was gekomen, dat ik op diergelyke wyze door hem waande beleedigt te
wezen. Hy was bezig met myn Vader een Piquetje te speelen, en [28] 't was hem
onmooglyk het spul te winnen, of hy moest repick maken; Hy hield zig hier op als
of hy twyfelde, wat hy best weg zou werpen, en my met een vriendelyk wezen tot
zig hebbende geroepen gaf hy my zyne kaarten over, en na my gezegt te hebben, hoe
het met het spul stond, verzogt hy van my te weten, hoe ik het in dusdanig gval met
het écarteeren zou stellen. Vermids ik 't piketten redelyk wel verstond, vond ik goed
twee aazen, een heer, en twee vrouwen weg te werpen, en gaf hem in handen een
lage vierde nevens drie boeren. Zo zoud gy het aldus spelen? sprak hy hier op; Ik
ook, myn lieve Neef; en zelfs ik neem de zelfde regel in agt in de burgerlyke
t'zamenleving. Wy weten beide wel, dat in het piquetten de Aazen en Heeren kaarten
van meer waarde zyn als Boeren, of tienen, en nochtans wyzen we niet zelden de
eerste van de hand, om de anderen zorgvuldig te behouden, om dat ze in de
tegenwoordige omstandigheden beter in onze kraam te pas komen, en zig 't beste
naar ons oogmerk en 't spel 't welk wy in handen hebben, schikken. Wanneer ik
onlangs gasten heb gehad heb ik u geécarteert niet als een tien of boer, maar als een
aas; Dog gy kunt verzekert wezen, dat ik zo draa ik kans zal zien naar eene vyftiende
best, en vier aazen ik my wel wagten zal van u t'huis te laten. Geen verschooning
kon vriendelyker, en teffens verpligtender wezen, en zedert heb ik zonder moeite
begreepen, dat men uit een beginzel van ware hoogagting zyn dierbaarste vrienden,
buiten 't getal der genodigden kan sluiten.
Ik twyffele ook geenzins, of de vreze van dusdanige belediging te veroorzaken is
maar een bloot voorwendzel, en geenzins de ware reden, om zo eenen ongeschikten
hoop van gasten als met de hairen by een te sleepen. Onze luiden zyn ge[29]woon
een maaltyd, die ze van anderen genoten hebben, aan te zien, niet als een teken van
vriendschap waar van de gasten en de onthalers het zoet vermaak zo wel als de
verpligting met elkander delen, maar als een schuld die hen op de schouders drukt,
en waar van zy hoe eer, hoe liever zig tragten te ontlasten; Men schrikt voor
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den dag, die men tot die betaling uitgekipt heeft, in plaats van 'er naar te wenschen
en te rekhalzen, en men dankt den hemel, wanneer de zelve vervloogen is. 't Is geen
wonder derhalven, dat men tragt, zo veel het doenlyk is, met een en de zelfde moeite
en kosten zig van alle diergelyke schulden te ontheffen, en weder op een effen bodem
te komen; Hier door moet het noodwendiglyk gebeuren, dat de genodigden met
schroom en angst zig naar een gastmaal begeven, gedurig belemmert, door de
bespiegeling van de droevige gevolgen der aanstaande vreugd, die over de Maaltyd
zelf hen dikwils te binnen moeten komen, ten minste zo lang die bekommertheid
door 't levendig en vervrolykend druivensap niet genoegzaam overstulpt is. Voeg
daar by, dat zo een gezelschap dat niet aan een hangt wonder wel gelykt aan een
speelinstrument, waar van alle de snaren ongesteld zyn, en die in plaats van de ooren
door de aangenaamheid van een overeenstemmend geluit te streelen, en daar door
de ziel te kittelen en met liefelyke aandoeningen te vervullen, door strydige en
elkander dwarsboomende toonen, 't gehoor verveelt, en 't gemoed ontrust. Zo een
afschuwelyk Musiek kan niemant behagen als woeste en wilde menschen, zonder
smaak of kunst, die dubbel wel te vreden zynde als ze 't gerammel van de snaaren
maar horen, onmagtig zyn 't minste onderscheid te vinden tusschen de Viool van een
Ita[30]liaansch Violist en de Lier van een Savoyard. Eveneens is het gelegen met
onze onovereenstemmende gezelschappen, daar niemand zig verlustigen kan, als
vraten en suipers, welkers eenigst vermaak in een maaltyd beoogt, bestaat in zig op
te proppen en te overstroomen, die in een verdovend, en niets beduidend geraas en
geschreeuw, het pit en merg van alle verlustiging vinden, en 's anderen daags met
een duiselende kop hunne vrienden vertellen, dat ze zig noit beter gediverteert hebben,
en dat ze een uur a twee na het eeten reeds zo dronken, als beesten zyn geweest.
Het zy my geoorloft ronduit te betuigen, dat ik geen land en weet, daar men zo
weinig 't regt gebruik van het tafel-vermaak, als hier, kent. Men geeft nooit of zelden
onder ons zyn vrienden te eeten als op eene formeele, voorbedagte, kostbare en naar
de kunst toebereide maaltyd, op welke het bykans onmooglyk is voor redelyke luiden,
al was het gezelschap al vry wel geschakeert, eene verkwikkende uitspanning te
vinden. 't Getal der genodigde is door de bank te groot; 't Is niet mooglyk dat alle de
gasten in de zelfde conversatie deel nemen. Schoon iemand met zyne naaste buuren
in een behaaglyk gesprek is ingewikkelt, 't is hem naauw-
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lyks mogelyk in 't zelve een onafgebrooken vermaak te smaken. Aan de andere zyde
van de tafel zal hy hartiglyk horen lagchen; zulks zal zyn aandagt en nieuwsgierigheid
opwekken, en vermids hy met alles wat 'er gezegt word zyn voordeel tragt te doen,
zal hy niets volmaakt begrypen, en in niets een volkomen behagen scheppen. De
Franschen zeggen dat wy Hollanders geen verstand hebben om ons te diverteeren,
en ze hebben gelyk. Ze kunnen ook met grond ons zulks verwyten, dewyl zy 't volk
van gansch Europa [31] zyn, die 't wyste gebruik van alle geoorlofde en eerlyke
verlustiging weten te maken. Ze oordelen met regt dat het aangenaamste gedeelte
van eene vriendelyke en ongedwonge t'zamenleving aan den dis gezogt moet worden.
Ze gaan by een vriend ongenodigt aan zitten, en eeten en drinken met vergenoeging,
en blydschap, wat ze ook mogen vinden. Men verrascht hen noit met hen op 't uur
van de maaltyd te bezoeken. Ze zullen nog schaamte nog verlegentheid tonen, al
hadden ze maar eene geringe schotel eeten, en een flesch wyn, en ze vergoeden de
schraalheid van de tafel, door een vrolyk en gulhartig wezen, en door een aardig en
vrindelyk praatje, daar ze, onder een sober en verlevendigend glaasje wel eens een
aardig drinkliedje by voegen; en aldus vind men aan zo een mageren dis de tyd korter,
als op onze heerlykste en pragtigste gastmalen. Zommige van die Natie, die de
treffelykste aller beweegredenen met ons vermengt heeft, hebben niet in 't geheel
die zoete, en minzame gastvryheid vergeeten. Dog by onze Amsterdammers is ze
ganschelyk onbekend. Indien hen een vreemd vriend onverwagt op den hals komt,
wat eene verlegendheid is 'er in de gansche familie, wat eene bedeestheid? Wat eene
verslagenheid op de aangezigten van de man of vrouw van 't huis. Of de koelheid
van 't eerste onthaal jaagt den vriend de deur uit naar een ordinaris, of wel men steld
alles in rep en roer, om het maal te verbeteren, en te vermeerderen, en de verhongerde
gast, die met een stuk brood en een glas wyn te vreden zou wezen, moet met smart
en ongeduld gansche uuren wagten eer een ordentlyke maaltyd voor hem klaar
gemaakt is. In het buiten-leven zelfs, dat dog lugtig en ontlast van alle dwang behoorde
te [32] zyn, durft men zelden een gemeenzaam vriend op de ordinare portie houden,
of verzoeken, en aldus leven onze schatrykste luiden zonder zig door hare rykdom
't beminnelykste vermaak, en 't zoetste genoegen te bezorgen, dat in de t'zamenleving
kan gesmaakt worden. Op den middag is zulks eenigzins te verschonen by koopluiden,
die schielyk hun honger moeten verzadigen, om zig weer naar hunne bezigheden te
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begeeven; Maar wat dog belet hen 's avonds zig te verfrissen en van hunne zorg en
vermoeidheid te herstellen in het disgezelschap van twee a drie hupsche en
vermakelyke vrienden, die door middel van twee a drie wel toebereide schotelen,
een goed glas wyn, en een vrolyk en teffens nut gesprek, zo wel als den tractant, in
zo een gemeenzaam en vriendelyk onthaal duizend maal groter verlustiging zouden
vinden, als op de treffelykste en kostbaarste Menniste bruiloft.
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;
'sGravenhage, C. Boucquet en J. vander Kloot; Dordrecht, Van Braam; Leyden,
Kerchem; Haarlem, Van Lee; Utrecht, Kroon; Middelburg, Meerkamp; Vlissingen,
Payenaar; Leeuwaarden, Strik. &c. [33]
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No. 95. Den 22. September 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Pacemque armatus amavit.
1
LUCANUS.

IK heb een' Neef in het Campement, die my belooft heeft my nu en dan in een
wydlopige brief een uitvoerige beschryving van 't geen in 't zelve 't merkwaardigst
voorvalt, toe te zenden. 't Is een man van tusschen de veertig en vyftig jaren, die zig,
reeds zedert vyf jaren, zonder andere voorspraak, als die van zyne verdiensten,
genoten te hebben, aan 't hooft van eene Compagnie voetvolk geplaatst ziet. In den
voorleden oorlog heeft hy niet alleen hier te land, maar ook in Duitschland en Spanje
vele belegeringen en Veldslagen bygewoont, en dewyl hy met een gezond oordeel
en aandagtige geest begaaft is, en zig geheel en al aan de betragting zyner pligten
heeft overgegeven, durf ik zeggen dat hy verdient als een Hoogleeraar in de
Krygskunde aangezien, en geagt te worden. Niet alleen is hy in de wiskonst al vry
verder, als dezelve met zyn ampt betrekkelyk is, gevordert, maar hy heeft ook een
net begrip van de Redenkunde, die de sleutel aller wetenschappen met recht kan
genaamt worden, en heeft dezelve, geduurende eenige jaren zyner jongelingschap,
in de Academische studien met iever versleten, op andere weten[34]schappen geleert
toe te passen. Dog zig zelf recht doende, en zig, hoewel door eerlyk en oprecht, niet
ernstig genoeg vindende om 't Predik-ampt waar te nemen, niet twistgierig genoeg
om met pleiten de kost te winnen, en al te afkerig van zwetsen, en kwakzalvery, om
in korten tyd als Arts, zyn wyste en ervarenste amptgenoten de loef af te steken, heeft
hy willen bezoeken met den degen zyn

1

1756: 391 “Hy mint den Vrede, schoon gewapent.” - Gewapend beminde hij de vrede.
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fortuin te maken, en denkt reden te hebben over zyn geluk te vreden te zyn, dewyl
hem in zyn gehelen dienst niet meer als zes jonkertjes die, terwyl hy reeds Officier
was, als Cadet in 't Regiment gedient hadden, boven 't hooft zyn getrokken. Zyn
eerste brief is gedagtekend uit het Campement den 10 September 1732.
MYN HEER EN WAARDE NEEF.
EEnige der verstandigste Officieren van ons Regiment lezen alhier zo wel als ik
den Spectator, nevens andere pryzenswaardige boeken, waar van wy een goeden
voorraad mede genomen hebben, en hier vinden wy het zoet vermaak en
d'aangenaamste uitrusting, terwyl de meesten, en wel de jongsten van onze makkers
de zelfde voordelen te vergeefsch zoeken, in spelen, zuipen, zwelgen en andere zo
schandelyke als afmattende verlustigingen. De beweegredenen om diergelyk
Campement in vredenstyd te formeren, door u of door een andere by een verzamelt,
vinden wy bondig en digtgeestig uitgedrukt, en opgetoit, en wy wenschen van harten,
als rechtschape Officiers, die de eer van 't Vaderland liefhebben, en behartigen, dat
het uitvoeren van dit heilzaam bestek, voor 't oog van zo vele doorlugtige, en
krygskundige toezienders, den Staat tot vermeerdering van luister mag verstrekken,
en zulks zou zekerlyk niet missen kunnen, indien alle onze [35] makkers zig met
dezelfde loffelyke eerzugt als wy voor zig zelf en voor onze gansche landaard bezielt
vonden. 't Is waar op onze troepen zelf valt niet te vitten; Hoewel eenige Regimenten
wel wat frayer voor 't oog mogten wezen, ziet 'er het volk doorgaans wel uit en hoeft
wat het wezentlyke van de krygsoeffeningen aangaat, voor geen andere Natien, hoe
afgerigt ook in de exercitie, te zwigten, en ik twyffel niet of de toegevloeide
vreemdelingen zullen des aangaande vergenoegd zyn. Dog ik moet u een
omstandigheid mededelen, dewelke my op de révue van 't voetvolk, wegens 't gebrek
van schaamte in anderen, schaamrood heeft doen worden, en in de uiterste
verlegendheid gebragt. Gy weet dat in diergelyke gelegendheid, alle de Officieren
en zelfs de Heeren Generaals in 't voorby trekken, den oppervelheer met de piek
groeten, en dat zulks niet alleen naar zekere regulen, maar ook met een bevallige
zwier behoorde te geschieden. Nochtans is het in 't generaal aangemerkt, dat weinigen,
en dat nog meest luiden van jaren, zig daar van betamelyk gekweeten hebben, en dat
een groot getal jonge Officiers die pligt zo onregelmatig, zo onaardig en boersch
hebben afgelegt, als of ze noit een piek in de hand
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hebben gehad, en voor de eerste reize de bejaarde Bevelhebbers zo goed en zo kwaad
als ze konden, trachtten na te aapen. Hoe is het te begrypen, zou men zeggen, dat
luiden, die eenig edel bloet in hunne aderen voelen, en de minste zugt hebben voor
hun eigen glorie, en voor die van het dierbaar Vaderland, zig aan zo eene aanstotelyke
nalatigheid schuldig maken? hoe kunnenze, zonder beschaamde kaken, eene nette
en aardige wapenhandeling van hunne eige soldaten afvorderen, terwyl ze zelf
onbekwaam zyn twee a drie gansch niet ongemakkelyke handgre[36]pen naar
behooren met een ligte piek te doen? Ik durf zeggen, dat ons Regiment in dit opzigt
by alle de toezienders zig des verstaande, en by de Generaals eer ingelegt heeft, en
zulks is geen wonder, doordien alle myne makkers reeds zedert twee maanden zig
onderling daar omtrent met zo veel vlyt geoeffent hebben, dat het ons al zo moejelyk
zou wezen kwalyk, als aan zommige anderen wel, te salueren; Men is genoegzaam
bewust dat het niet mogelyk is, dat ieder met den zelfden iever even ver hier in kan
komen, gelyk men weet dat alle de genen, die even lang, en met evenveel aangewende
moeite hebben leeren danssen, geen even aangename Danssers en zyn, en dat 'er in
zommige ligchaams gestaltens eene natuurlyke geschiktheid, vaardigheid, aardigheid
en bevalligheid gevonden word, die door oeffening en kunst niet kan bereikt worden.
't Is nochtans zeker, dat met dezelfde beweegingen dikwils te herhalen de leden zig
daar allengskens naar buigen en zetten, en dat 't geen in het begin gemaakt en styf
was, met 'er tyd eene losse ongedwongenheid verkrygt. Ik moet U egter met vreugd
bekend maken, dat de schandvlek van zo eene onverschonelyke verwaarlozing, zo
veel 't mogelyk was, uitgewischt is, door eene van onze oudste, aanzienlykste,
ervarentste en dapperste Generaals; namentlyk de Heer Luitenant Generaal Baron
van K... 1 Alle de toekykers zo Vaderlanders als vreemdelingen zyn door zyn manier
van salueren verrukt geweest, en betuigen volmondiglyk, dat het onmooglyk is dien
braven Krygsman, daar onze welgemaaktste jonge luiden op verre na niet, wat aangaat
de regtschape mine2 van een soldaat, en Edelman, tegens op kunnen, in dit opzigt te
overtreffen; Een van myne Makkers die 'er als door opgetogen

1
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Het zou hier om Johan Rabo Baron van Keppel kunnen gaan; sinds 11 maart 1727
luitenant-generaal der infanterie, overleden in 1733. Vgl. H. Ringoir, Nederlandse generaals
van 1568 tot 1940. 's-Gravenhage 1981: 4.
Voorkomen c.q. gelaatsuitdrukking.
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was, en [37] die met eene Poëtische verbeelding begaaft is, verklaarde, dat Mars zelf,
als gebruikte hy den gordel van Venus voor een Portepee1, Jupiter met geen
edelmoediger fierheid, bevalliger en natuurlyker zwier, en netter gepaste
regelmatigheid zou kunnen met de piek groeten. Gy zult zekerlyk te wys zyn, waarde
Neef, om my tegen te werpen, dat die martiale pligtspleging van geen wezentlyk
belang is, en tot het nutte der krygskunde niet noodwendiglyk word vereischt. Ik wil
gaarn bekennen, dat het niet onmooglyk is, een piek, die men in 't salueren onbeschoft
handelt, in een gevegt een vyand met onvertzaagtheid in de ribben te stoten; Dog ik
zal niet te min staande houden, dat diergelyke plompheid en moedwillige
onafgerigtheid duidelyk aantoont, dat men geen lust in den dienst heeft, en met grond
doet vermoeden, dat die geen, die zig niet verwaardigt in zo eene geringe zaak zig
te oeffenen, weinig geneigtheid moet hebben om de zwaarwigtigste kennis der
krygskunde zig eigen te maken. Daar by durf ik nogmaals herhalen, dat dusdanige
onbedrevenheid ten groten dele spruiten moet uit een lafhartig gebrek van eerzugt,
zonder dewelke men wel eene natuurlyke onverschrokkenheid met Wolven en Tygers
gemeen kan hebben, maar noit door edelmoedige beweegredenen tot treffelyke
ondernemingen aangehitst worden.
Ik blyve.
Ik heb uit onze Legerplaats nog een andere brief van den zelfden datum gekregen,
dewelke opgesteld door een Officier van zeer verschillende imborst, ook van een
gansch anderen inhoud is. [38]
H E E R S P E C T AT O R .
IK lees uwe blaadjes met pleizier, voornamentlyk wanneer ze niet al te ernstig
zyn; want ik hou van geen preken. Gy moet weten, dat ik de eer heb van een verlopen
student te wezen; hoewel ik niet minder als zot ben, en bykans een heel jaar al vry
wel gestudeert heb. Dog wel haast heeft een edelmoedige naiever my aan 't ligtmissen
geholpen, en hoewel ik de reputatie van den grootsten krotter van de hele Academie
verdiend en verkreegen heb, kan ik met roem zeggen dat het Fortuin myne heldhaftige
ondernemingen zo zeer begunstigt heeft, dat ik niet meer als zes maal half lam ben
geklopt; en maar twee reizen in de wagt heb gezeten. Uit dit myn

1
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gedrag hebben myn ouwelui besloten dat ik bekwamer was Mars als Apollo te dienen,
en in die gedagten hebben ze my aan een Vaandel geholpen. Ik geloof, als ik u de
waarheid zal zeggen, datze niet kwalyk daar omtrent geoordeelt hebben, en wanneer
ik my wel ondertast denk ik te voelen, dat ik als 't op een vegten aankwam zo los toe
zou bruyen als de beste, voornamentlyk indien ik maar ruimpjes half vol was, en
daar kan een eerlyk Officier, wiens zak wel gestoffeerd is, immer altyd toe komen;
In dien* heugelyken toestand bevind ik my tegenswoordig mede in 't Campement,
vermids Mamaatje, dat de beste Vrouw van den aardbodem is, en van wie, zo ik maar
een half uurtje met 'er wil keuzelen, en een kopje thee drinken, ik alles kan krygen,
wat ik wil, myn zak met hondert duccatjes van 32 voorzien heeft, om my in de
noodzaaklykheid van de ongewoone onkosten, wat te ondersteunen, en my in staat
te stellen, van niet minder te zyn als een ander; Want dat kan die [39] hupsche vrouw
tog in haar kiezen niet verdragen, al zou ze haar diamanten oorringen verzetten. Ik
kan u ook, zonder liegen, verklaren dat myn goudbeurs, volgens de intentie van de
geefster, trouw aangewend word. De gelegentheid om zulk aangenaam gebruik 'er
van te maken, ontbreekt hier ook ganschelyk niet; Ik had myn leven niet gedroomt
dat d'oorlog zo vermaaklyk was. Waar men gaat of staat, men hoort niets als
trompetten, keteltrommen, houtbois en walthoorns; Als men de linie maar langs gaat,
word men over al by bekenden, en onbekenden in geroepen; hier slurpt men een glas
Bourgogne wyn, hier een glas Champagne, daar fept1 men weer een klokje keurelyke
ratafia2. Tegens den avond gaat de regte vreugt eerst aan. By de Marketenters is alles
te krygen, en zelfs van 't beste, dat gevonden kan worden, en niets ontbreekt 'er van
't geen een braaf jong Krygsman, die een bon vivant is en kluiten heeft, kan
verlustigen. 't Geen ons het slegtste, en onprofytelykste vermaak niet verschaft is
onze manier van met zommige ryke kykers om te springen. Gy zoud u slap lagchen,
indien ge wist hoe aardig wy haar met spelen van den huig weten te ligten, en met
wat voor een koddige drai wy hen de onverdiende goedheid van ons lekkertjes te
eten, en te drinken te geven, voor een eer en voor een verpligting toerekenen. In 't

*
1
2

Dit is dubbelzinnig; Dog mogelyk in de eene betekenis zo wel waar, als in de andere.
Feppen = fleppen: met kleine teugjes, met welbehagen drinken.
Likeur bereid uit alcohol en vruchtensap.
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kort, Heer Spectator, dit is een krygskermis, waar by de kermissen van alle de
Hollandsche steden by een gevoegt geen handwater zouden hebben1. Eene zaak is
hier maar die my, en myne beste vrienden magertjes aanstaat; 't Is immers of 'er de
Drommel meê speult, dat de oude lui zo ongerust zyn, en in 't bed niet duuren konnen.
Onze bejaarde Bevelhebbers schynen hier in boven anderen uit te munten; Voor dag
en dauw zitten ze al te paard; Zulks zou ik wel mogen lyden, [40] indien ze door de
ongerymste afgunst, ons het slaapen niet beletten, om dat zy zelfs niet slapen kunnen.
Al hadden we 's avonds te voren een half dozyn flesjes agter de knopen gestoken,
ze gebruiken daar omtrent de minste consideratie niet, en al weten we 's morgens
niet waar we onze armen en benen weer zullen vinden, wy moeten 'er voor zes uuren
al uit, en in de wapenen zyn; 't geen 'er ons als verzope katten doet uitzien, en gansch
geen frai figuur kan maken. Onlangs aan 't hooft van 't bataillon al staande in slaap
geraakt zynde, liet ik 't Vendel vallen, en 't scheelde weinig of 'k had de zelfde weg
gegaan, en wanneer ik moest salueeren was ik nog zo dodderig, dat ik de* lap haast
op de linker schouder gelegt had? Zommigen van myn Kameraats hebben
desaangaande een aardig loopje uitgevonden, en om de gelegentheid te hebben van
ter deeg uit te slapen, hebbenze hun best gedaan, om voor eenige dagen in arrest te
zitten. Zo het zo voortgaat, zal ik het zelfde kunsje in 't werk moeten stellen, en daar
is hier een zekere marketenter, daar ik een pik op heb, die ik om dit einde te bereiken,
eerstdaags eens digt meen af te rossen. Ik verzeker u, dat het noit lukken zal, zo onze
Generaals hier omtrent niet rekkelyker worden. Al dat exerceren 's ogtens is geen
duit waard. Als ze tot 's agtermiddags willen wagten, dan zou 'er weer oly in de lamp
zyn, en 't zou gaan of 't gesmeert was. Mogelyk zouden ze zulks wel doen, indien
z'er maar om dagten; weest derhalven zo goed van hoe eer hoe liever een vertoog
daar toe strekkende op te stellen, en hen toe te zenden. Zo het u lukt hen zulks in 't
hooft te brengen, zult gy my ten diersten aan u verpligten, en ik beloof u op uw
gezondheid, en op 't goed succes van uwe verdere schriften een bouteille moezelwyn
in eenen teug uit te drinken.
Ik blyve &c. [41]

1
*

Geen handwater bij iets of iemand hebben: er niet mee in vergelijking kunnen komen, niet
zo goed zijn.
't Vendel.
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No. 96. Den 26. September 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Manet alta mente repostum
Judicium authoris spretaeque injuria linguae.1

H E E R S P E C T AT O R ,
DEwyl ik onder 't klein getal ben der gener, die door eenigen uwer eerste Vertoogen
gered zyn uit de belagchelyke dwaling betreffende eene volstrekte taalzuivering, zal
ik tragten u myne erkentenis deswegens te toonen, met u aan de hand te geven de
ware oorzaak, die tot nog toe den spoedigen voortgang van uw werk alhier gestuit
heeft. Zoud gy wel gelooven dat het niets anders is als de zelfde reden, die my zo
zeer aan U verbind, en dat gy met plotseling te vallen op de Taalzuiveraars en
Meesters Woordemakers eene algemeene en onuitwisselyke spyt in dat Volkje hebt
verwekt, op dewelke Uwe vertogen, als een vaartuig op een zandplaat, zyn blyven
hangen. Weest verzekert dat zy het U noit vergeven zullen, en dat zy, tusschen hen,
zonder zig nochtans onderling des aangaande te spreeken een stilzwygend, en uit
den aard van hunne gestoordheid voortvloeyend eedgespan schynen gemaakt te
hebben, om uw werk te onderdrukken, en te verduisteren. Waarlyk, indien gy dit
talryk broederschap, en uwe ware belangen beter had gekend, gy zoud een an[42]deren
drai aan die zaak gegeven hebben. Gy zoud het weitsch2, en hoogzwevend

1

2

1756: 403 “'t Verachten van de Taal, gerekent als een hoon Steekt diep hun in de krop; maar
stelt hun geest ten toon.” - Diep in haar hart blijft dat oordeel van de scheidsrechter, dat
onrechtvaardige en smadelijke woord bewaard. Vergilius, Aeneïs I, 26-7.
Voortreffelijk.
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Nederduitsch, met loftuitingen hebben overladen, en U vergenoegt hebben te betuigen,
dat het U onmooglyk was 't zelve in al zyn volmaaktheid in schriften geschikt, om
van ieder verstaan, en gelezen te worden, te doen schitteren. 't Is nauwlyks uit te
drukken wat een goede uitwerking die nutte veinzing door des Spectators reputatie
zoude veroorzaakt hebben. Ieder van die Heeren zou 'er deel in hebben genomen, en
zelfs, uit een beginzel van liefde voor 't vaderland, en van iever, voor deszelfs by
hen zo geachte taal, aanhangers voor hem hebben geworven, en ik heb reden om te
twyffelen, of de Britsche Zedemeesters, hoe onverbeterlyk, en zelfs onnavolgelyk,
by U niet zouden te kort geschooten hebben. Maar nu gy het werk by zo een verkeert
handvatzel hebt aangegreepen, is het 'er ver van daan, en wanneer ik my herinner,
hoe de goedkeuring van uw eerste vertoog, door de raillerien (vervat in het tweede)
tegen ons kunstgenoodschap zo schielyk, als een gekolde1 os, ter neer wierd geworpen,
kan ik my nauwlyks van lagchen onthouden; Wy stonden als voor 't hooft geslagen,
en zelfs als van een donderslag getroffen; Nauwlyks konden wy onze ogen geloven,
en wanneer wy van onze verslagenheid tot ademhaling waren te rug gekomen, was
onze algemeene gedagten, dat het niet mooglyk was dat die twee stukken van de
zelfde hand waren, dewyl 't eerste het Character van een verstandig man scheen te
vertoonen, en 't ander een Autheur afschetste, die, om zo een deftig, en heilzaam
onderwerp te bespotten, noodwendiglyk zot of kwaadaardig, of wel beide teffens
moest wezen; Zeven of agt van onze voornaamste kampvegters begonden reeds de
pen van leer te trekken, om u wegens uwe onbe[43]zonne roekeloosheid te kastyden,
en uwe vermetelheid onder 't gezag van Hoofden, Vondels en duizend anderen, voor
eeuwig te begraven. Deze ten oorlog toegeruste schriften, overvloediglyk doorspekt
met scheldnamen, stonden tot heele tractaatjes aan te groeyen; Dog wanneer men
zag, dat gy de authoriteit der grootste mannen, in dit opzigt, als niet minder dan
onfeilbaar versmaadde, en uit de reden, uit den aard der spraken, en uit de
onmooglykheid van een volslage taalzuivering uw voorstel bewees en hen tot
wederlegging op die zelfde gronden uittartte, vonden zy goed, met betuiging, dat 'er
met een man als gy niet te redeneeren was, en dat hy best met een veragtend
stilzwygen was te beantwoorden, hunne onafgedane

1

Kollen: (een rund, os) met een hamer op de kop neer-, c.q. doodslaan; ook dolle stier.
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werkjes tot nader orde aan een kant te leggen, en u te behandelen als een gevaarlyk
ketter, wiens gevoelens door wederlegging maar berugter worden, en bekwamer om
't vergif zyner dwalingen wyd en zyd te verspreiden. Wat zouden de goede luiden
gedaan hebben? Gy hebt met grond aangemerkt, dat de meesten hoop ter waereld
geen verdiensten hebben als hunne nieuwmodische taal, en knarssende en krakende
koppelwoorden, en dat ze met U gelyk te geven alles zouden afstaan dat hen boven
den gemeenen man aanzienlyk kan maken. In hun spreken en schryven leggen ze
zig nergens op toe als op keurlyke woorden, die wonder wel gelyken naar geborduurde
kleederen, met stroo opgevult; Ze hebben 't minste denkbeeld niet van fraye gedagten,
aardige vindingen, kunstige verbeeldingen, nette gelykenissen, levendige, kragtige
en met de onderwerpen geevenmatigde uitdrukkingen; dusdanige bevalligheden
zoeken ze niet in schriften, om dat ze de bekwaamheid ontbeeren van z'er in te vinden.
Eenige der spitsvinnigste nochtans, en [44] die 't meest op hunne gaven vertrouwen,
hebben 't, om zig over u te wreken, op eene andere boeg gewent; Zy hebben getragt
op misslagen, en ongerymtheden u te betrappen, en hunne fraye aanmerkingen
deswegens op het papier gesteld u toegezonden. Gy kunt u niet verbeelden, hoe
hoogmoedig zy op die voortbrengzelen van hun geest waren, eer de zelve het ligt
zagen; hoe dezelven als in vertrouwen alle de goede vrienden wierden meêgedeelt,
hoe ze in stilheid wierden toegejuicht als onwederleggelyke bewyzen, die de Spectator
't hart niet zou hebben, in zyne Vertoogen in te lasschen, uit vrees van zyn naaktheid,
en armoede, in zyn onbekwaamheid om ze te beantwoorden middagklaar ten toon
te stellen. Gy kunt eens denken, Mynheer, hoe die Bazen hebben staan kyken, wanneer
zy hunne waanwyze berispingen door U ontleed hebben gezien1, en in hare natuurlyke
wanschapentheid voor 't oog des redens ontbloot, en hoe door die onverwagte uitkomst
hunner laatdunkende pogingen hunne reeds opgevatte spyt en gramschap tot barstens
toe opgezwollen zyn, en buiten staat gebragt, om door niets anders, als door
wraakoeffening, eenige verligting te ontfangen. Gy weet zo wel als ik, Mynheer, wat
indruk dat slag van luiden, op 't gemoet van den gemeenen man maken, door hun
barsch gelaat, pedantische deftigheid, zeldzame uitdrukkingen, en regte orakeltaal,
en zelfs op het gemoet der gener, die, hadden ze groothartigheids genoeg, om op hun
eigen reden te durven

1

Vgl. vertoog 66.
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vertrouwen, meer bekwaamheid zouden hebben, om een billyk en gezond oordeel
over uw werk te vellen, als die ondiepe bollen, aan welkers meesteragtigheid zy hun
verstand verslaven, en die zo dikwils zeggen, of ten minste doen ver[45]staan, dat
ze by uitstek op dat slag van zaken geslepen zyn, dat het hen eindelyk lukt op hun
woord gelooft te worden. 't Gezag van die verwaande Heeren doet voornamentlyk
een verbazende uitwerking, wanneer ze zelf iets, hoe gering het ook zy, met den druk
gemeen gemaakt hebben; Want de meeste luiden zonder studie, verbeelden zig, dat
niet alleen om een treffelyk boek te maken, maar zelf om een boek te maken een
buitengemeene geest en kennis vereischt worden. 't Is hen derhalven met zo eene
uitgestrekte authoriteit gewapend niet beswaarlyk uw werk voorspoediglyk te
ondermynen. Zo dra komt niet een van uwe blaadjes uit, of men ziet in de vermaardste
koffyhuyzen, en boekwinkels zommige van die fraye geesten, het met een trage hand,
als of het lood was, opvatten, 't zelve doorlopen, en na het hier en daar met het
schudden van 't hooft, en eenige uitjouwende grimlagjes onteert te hebben, het
veragtelyk daar heen smyten; Zulks is dubbel overgenoeg, om anderen, die door hun
eigen oogen niet durven zien, te doen geloven, en zeggen, dat het niet veel om 't lyf
heeft. Dog in geval iemant het zelve met genoegen en goedkeuring doorlezen heeft,
en zig onderwint, den barschen oordeelaar te vragen, hoe het hem aanstaat, zal hy
zyn schouders ophalende niet anders antwoorden, als schraal en mager Mynheer;
en 't is vrugteloos hem te vragen, wat hy 'er tog schraal en mager in vind, 't antwoord
blyft het zelve, 't is schraal, Mynheer, 't is mager, bedroeft schraal, bedroeft mager,
en daar mêe is de zaak zo goed als wiskonstig bewezen. 't Geen aanmerkenswaardig
is. Dit aardig kunstje word het meest in 't werk gesteld omtrent die van uwe vertoogen,
die de kenners de verstandigsten en gee[46]stigsten oordeelen, en waar van de
gemeene Lezers, indien hen de vryheid van hun eigen oordeel te gebruiken gelaten
wierd, het zelfde gevoelen buiten twyffel zouden opvatten. Anderen, die te boek
willen staan voor luiden die reden van hunne gevoelens kunnen en willen geven,
bedienen zig van een bedrieglyk loopje, waar door ze nauwlyks missen kunnen hun
oogwit te bereiken. 't Is bykans onmooglyk, dat menigvuldige en groove drukfeilen,
in een werkje, dat twee maal 's weeks schielyk moet afgedrukt worden, niet insluipen,
en 't zelve niet bekladden, en belemmeren. Daar by kend gy zekerlyk de Heeren
Correctors, (de goede niet te na gesprooken) waar van een Fransch Schryver niet
zonder geest zegt, dat ze
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dien naam min verdienen, om dat ze de fouten in de proeven verbeteren, als om dat
ze in de Autheurs den drift tot schryven corrigeren. Deze luiden klouwen dikwils
maar toe, om spoedig gedaan te hebben, raakt het niet zo is 't mis. Begrypen ze
terstond niet wat een Schryver zeggen wil, ze verklaren het, zo als 't hen in 't hooft
schiet, zonder zig de tyd te gunnen, om te onderzoeken, of de verbeterde zin, met
het geen voorgaat, en volgt, gevoeglyk geschakeld kan worden. Uwe vertoogen zyn
hier en daar al vry wat mishandeld, door zulke grillige en nauwlyks begrypelyke
correctien, die schoon ze door de bank, te regt geholpen, of ten minste gemerkt
kunnen worden, door Lezers bekwaam om den draad van een redeneering op te
volgen, nochtans aan onregtvaardige vitters de gunstigste aanleiding verschaffen,
om plompe misslagen, die u in 't hooft niet kunnen gekomen zyn, op uwe rekening
te zetten, en om onbedreve luiden wat wys te maken, dat de Spectator dikwils niet
weet wat hy zegt. [47] Ik kan my niet onthouden U hier van een koddig staaltje te
vertoonen; Terwyl ik onlangs t' mynent met eenige vrienden die onder uwe ieverigste
begunstigers gerekent kunnen worden, over uw werk redeneerden, ontfong ik het
bezoek van een man, die zig in deze stad eenige reputatie van geleerdheid verkregen
heeft. Dewyl wy vier tegen een waren, dorst hy juist de Spectator in 't geheel niet
verwerpen; Dog bekennende, dat 'er hier en daar al vry zoete dingen in waren, 't zy
ontleend, 't zy van des Schryvers eigen voortbrengzel, hield hy staande, dat het egter
van ongerymdheden krielde. Verzogt zynde zulks te willen aantoonen, haalde hy
met een zegepralend wezen de twee deeltjes uit zyn zak, aan alle kanten met vouwtjes
gekreukt. Ziet eens hier, Heeren, sprak hy, van wat een sierlyke en bevallige styl
onze man zig dikwils bedient; Na staande te hebben gehouden, dat de leugen niet
bestaat in 't bloote opzet van aan iemand denkbeelden strydig met de waarheid te
geven, vervolgt hy aldus: 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. Ik zag, met verwondering, dat 'er waarlyk zo
stond, dog begreep aanstonds, dat 'er in die plaats, door het drukken van eenige
kwalyk uitgeschrapte woorden eenige brabbeling ontstaan moest zyn; en na eenige
overweging vermoede ik, dat die plaats aldus te recht kon geholpen worden. Zulks
is onmydelyk; de eerlykste luiden zyn door de voorzigtigheid gedwongen zig

*

Tweede Deel pag. 45. boven aan.
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daar van niet zelden te bedienen. &c. 't welk op zyn beenen staat en 't overige van
uwe redeneering beantwoord. Dog onze oordeelkundige berisper, weigerde halstarrig
zulks aan te nemen, en wou tien dukaten tegens vyf wedden, dat de plaats zo als z'er
stond uit uwe onbezonne pen gevloeit was. Maar kom hier, voer hy voort; hier zal
ik u wat anders laten zien, in 't antwoord van den Schryver op den brief van een
myner geagtste vrienden? 't Is of de man ongelukkig is als hy omtrent waarheid en
leugen redenkavelt? † hier leert hy ons duidelyk dat de leugen niet eigentlyk bestaat
in waarheid. Gelooft uwe ogen ten minste, daar staat het; Een van myne vrienden 't
boek genomen hebbende, en in een hartelyke lach uitbarstende; Maar Mynheer, [48]
Mynheer, sprak hy, je ziet ons immers niet voor stapelzot aan, hoop ik, en je merkt
zo wel als wy, dat dit een drukfout is, en dat d'Autheur zekerlyk zal geschreven
hebben: onwaarheid, 't welk de zin goed maakt, dewyl het zeker is dat de fabelen en
zinnebeelden, hoewel onwaarheden geen leugens zyn. Op een diergelyke wyze wierd
hy wederlegt, wanneer hy ons vroeg of we ook een middel wisten, om eenigen zin
te geven aan de volgende woorden, door u naar zyn gevoelen gebruikt in de
beschryving van de beginzelen van ons gemeenebest. * Hongersnood, pest, inwendige
tweespalt, wierden bedreigingen, aanlokkende vleyeryen, niets vermogt op eene
onwrikbare bestendigheid.1 Niets is 'er ligter antwoordde een der vrienden; maak
maar van wierden, wreede, en de zaak is klaar. Hier op borst onze bediller in een
hevige gramschap uit; Als men zo wil handelen, riep hy uit, dan kan men al de botste
misslagen van een Schryver wel regtvaardigen: en dan is het niet onmogelyk, dat de
fouten van kennis en oordeel, door de Spectator, den babbelaar zo scherp en schimpig
verweten2, drukfeilen zyn, en in zig zelven aardigheden, en fraye redeneeringen.
Mogelyk wel was myn antwoord; hier is juist het eerste blaadje, bezoek eens,
Mynheer, of je daar raad toe weet. Hier op vatte hy waarlyk het werk aan, dog, na
zyn harssenen eenige ogenblikken te hebben gepynigt, gaf hy voor nu geen tyd te
hebben, dog beloofde het zelve

†
*
1
2

Tweede Deel pag. 31. boven aan.
Eerste Deel pag. 61. om laag.
1756: 413 geeft hier “* De Drukfouten, waarvan in dit Vertoog gesproken wort, zyn in deze
Uitgave verbetert.”
Vgl vertoog 81.

Justus van Effen, De Hollandsche Spectator

278
met de vereischte verbeteringen, ons binnen weinige dagen weer te behandigen. Zo
hy zyn woord houd, zal zulks voor uw werk geen onaardig stukje zyn.
Ik blyve &c.
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;
'sGravenhage, C. Boucquet en J. vander Kloot; Dordrecht, Van Braam; Leyden,
Kerchem; Haarlem, Van Lee; Utrecht, Kroon; Middelburg, Meerkamp; Vlissingen,
Payenaar; Leeuwaarden, Strik. &c. [49]
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No. 97. Den 29. September 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Non hunc inventum munus in usum.
1
OVID.

H E E R S P E C T AT O R .
DEwyl ik niet twyffel of gy zult door uwe welgegronde distinctien de billyke en
rekkelyke Rymers, en inzonderheid de Dichtgeestige Liefhebbers, niet alleen tot
bedaren gebracht, maar zelfs aan u verpligt hebben,2 houde ik my verzekert dat gy
de minste zwarigheid niet maken zult, om het gemeen eenige aanmerkingen van myn
maakzel mede te delen betreffende de Poeëten, aan wie de Pindus tot een moestuin
verstrekt, en die uit de Hengstebron bier, wyn, en ook wel nu en dan een stroompje
brandewyn of jenever weten af te leiden; in een woord, die Apollo, om hen wegens
hunne gewillige verslaaftheid te belonen uit erkentenis, zo goed, en zo kwaad, als
het hem mooglyk is, gulhartiglyk aan levensmiddelen helpt. Ik vind eene kunstige
en aangename verbeelding van die drollige Rymkramers, in een oud dog zeer geestig
Fransch boek, in die taal Francion genaamt, en in 't Nederduitsch onder den naam
van Vrolyk Fransje3 overgebragt. Daar ziet men de levendigste verwen afgeschilderd
hunne armoedige kleding, en le[50]venswyze, hunne wonderlyke en drollige
gebaarden, hunne

1

2
3

1756: 415 “Wy kunnen dezen vont tot dit gebruik niet brengen.” - Een geschenk dat niet voor
dit gebruik was bedoeld. Vergilius, Aeneïs IV, 647. Het betreft hier een zwaard dat niet
bedoeld was voor Dido's zelfmoord. De tekst is niet van Ovidius.
Zie vertoog 90.
[Ch. Sorel, sieur de Sauvigny], 't Kluchtig Leven Van Vrolyke Fransje [...]. 2 dln (1643-4).
Zie M. Buisman J. Fzn., Populaire Prozaschrijvers van 1600-1815 [...]. Amsterdam [1960]:
nrs 2135-8.
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onbegrypelyke mistastingen, en qui pro quos1, veroorzaakt door hunne mymerende
en onophoudelyke aftrekking van gedagten. Dog 't geen my by uitstek in die aardige
en geestryke beschryving behaagt heeft, is een visite, die door den Held van die
koddige, hoewel niet zeer stigtelyke Roman, aan een van de beroemtste van dat
behoeftig kunstgenoodschap op een ogtend wierd gegeven; Na trappen genoeg
opgeklommen te hebben, om de halve hoogte van den Uiterschen Dom te bereiken,
vond hy den doorlugtigen Musidorus, in een kamertje, op een vliering, door middel
van eenige planken afgeschoten; 't Gansch huisraad bestond in twee halfgematte
oude stoelen, een bank die voor dubbelman spelen moest, en tot schryftafel en disch
verstrekken, een stuk van een spiegel, en eenige tytelplaten van boeken en disputen
aan de wand geplakt. Hoewel het reeds tien uuren in den morgen was, vond hy in
een bedsteedje al zo onvoorzien van lakens, als van gordynen, den grooten Musidorus
in eene oude Deken gerold; geduurende eenige minuten was hy niet eens gewaar
geworden, dat hy gezelschap had; en zulks niet om dat hy nog sluimerde, maar om
dat hy door zyne Poeëtische gedagten, die nergens beter als in het bed geteelt,
gekoestert en opgekweekt worden, zodanig weggerukt was, dat voor dien tyd zyne
ooren en ogen onnutte werktuigen van zyne ziel waren. Eindelyk uit dien wakende
droom opgewekt zynde, toonde hy eenige verlegendheid, wegens den staat in welken
hy zig door zyn makker verrascht vond, om dat hy zedert eenigen tyd wel in de
noppen voor den dag komende beter gevoelen van zyn armoedig logement, 't geen
hy ook met de uiterste zorvuldig[51]heid getragt had te verbergen, meende gegeven
te hebben. Dog wel haast die schaamte meester zynde geworden, riep hy een jong
Savojard2 uit het getal der Parysche schoenflikkers die hy uit zuinigheid, en om, door
zyne eige boodschappen te doen, zyn dierbaren tyd niet te spillen, als een knegt
gebruikte. Hier jongen, schreeuwde hy met een luide en barsche stem; Kom my
aanstonds kleden. Breng me hier myn wambes van de overzetting van Heliodorus,
myn koussen en schoenen van Klio, myn broek van den trap tot Pindus, en myn hoed
van de bedrooge gierigheid, nevens myn rotting, en degen van den gehekelden
Bavius... Francion stond

1
2

Vgl quiproquo (Fr): misverstand, (persoons)verwisseling.
Voor de gedienstige rol van bewoners uit Savoye vgl ook “Monsieur le Savoyart” in J.C.
Weyermans Rotterdamsche Hermes in E. Groenenboom-Draai, De Rotterdamse Woelreus.
Amsterdam 1994: 255.
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als voor 't hooft geslagen door 't horen der misselyke namen van de verscheide
gedeeltens die 't kleed van zynen digtkundigen vriend uitmaakten, en niet kunnende
raden, of door de zelve kleuren of modens, die niet zelden met de grilligste
uitdrukkingen pronken, betekend wierden, verzogt hy Musidorus hem uit den dut te
helpen. Mynheer, was 't antwoord, gy weet zo wel als ik dat eerlyke moeite loon
verdiend, en zonder schand mag genieten. Gy zyt mede bewust, dat we 't ongeluk
hebben van in een eeuw te leven, in welke de heilige Digtkunde, met eene
kerkschendige baldadigheid, van de onkundige, en smakeloze grooten veragt word.
Zulks doet ons onze toevlugt, als tot het laatste anker, by de Boekverkopers nemen,
de eenigsten, die onzen arbeid en geest op prys zetten, en, hoewel schraal genoeg,
willen betalen. 't Meeste van 't geen wy daar door winnen, vinden myne makkers zo
wel als ik goed aan hun lyf te hangen, om dat zulks ons dikwils een gemakkelyken
toegang aan treffelyke tafels verschaft, en wy aldus ons geld op geen beter renten
kunnen zetten. Nu [52] is myne gewoonte aan ieder stuk myner klederen en opschik,
de namen te hegten van vertalingen en eige vindingen, die my in derzelver bezitting
gesteld hebben, en myn jongen daar al een groote geest in steekt, en die onder myn
bestier reeds verscheide straatliedjes heeft gemaakt, die buiten de geheugenis van
geen eene laquay of dienstmeisje gesloten zyn, is daar zo wel op afgerigt, dat hy noit
mis tast.
Onze Rymverkopers in deze loffelyke stad zyn wel zo zwierig in hunne klederen
niet als Musidorus, maar anderzins komen ze niet kwalyk met hem over een behalven
dat ze ruim zo wel, als hy, aan kost, en drank komen. Die 't best verdienen nochtans,
winnen doorgaans het minst, gelyk overzetters, en schryvers van Mengeldigten, die
in een bundel vereenigt t'zamen verkogt worden, en met dewelken, of ze moeten van
te voren stuk voor stuk reeds eens betaald zyn geweest, gen droog brood te verdienen
is. Daar is een ander slag van brooddigters die het vry beter overlegt hebben, om
fatsoenlyk door de waereld te komen, die de eer van makers hunner werken te zyn,
aan anderen overdoen, en by wien voor eene gezette prys, als een koekje by den
Bakker, allerlei zoort van gedigten te bekomen zyn. 't Getal van diergelyke digtwinkels
is niet gering, dog dewyl, gelyk ik reeds gezegt heb, geen land ter waereld gevonden
word daar zo veel Vaarzen op alle gelegentheden voor den dag komen als hier,
worden onder ons weinige van die koopluiden gevonden, die zo ze maar niet te lui
zyn om te werken, en den beker niet te ontzinnig ligten, niet
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rykelyk aan de kost kunnen komen. 't Is waar de doorlugtige, en onsterfelyke Jan
van Gyzen1 had 'er de klad haast in gebragt, vermids hy voor vyf[53]tig digtregels
van het grootste zoort zig met een Ryxdaaldertje vergenoegde, 't welk, dewyl zyn
vlugge geest in staat was, om een diergelyk stuk in een paar uuren stans pede in uno,
af te maken, al een zoete winst zou zyn geweest, indien hy 'er slegts dagwerk van
hadde gehad. Dog zyne konstgenoten wierpen hem over staag, met hunne waar op
geld te houden, waar door ze, hoewel dikwils met slegter goedje voorzien, alle de
fatsoenlyke kalanten naar zig trokken, door middel van een natuurlyk vooroordeel,
die het duurste altyd voor het beste schat, en een Dans- of Zingmeester, die een
pistool voor twaalf lessen eischt, veel eer de penning zal gunnen, als aan een ander,
die zig aanbied om twintig lessen voor een ducaat te geven; voornamentlyk indien
de eerste betaalt wil zyn, 't zy hy zyne leerlingen by de hand vind, of niet. 't Is aldus,
dat deze tak van koophandel, of, zo men wil, fabryk, die men niet ongevoeglyk
rymwevery zou kunnen noemen, in waarde gebleven is.
Lykdigten, die door de bank niet als op luiden van een zekeren rang gemaakt
worden, hebben de grootste aftrek juist niet, en worden ook het best niet betaald, ten
zy ze gemaakt worden op doden, die aan verre vrienden onverhoeds een schoone
stuiver nalaten, waar door de erfgenamen verrukt door hun onverwagt geluk, ten
vollen overtuigt zyn, dat Neef zaliger de braafste man geweest is, die oit op aarde
geleeft heeft, en dat die geen die zyn verdiensten tot den derden Hemel toe verheft
en een eeuwige roem aan zyn geheugenis schynt te willen hechten, niet te rykelyk
kan beloont worden. Dog die buitenkansjes zyn wat schaars vergeleken by het
dagelyks voordeel dat met Bruiloftsdigten te doen is. Wie trouwt 'er dog onder kleinen,
zo wel als grooten, met uitzondering alleen van 't gering[54]ste volkje, op wien niet
ten minste een gedigt twee a drie op allerlei toonen en tranten worden toegesteld?
Ik weet wel dat 'er zommigen uit zuivre liefhebbery worden gemaakt, en anderen uit
smulzugt, en op hoop van onder de vrienden een plaats aan den bruiloftsdisch te
hebben; Maar 't is zeker dat de meesten, op groot papier gedrukt, en met heerlyke

1

Jan van Gyzen (1668-1722), befaamd broodschrijver, o.m. van de periodiek Amsterdamsche
Mercurius (1710-22). Zie ook vertoog 106:125. Hij was eerder een dankbaar mikpunt voor
iemand als Jacob Campo Weyerman; zie bijv. hiervoor genoemde Groenenboom-Draai 1994:
115; literatuur over Van Gyzen p. 193 nt 173 ald.
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en wydlustige tytels, die een goed gedeelte van de bladzyde beslaan, opgepronkt,
kars vars uit d'eene of d'andere Rymfabryk gehaalt worden, schoon ze als eige
maakzels met des Kopers naam ondertekend de verrukte gasten worden voorgelezen.
't Is wel waar dat zulks dikwils zo kreupel in 't werk gaat, dat het niet moeyelyk is
te oordelen, dat die geen die zo onbekwaam is Vaarzen te lezen, niet wel in staat
moet zyn, om vaarzen te maken. Vermids derhalven zo veel van die treffelyke waar
gesleeten word, is het niet moeyelyk te begrypen, dat by dit zoort van Fabrikeurs,
hoe talryk het ook mag zyn, de kunst niet om brood hoeft te lopen, dat de beroemsten
onder hen voor ieder van die stukjes, indien ze van een zekere lengte en breedte zyn,
stryk en zet, een goude Dukaton krygen, en 't niet minder zouden kunnen doen, al
was de koper hun eige broer.
Ik blyve &c.
't Geeft my wonder, dat myn Correspondent onder de Rymers die zig met de
Helikonsche kostwinning geneeren niet goedgedagt heeft aan te roeren die genen,
die hunnen digtgeest tot het maken van straatliedjes vernederen, en zig vergenoegen
met de laagste plaats van den Parnassus, hen aangewezen, eer door de geldzugt, als
wel door hunne onbekwaamheid, vermids men uit zommige hunner werken ligtelyk
bespeuren kan, dat ze in Poeëtische gaven, onbegrypelykheid en wel ter snee komende
stopwoorden, hunne verhevener makkers geen hairbreed hoeven wyken. 't Is waar
de goude souverainen vliegen juist zo niet onder hen, als wel by de anderen, maar
ze genieten een gedurige winst, en ze kunnen, indien ze maar ieverig zyn, in voorraad
werken, zonder de gelegentheden af te wagten, dewyl duizenden Janhagelsche
minnegevalletjes, wezentlyk gebeurt, en duizenden van eige vinding, zonder moeite
uit hunne ryke imaginatie voortgeteeld, hen eene onuitputtelyke stoffe kunnen
verschaffen. Ik hou my zelfs verzekert, dat dit slag van zig zelf kennende, en naar
[55] waarde schattende Rymers de beste keur gedaan hebben om fatsoenlyk door de
waereld te komen, en dat meer is boven hunne broeders, als nutte ingezetenen van
't vaderland geagt en gelieft moeten worden, dewyl hun onophoudelyk nagtbraken,
en onvermoeiden arbeid, eene onnoemlyke menigte eerlyke en deugdzame
straatzangers en straatzangeressen, die anders de goede ingezetenen met bedelen of
stelen lastig zouden moeten vallen, aan eene eerlyke kostwinning helpen. Myns
oordeels kan het niet wel missen, of die verdienstige en agtbare schryvers moeten ze
geen
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kleintje knappen indien 'er maar de minste evenmatigheid ondersteld word tusschen
hunne welverdiende beloning, en tusschen de winst van de drukkers dier hartrovende
lierzangen, die door eene gedurige verandering, en uitlokkende nieuwigheid een
onophoudelyk voedzel aan de gemene vrolykheid verschaffen, en waar van ieder
stukje ruim zo veel aftrek heeft als 'er aan den Patriot word toegeschreven. My is
voor de waarheid verhaalt dat eenigen van die vernuftige Heeren Liedjes grossiers
aanzienlyke schatten hebben weten over te garen met dubbelde winst van die stigtelyke
gezangen te trekken, die, na eens ieder in 't byzonder gedient te hebben, voor de
tweede maal in blauwe boekjes en zomtyds wel formeele banden, onder den tytel,
van Minnewitten, Nagtegaals, Oostindische bloemtuinen &c. voor den dag komen,
waar uit gemakkelyk is af te nemen, dat, zo dezen door zo eenen milden regen
besproeit worden, op de Autheurs ook al eenige vette druppelen moeten vallen. 't
Behoorde ten minste wel zo te zyn, en ik wensch het hartgrondiglyk toe aan die brave
Digters, die ik by deze gunstige gelegentheid de vryheid neem van myn onderdanige
en oprechte eerbied te verzekeren. 't Is my leed, dat ze grondige redenen vermeinen
te hebben, om bittere klagten uit te storten, wegens eene zekere volgens hun gevoelen
ondragelyke onbillykheid, waar door zedert eenigen tyd geen geringe tak van hunne
eerlyke kostwinning hen is ontrukt; Zy oordeelen, dat in een vryen staat, waar in alle
de onderdanen dezelfde voorregten genieten, niet behoorde geleden te worden, dat
burgers met hun eigen beroep niet te vreden, dat van een ander onderkruipen, en hem
het brood uit de mond nemen. Zo eene, naar hun zeggen ongeoorlofde, baatzugtigheid
vind men egter in eenige Boekverkopers en Drukkers, die de werk[56]jes van onze
Lierdigters, op 't een of 't ander aanstaande recht ofte justitie, van de hand wyzen,
om door hunne eige digtgaven, of door die van een geestryke winkel of drukkers
knegt, 't geld zelf te verdienen. Zulks noemen myne geeerde vrienden den zikkel
onbetamelyk in eens anders oogst te slaan, en om zig enigermate over dusdanige
inhalendheid te wreeken, oeffenen ze over de werken van hunne beleedigers de
strengste berisping. Voor eerst houden ze staande, dat het tegens de regulen van de
kunst stryd meest alle die liederen te stellen op den toon van O Holland schoon gy
leeft in vree, dewyl die nare en droevige dreun zo een jammerlyke stof nog
erbarmelyker maakt, en onze weekmoedige medeburgers tranen voor hun geld doen
kopen; Dat het veel nutter is zo een zielroerend voorwerp wat te vervrolyken door 't
bekende wysje van Wilhelmus van
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Nassouwen, of met 'er boven aan te zetten: stemme als 't begint, den koper de keur
te geven van het naar zyn zinlykheid te zingen. Ten tweede beweeren ze, dat, dewyl
in die nieuwmodische Galgdeuntjes hier en daar een verstaanbare zin is, 't geen by
hen altyd zorgvuldiglyk wierd gemeidt, de bybelsche en stigtelyke redeneeringen,
die in der patienten mond gelegt worden, als ware en baarblykelyke profanatien,
moeten worden geschat. Dog, 't geen vry wat meer klemt, is dat een der geleerdste
van die gansche bende zig stout maakt te bewyzen, dat gemelde Drukkers loutere
bedriegers zyn, vermids het hen onmooglyk is, de laatste woorden der patienten reeds
een dag van te voren te raden, 't geen daar en tegen geen moeite ter waereld is voor
ware Poëten, gelyk hy en zyne makkers, dewyl het onbetwistbaar is, dat * Digters
en Waarzeggers by de ouden 't zelfde waren, en door dezelfde naam wierden betekend.
Maar:
Non nostrum, inter vos, tantas componere lites.1

Ik zal my wel wagten van party te kiezen, en door myne beslissing my vyanden op
den hals te halen. 't Zal oirbaarder zyn het oordeel over zo een gewigtig geschil aan
de gezonde reden van den onpartydigen en bescheiden Lezer over te laten, en my te
vergenoegen met een plaats, in een myner vertoogen, de beschuldigden ter
verantwoording aan te bieden. [57]

*
1

Vates.
1756: 427 geeft hierbij als vertaling “'t Is onze zaak niet die geschillen te beslisschen”.
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No. 98. Den 3. October 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Ille opifex rerum, mundi melioris origo.
1
OVID.

WAnneer ik in een myner vorige (*) vertoogen getracht heb den Lezer een goed
betamelyk denkbeeld, van 't bestek der schepping, te geven, heb ik alleenlyk uit het
oneindig verschiet, en uit de onuitspreekelyke verscheidentheid van 't geen ons
bekend is willen besluiten, dat de gansche t'zamenhang van Gods deugden en
volmaaktheden noodwendiglyk dusdanig onderscheid in trappen van waarde en
heerlykheid in het schepzel vereischt heeft, en by gevolg, dat in het geen ons bekend
is, het zelve oogwit van des Opperwezens wysheid en almagt getempert door zyn
goedheid, ook moest doorstralen. Dog men moet zig niet verbeelden, dat ik groote
gedagten genoeg van myn gering verstand hebbe, om eerst my zelf, en daar na anderen
te willen wysmaken, dat alle de tafereelen, die ik daar omtrent den Lezer voor oogen
heb gehouden, nette en ware verbeeldingen van zo hoog verhevene, en buiten ons
gezigt geplaatste zaken zyn. Ganschelyk niet; myn eenig inzigt is geweest een flauwe
schets te maken van de wyze, op dewelke dezel[58]ven bestaan kunnen, en niet op
welke zy wezentlyk bestaan. Wanneer ik by voorbeeld volgens 't gemeenst gevoelen
der hedendaagsche Wysgeren, van de Planeeten, als bewoond gesprooken heb,

1756: 428 “Die Bouwheer van 't Heel-al, een beter Wereld schiep.” - Hij, de architect van
het heelal, het begin van een betere wereld. Ovidius, Metamorphosen I 78-9. Het citaat is
eigenlijk deel van een langere zin: Hij, de architect van het heelal, [schiep de mens als] het
begin van een betere wereld.
(*) No. 87.
1
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is myn voornemen niet geweest te doen gelooven, dat ik overtuigt ben, dat die boven
ons hooft rollende werelden op hunne buitenste schors voedzel en wooning
verschaffen, aan met reden begaafde dieren, van de zelve beweging, als de menschen,
die op onze aardkloot zig ophouden. Zulks, ik beken het, komt my voor als mogelyk,
dog myn oordeel, 't welk ik altyd tragt aan de baarblykelykheid te verbinden, en 't
ligt myner denkbeelden niet te doen voor by streven, gaat niet verder, en durft zelfs
hier in geen rechte waarschynlykheid erkennen, dewyl die eigentlyk bestaat in een
overwigt van redenen, die ons meer doet hellen naar 't een gevoelen als naar 't ander
omtrent het zelfde voorwerp. Dusdanig overwigt vind ik hier niet, en om het aan te
toonen, is het niet genoegzaam by te brengen, dat de planeeten voor zo veel ons
bekend is, de zelfde geschiktheid hebben tot bewoonlykheid, als de aarde, en dat het
daarom bedenkelyk is, dat ze door menschen als wy bewoont worden; Dusdanige
reden van analogie of overeenkoming, schynt my toe als veel te zwak om 't geen
men waarschynelykheid noemt uit te maken. Om zulks door een lage dog net gepaste
vergelyking te doen blyken; Wat zou men denken van een zeker welbekend
ongedierte, 't welk vindende dat het op eens menschen hoofd voedzel en woonplaats
vind, niet alleen daar uit besluiten zou, dat zo een gansch hooft alleenlyk voor 't zelve
gemaakt was, maar ook dat alle andere menschen hoofden op [59] de zelfde wyze
bewoont wierden? Ik twyfel hartelyk of wy zodanige waarschynelykheid wel voor
bondig zouden willen erkennen. Wat my aangaat ik zoude eer, uit het denkbeeld van
het beoogde verschiet in het geschapene, afneemen dat veel planeeten door gansch
andere schepzelen als die van onze aardkloot bewoond worden, en dat zommige
mogelyk gansch onbewoond, met eene oneindige verschilligheid, tot de volmaaktheid
van dit heerlyk bestek 't hunne toebrengen, en aldus de gansche t'zamenschakeling
van Gods deugden, en eigenschappen beantwoorden. Ik zal hier nog byvoegen, dat
het my verwondert, dat luiden van een uitgestrekte wysheid zig dermaate misgrypen
in hun hooggevoelendheid wegens 't Menschdom, dat ze in de zelfde dwaling
vervallen dewelke ik zo even aan zeker ongedierte heb geleend, en als eene beweeze
waarheid aannemen, dat onze gansche planeet, waar van de uiterste korst ons en zo
veel andere dieren tot een woonplaats strekt, voor den mensch en voor die dieren
alleen gemaakt is, en dat het overige niets anders als eene onnutte, en nergens toe
dienende klomp moet zyn. Indien men dit gevoelen in de grond wil inzien, zal men
immers bekennen moeten, dat hier in dezelve
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ongerymtheid opgeslooten legt, als in de redeneering van 't gemelde ongediert, 't
welk, volgens myne onderstelling, zig verbeeld dat de kop, welke hy bewoont,
volstrekt voor hem t'zamen gesteld is, en geen andere grond heeft om zig zulks te
verbeelden, als dat hy deszelfs oppervlakte maar kend, en 't minste begrip niet heeft
van de menigvuldige, en onbegrypelyke wonderen, die onder zyne woonplaats
verhoolen leggen. [60]
Verders moet ik den Lezer bekend maken, dat met hem het denkbeeld van een
bestek der schepping, 't welk aan 't geheele verband van Gods deugden en
volmaaktheden, als tot een spiegel strekt, voor oogen te stellen niet alleen bedoelt
heb, hem door de heerlykheid, en Gode betamelykheid van 't zelfde te verrukken,
maar dat ook myn opzet is geweest hem 't zelve aan te bieden, als eene ryke bronader
van oplossingen veler zwarigheden, die tegens de ware Religie, die ons de Reden,
en Gods woord geleert hebben, worden aangehaalt. 't Is verwonderenswaardig dat
in de wezentlykste van die schyngewigtige tegenwerpingen, ondersteld word, dat
het Wezen der wezens in 't scheppen van 't Heel-al niets zo zeer beoogt heeft als de
ontdekking van zyne oneindige goedheid, en met 't geen zyne andere volmaaktheden
van hem eischen, als van minder aanzienlykheid nauwlyks eens heeft verwaardigt
raad te plegen. Dewyl God oneindig goed is, zegt een Roomsch Catholyk, volgt het
van zelfs dat hy ons niet alleen de ter zaligheid leidende waarheden moet ontdekt
hebben, maar ook zorg hebben gedragen, dat de mensch, omtrent der zelver zin, van
alle dwaling bevryd zy, en derhalven eenen onfeilbaren uitlegger, en beslisser der
geschillen aan 't hooft van de ware Christenkerk moet hebben geplaatst. Dog al was
het bewezen dat alle Gods besluiten alleenlyk naar zyne oneindige goedheid, met
uitsluiting van zyne almagt en wysheid, gerigt waren, zoude dit bewys van de uiterste
kragteloosheid zyn, dewyl in dat geval 't opperwezen noodwendiglyk zoude uitgewerkt
hebben, dat de menschen nog godlyke openbaring, nog onfeilbaaren uitlegger zouden
van noden hebben gehad, en in hunne eige van alle dwaling bevry[61]de reden al 't
nodige ligt zoude hebben opgelegt. Dog vermids zyne wysheid en almagt een
onbepaalt verschiet in redelyke zo wel als in redeloze schepzelen vereischt hebben,
heeft het hem behaagt de waarheid, wat aangaat het menschelyk geslagt, als een
beloning aan 't onderzoek te hegten, en ons het vermogen te geven, om van de eene
waarheid naar d'andere tot in der eeuwigheid op te klimmen; voor zig behoudende,
wanneer wy ons met de behoorlyke iever van de ons opgelegde pligt des onderzoeks
kwyten, aan
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onze zwakke en feilbare pogingen de hand te bieden, en door vermeerdering van
kragt en ligt onze reden voor wezentlyke dwalingen te hoeden; of wel haar uit
dezelven te redden.
De voornaamste tegenwerpingen der Vrygeesten steunen op de zelfde valsche
onderstelling. Hoe is het begrypelyk, zeggen ze by voorbeeld, dat wyze menschen
van de goddelykheid van de Christelyke Religie overtuigt kunnen zyn, dewyl dezelve
God aan d'eene kant, als een Vader van 't menschelyk geslagt aanziende, aan d'andere
kant in hem een voorwetenschap erkennen, waar door hem niet alleen alle de
toekomende tegenspoeden, ongemakken, en pynen der menschen bekend zyn, maar
ook hunne ongeregelde gedagten en daden, die, vermids zyne regtvaardigheid verpligt
zal zyn dezelven te straffen, hen in de naarste en gruwelykste ongelukken zullen
storten. Dusdanige stelling beledigt immers, en werpt geheel en al omver het
denkbeeld van Gods oneindige goedheid, die ondersteunt door zyne almagt gehouden
schynt alle die voorziene rampen en wederwaardigheden van ons af te keren. Eene
droevige ervarenheid leert ons egter, dat zulks niet geschiet, waar door het
baarblykelyk is, dat de geopenbaarde Religie, en zelfs de na[62]tuurlyke, waar ze
zig ook wend of keert, buiten staat is van zig te verdedigen. Want ontkennen hare
aanhangers Gods voorwetenschap zo beroven ze 't geen ze als de oneindige
volmaaktheid aanbidden, van eene onbepaalde kennis, die eene van derzelve
wezentlyke eigenschappen moet zyn, en hebbenze voor hun schepper te veel eerbied
en ontzag, om hem op zo eene gruwelyke wyze te honen, zo is 't hen onmooglyk den
zelven niet alleen als de oneindige goedertierenheid, en barmhartigheid aan te zien,
maar ook nauwlyks, als goed en barmhartig, dewyl hy hen, als met voorbedagten
raad aan de gevaren en rampen, die hen over 't hooft hangen, bloot gesteld laat. Wie
ziet hier weder niet dat de gansche kragt van die redenering alleenlyk rust op de
wederlegde stelling; te weten dat het Opperwezen voornamentlyk uit een zuiver
beginzel van goedheid verpligt is werkzaam te zyn, zonder op zyne andere deugden
en volmaaktheden, het zelve even eige, even wezentlyk, en even waardig, bykans
agt te geven, en zonder zyne onmetelyke wysheid en almagt te mogen doen uitblinken
in 't onbepaalt verschiet van zyne schepzelen, en in derzelver oneindige trappen van
heerlykheid, en volmaaktheid. Waarlyk indien onze tegenpartyders deze bedriegelyke
stelling op onwrikbare bewyzen magtig waren te vestigen, zou alle Religie groot
gevaar lopen van op hare gronden neder te storten, maar ik denk reden te hebben om
te twyffelen, dat
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die genen onder hen, die niet ganschelyk van oordeel berooft zyn, ooit aan zo eene
roekelooze onderneming zullen durven tillen. Ten minste vind ik niet min ongerymt
te willen staande houden, dat de schepper alle zyne besluiten heeft moeten rigten
voornamentlyk naar zyn goedheid, als te beweeren [63] dat hy in 't voortbrengen en
bestieren van de schepzelen, gedwongen is geweest, zyne almagt en
opperheerschappy, over alle zyne andere volmaaktheden te doen heerschen en als
zyn hoofdbeweegreden op te volgen. Ik beken wel dat wy geringe menschen uit een
beginzel van eigen belang onze gedagten by uitstek op Gods goedheid vestigen, als
op zyne verhevenste en beminnens waardigste eigenschap, dog onze belangen moeten
zekerlyk een' schralen invloed hebben op de verpligting, waar in onze onbegrypelyke
Opperheer zig, om zo te spreken, bevind, om 't gansche verband van zyne deugden
en volmaaktheden tot een rigtsnoer zyner besluiten te nemen, en om zo wel vaten
ter oneere, als vaten ter eere voor te brengen. Ik vind oirbaar by de tegenwoordige
gelegendheid te herhalen, dat wy ten minste over 't lot dat ons in 't heerlyk bestek
van 't heel-al te beurt gevallen is niet klagtig behoren te vallen, maar veel eer reden
hebben om 't gansch gestel van Gods eigenschappen deswegens te loven en te
verheerlyken, wy die boven ontelbare geslagten van geringer, en onwaardiger
schepzelen, hoewel niet min als wy vereischt tot de volkome uitvoering van zo een
verrukkend en overstulpend plan, met een redelyke ziel begaaft zyn; wy die in onze
opregte en ieverige pogingen om ons tot kennis, heiligheid en gelukzaligheid hoe
langs hoe meer te verheffen, ons van Gods bystand, op zyne eige belofte en toezegging
kunnen staat maken; wy aan wiens wyze verkiezing een oneindig geluk door
onbreekbare banden is vast gemaakt, en die door de ware kennis en betragting van
onze wigtigste belangen ons in staat kunnen stellen om in een toekomend leven,
ontheft van alle feilbaarheid, en zondelyk[64]heid, met een nooit afgebrooke
vergenoeging, van eeuw tot eeuw dieper, en dieper in 't begrip, en 't genot van 't
hoogste goed door te dringen.
Om den Lezer, zo 't mogelyk is, niet met de minste twyffeling te laten omtrent 't
onderwerp, dat ik voornamentlyk in dit vertoog getracht heb te verhandelen, zal ik
hem bidden met eene ingespanne aandagt te beschouwen, dat de onderstelling die
zo vrugtbaar schynt in onoplosselyke zwarigheden, wezentlyk hier in bestaat dat
men Gods oneindige goedheid aanziet, als deszelfs hoofdeigenschap, aan dewelke
zyne andere volmaaktheden ondergeschikt zyn, en als behulpzame Dienaressen
moeten verstrek-
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ken, daar het nochtans de uiterste onredelykheid is in de deugden van 't opperwezen
alle even oneindig, even tot de Godlyke volmaaktheid vereischt, de minste voorrang
te erkennen, waar door het met de helderste klaarheid blykt dat ze allen, om zo te
spreeken, 't zelfde regt van invloed op de Godlyke besluiten moeten hebben.
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;
'sGravenhage, C. Boucquet en J. vander Kloot; Dordrecht, Van Braam; Leyden,
Kerchem; Haarlem, Van Lee; Utrecht, Kroon; Middelburg, Meerkamp; Vlissingen,
Payenaar; Leeuwaarden, Strik. &c. [65]
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No. 99. Den 6. October 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Pecuniam in loco negligere maximum interdum est lucrum.
1
TERENT. in ADELPH:
EEn boer zo lomp en onbedreven,
Als immer van een' mensch gezien is of beschreven,
Hadt by zyn zalig wyf maar eenen zoon geteeld,
Een' jongen, dien hy schier zo lief hadt als zyn koejen:
Des dacht hy, 't zou me gruwlyk moejen,
Zo deuze van men goed zou worden misgedeeld,
Ik heb zo dikkils hooren praeten
Van testementen en legaeten,
Waer by me dit an die, en dat an deuze maekt,
Dierhalven wil ik eens een Avekaet gaen spreeken
En 't werkje na zen raed besteeken
Dat Keesje, zo ik sterf, an 't heele boeltje raekt.
Hy hadt eens met Joost Bok den hospes in den vlegel
Geweest by d'Advocaet Reinier,
Die schreeuwen kon als and're vier,
En scherpgepend was als een egel,
Ja dien men in het Fransch met recht een' Polisson
(Dat is een spotboef) noemen kon,
Die t'elkens ieder een met loopjes wou betrekken, [66]

1

1756: 439 “'t Geeft somtyds 't grooten winst een weinig Gelds te spillen.” Soms is het van
het grootste nut om ergens een beetje geld voor over te hebben (in de zin van: men werpt
een spiering uit om soms een kabeljauw te vangen). Terentius, Adelphoi 216.
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Waar van ik in 't vervolg een staeltje zal ontdekken,
Dat niet onaardig is; dit was de man, dien Louw
Moest spreeken in de stad, en die hem helpen zou.
Des tydt hy op de reis, voorzien van goede vrinden,
Die vaek in slimmer zaek patroonen kunnen vinden,
Voor al zo hun getuigenis
In 't oog van d'Adviseur niet al te mager is:
'k Wil zeggen, dat hy geld hadt uit de kas genoomen.
Hy is pas aan 't Comptoir van Heer Reinier gekoomen,
Of groet hem met de muts eerbiedig in de hand,
En spreekt hem aan op deez' of diergelyken trant:
Men heer den Avekaet, je moet niet qualyk neemen,
Dat ikje lastig val, ik meen je knap en kort
Te zeggen, waer 't me schort,
Ik hou toch niet van veul te teemen,
En kom, menheer den Avekaet,
Te vraegen, ofje myn geen raed
Kunt geeven in me zaek, ik ben 'er mee verlegen.
En meester Balthazar (das onze Sirrezyn
Mynheer den Avekaet) zei lest an scheele Tryn,
't Is beter vroeg eklaegt, as al te lang ezwegen,
Dat heb ik ook edocht, en daerom kom ik ras
Reis kyken, of ik niet deur jou te helpen was.
Ei lieve! wilje dan eens hoore?
Ik heb nooit meer as eene zeun,
Een jongen as een wolk, ehad by onze Pleun,
De dochter van Kryn Jans, die zeun was van Jan Floore,
Wies vaertje zes of zeuvemaal
Het in de Schepensbank ezeten.
Menheer den Avekaet, nou wou ik wel eens weeten,
Of ik me zeun, Kees Louwe schrael
Niet in me testament als erffenaem mag stellen. [67]
Et zou me na me dood noch quellen
Zo 'k an de jongen niet mogt maken al me goed,
Ik heb 'er met zen moer te drouvig om evroet.
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Hier zweeg de onnoosle klunt, en dorst bynaer niet kikken,
Terwyl hem de Advocaet met opgezette blikken
Eens aankykt, maer zyn hoed straks over de oogen haelt,
Om op zo zwaere zaek quansuis heel stil te peinzen,
Hy houdt zich; want hy wist byzonder wel te veinzen,
Als of hy op de vraeg met al zyn zinnen maelt.
Doch eindlyk heeft de boer, die barste van verlangen
Dit antwoord dilatoir1 ontvangen:
Wel huisman, 'k wilje graeg verklaeren op myn eer,
Dat my voorheenen nimmermeer
Een vraeg als deeze is voorgehouden.
Daer zyn 'er, die men ook als Rechtsgeleerden noemt,
Die ligt uit grootsheid u straks antwoord geeven zouden,
Maer zulke haestigheid wierdt nooit van my geroemd.
Al wat ik advizeer moet hecht staen op zyn kooten,
Dierhalven koom ik graeg beslaegen op het ys,
En hou om reden myn advys
Noch voor een uur of twee gesloten;
Terwyl ik op je zaek eens braef studeeren zal,
Maer boertje zeg, hoe oud is nu de jongen al?
Om, zo 't eens wezen mogt, dat hy je goed mogt erven,
Te weeten, of hy ook, indien je haest wou sterven,
Moet onder voogden staen of niet;
Want zoje dat verzuimt, je zeun zal groot verdriet
Ontmoeten van 't gerecht, dat alles zal verkoopen
Al moest 'er slechts een maend of zes verloopen,
Eer dat hy meerderjaerig wierdt, [68]
Het zy door de ouderdom van vyfentwintig jaeren,
Of dat hy zich deedt wys verklaeren
Door trouwen, wyl men dan zyn goedje vry bestiert.
Wel nou Mynheer laet zien, ik zeltje deuntjes zeggen,
Was 't antwoord van den boer, toen onze Keesje quam,

1

Bij een rechtszaak uitstel winnen door eerst bijzaken te behandelen; zo beantwoordt hij ook
de vraag van de boer.
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Was 't kermis aan de Leidsendam,
En ik, maar zagt, ik moet et wel beleggen,
Bin met de Moer in Mey etrouwt;
Ze hat en maend of vyf op rekening enoten,
Nou dat gebeurt wel onder grooten,
En wordt et onder heur zo nauwtjes niet eschouwt,
Zo is et voor en boer geen schande,
Maer das tot daerentoe, ik gis,
Dat onze jonge nou ruim zes en twintig is:
Ja ja Menheer, ik zet men kop 'er veur te pande
Want onze Domené most op dezelve tyd,
Na dat hy zes volslaege weeken
Geen enkelt woordt had meugen preeken,
Bekennen op de stoel, hoe dat hy tot zen spyt,
En dat geloof ik wel, hem schriklyk hat verloopen,
Want ziet Menheer, zen meit ley in de kraem,
En 't heele dorp gaf hem de naem,
Ze heit em ook de trouw gedwongen of te koopen.
Dat al en mooje duit ekost het aen zen vaer;
En dat is nou eleen ruim zes en twintig jaer.
Ik heb, zei de Advocaet, je zaek al wel begrepen,
Kom kortjes na den middag weêr.
Das goet, das goet, riep Louw, tot weerziens dan Menheer,
En dacht, wat hoef ik ook zo langs de straet te sleepen,
't Is beter; want het is nog vroeg
Dat ik men stuk ga eeten in de kroeg. [69]
Myn Heer Reinier ging aen 't studeeren,
Maer al zo min op Louwtjes zaek,
Als op de Hottentotsche spraek,
Naerdien hy met den lomp slechts dagt den gek te scheeren,
Die nauwlyks de eerste klok twee uuren hoorde slaen,
Of stondt weêr aen het huis van d'Advocaet te bellen.
Toen was 't, wel nou Menheer, nou motje 't vonnis vellen,
Wat zegje, ken 't er deur, of mag et niet bestaen?
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Ja boer, sprak de ander, ja, zie daer in deeze boeken,
Staet alles wat ik ooit gezien heb of gehoord,
Maer van zo vreemde zaek als de uwe niet een woord.
'k Heb alles moeten door gaen zoeken
En eindlyk noch maer eene wet
Gevonden, die me klaer en net
Geleerd heeft, dat het wel mag weezen;
Ik wou dat gy Latyn kost leezen.
Latyn Menheer, daer gekje mee,
Ik kan geen A schier voor een Bé
En pasjes maer een kruisje zetten,
Als ik me naem eens schryven moet,
Maer jy, Mynheer, verstaet de wetten,
En dat is ummers even goet.
Waer mee zel ik je nou beloonen.
Wel boer, zei de Advocaet, ik heb 'er op geblokt,
Je moet je genereusheid toonen,
Ik eisch vyfgroot, en die verzoek ik, datje dokt.
Daer Heerschop, sprak de boer; nou alles kant en klaer is,
Zo leit men testement 'er morgen oggent al, [70]
Ja 'k ga van avent noch na onze Secretaris,
Die 't varken dan wel wasschen zal.
Maer Louwtje, zei Reinier, de zaek is vry gewigtig,
Dierhalven draegje toch voorzichtig,
Ik zouje raeden eens te gaen,
Want twee zien meer als een, by meester Pontiaen,
Zo die het ook zo vindt, dan is de zaek geklonken,
Ik wenschje goeden dag, en dankje voor je geld,
Maer of we op 't goed succes noch eerst een glaesje dronken:
Waer op de schalk ten eersten belt,
En last geeft aan de meid een beker vol te tappen,
Die meer hieldt als een pint, toen was 't dat geldtje vriend.
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Wel Grammarcie Menheer, ik zel em binnen lappen,
Je bent en eele baes, en hebme wel ediend.
Ik dankje voor je drank, nou zel ik eens gaen kyken,
Of Pontiaen et ook zo vat.
Hier mee ging Louwtje heene stryken,
En zocht noch lang, eer hy den man gevonden hadt.
Aen dezen heeft hy straks zyn zaeken voorgedraegen,
Gelyk hy aen den eersten deedt,
Maer kreeg ten antwoord op zyn vraegen:
Wat D..... benje gek, of vraegje, datje weet?
't Zyn immers ongehoorde grillen
Te twyfflen, of een vaer zyn goed by testament
Kan maeken aen zyn' zoon, wel schoonje niet zou willen
Testeeren, hy nochtans zou 't erven, lompe vent.
Zacht, zacht! Menheer, zei Louw, je moet et myn vergeeven,
Al ben ik lomp en onbedreven
Ik hebtje met fatsoen evraegd,
Want as en boer zo veul zal weeten, [71]
As jy Menheer, zel jy geen vette soppen eeten,
Dan zel 't tyd zyn, datje klaegt,
En byster slecht staen met je winkel.
Wat meent, sprak Pontiaen, die seldrementsche kinkel,
Je bent hier in geen kommeny;
Daer magje van een winkel praeten.
Maar hebt respekt voor Advocaeten;
Ik zeg respekt, en geld daer by.
Wel zeg dan eens, zei Louw, hoe veul ik jou mot langen,
Net zes en dartig stuivers maet.
Zo by men keel, ik wil me laeten hangen,
Zo jy het schacheren niet verstaet,
Dan heb ik reden om te looven
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De redlykheid van heer Reinier,
Die heit me maer vyf groot geeist voor al zen slooven,
Jou conselaches vallen dier,
Ken jy de peperkoek tot zulk en mart verkoopen,
Dan zel 't wel gaen, neen neen; dan zel et wel verloopen;
Want uit ons hiele dorp kryg jy geen klanten meer.
Ruim veertien mael zo veul te vraegen as en ander,
En niet de tiende part van 't werk te doen, Men Heer.
Indien je 't zo begrypt, dan benje D...... schrander;
Maer legt 'et schaplyk aen, zie daer is ook vyfgroot,
Zo veul as de andre man genoot,
Die myn noch boven dien bedankt het en beschonken.
Toen barste Pontiaen in dolle gramschap uit.
Wa do.... rekel benje dronken,
Ik zegje dat je 't gelt zult geven tot een duit,
Of anders zal ik Schout en dienders laeten haelen,
Dan zalje 't evenwel betaelen,
En zien of deeze maets het reeknen mee verstaen. [72]
Daer is et, zei de Boer, daer is et Pontiaen.
Nou heb ik vryheid om te spreeken,
Ik zelje dat wel op doen breeken;
En maeken, datje nooit een' klant van onzent krygt,
Ja 'k zelt van avent in de herberg noch vertellen:
Wat D..... zo een' mensch te quellen,
En noch te dwingen, dat hy zwygt;
Foei! Foei! 't is smousse werk, je zelt noch honger lyên,
Jy die een Kristenmensch zo zoekt de beurs te snyën,
Ik wenschje, datje aen de eerste harst,1
Die jy voor zulken gelt zelt koopen, daedlyk barst.
Hier mede heeft den boer den tocht weer aengenomen,
En 't geen hy dreigde naergekoomen,
Hy maekte Pontiaen zo zwart als ebbenhout;
Maer wist zich niet genoeg op Heer Reinier te roemen,

1

Braadvlees, inz. rib- of lendestuk.
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Dat was een man zo goed als goud,
En op geen eenen dag met zulken schrok te noemen.
Dus kreeg Reinier de vrucht van zyne list,
Want rees 'er in het dorp maer de allerminste twist,
Hy wierd tot scheidsman uitgekoren.
In kleine zaeken was hy mild,
Doch als hy zag zyn tyd gebooren,
Dan weet ik dat hy braef de beurzen heeft gevild. [73]
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No. 100. Den 10. October 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Ea beneficia magna sunt habenda, quae judicio, considerate, constanterque delata sunt.
1
CICERO.

DAar bevind zig tegenswoordig in ons land een doorlugtig, zeldzaam en bykans
onbegrypelyk Personadie, daar ieder de mond van vol heeft, van dewelke de
nieuwstydingen zelfs zo wel als van Vorsten en Veldheeren, wagen, en aan wien
myn geëerde Confrater de Vreede-Courier, in veele plaatzen van zyn nut en
vermaaklyk werk, en voornamentlyk in een van zyne laatste schriften, door
welverdiende loftuitingen, een' onsterfelyken naam tragt by te zetten. Ik spreek van
den grooten Baron van ......, die waar hy ook verschynt door zyne ongehoorde
mildadigheid en pragt zo eene aanzienlyke figuur maakt, en nog korts in ons
Campement zo eene verwonderenswaardige Rol gespeelt heeft. Dewyl myns oordeels
een der grootste kentekenen van ware verdienste is, de verdiensten van anderen
edelmoediglyk te erkennen, en in haar waare luister ten toon te stellen, vind ik my
verpligt de wel besteede loftuitingen van gezegde mynen confrater als ten hoogste
pryselyk te schatten. Het zy my egter geoorloft, met alle eerbied die aan dezen niet
min aardigen, als [74] deftigen en Philosophischen Schryver toekomt, eenige
oordeelkundige aanmerkingen over 't gemelde stukje van zyn doorwrogt en overal
even gesmaakt werk te maken, en de vryheid te gebruiken van in de uitvoering van
zyn voornemen,

1

1756: 448 “Zulke weldaaden moet men groot schatten, die met oordeel, Bescheidenheit en
gestadig worden bewezen.” - (Alleen) die weldaden moeten groot genoemd worden, die
zorgvuldig en gedegen aan een oordeel zijn onderworpen. Cicero, De Officiis I, 15 (49).
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't welk ik ten hoogste goedkeur, iets berispelyks te vinden. Indien ik het durf zeggen,
vrees ik, dat de gezegde loftuitingen haar roemwaardig onderwerp eenigermate te
kort doen, niet, gelyk niet zelden gebeurt, om dat ze te sterk, te grootsch en te verheven
zyn, maar in tegendeel, om dat ze door de reden nauwkeuriglyk onderzogt zynde,
my te ligt, te schraal en te mager voorkomen. Ik ben verzekert dat die brave Autheur
my met een edelmoedige openhartigheid daar in gelyk zal geven, zo dra hy myne
bewyzen met zyne gewone onpartydigheid zal overwogen hebben. Hy weet ruim zo
wel als ik dat zware loftuitingen op een zwakke grond te vestigen, dezelven
noodwendiglyk bouvallig maakt, en dat dezelven met geringe bewyzen te
ondersteunen, wanneer de kragtigste, en onwrikbaarste zig van zelf als aanbieden,
eer een blyk van afgunst schynt, als van liefde voor de gepreeze deugden. 't Komt
voor ten minste in zo een geval, als of de welverdiende lof niet zo zeer uit een
goedwillig hart voortvloeide, maar als of ze den gever met geweld uit den hals
gewrongen wierd. Nu stel ik het aan des Schryvers eigen oordeel, of hy niet
handtastelyk in die fout vervallen is? Ik zeg niet dat hy zig daar aan vergreepen heeft
met voorbedagten raad om 't waardig voorwerp van zyne hoogagting te verkleinen.
Geenzins; ik ken hem te wel om aan zyne edelmoedige oprechtigheid de minste
twyffel te slaan; Dog ik vermoede dat hy mooglyk in haast zynde om te eindigen
geen tyd zal hebben ge[75]had, om met zyne gewoone netheid van oordeel zig te
beraden, en zig zelf zal voorby geschreeven hebben; een ongelukje, dat my en andere
Autheurs van ons zoort wel eens meer beurt. 't Zy met de zaak hoe het wil; de misslag
is wezentlyk begaan, en niets is 'er ligter als zulks aan te toonen. Onze Schryver
verheft de edele mildheid van deze meer als Prinselyke Baron tot aan 't gesternte, en
ik twyffel niet of daar omtrent doet hy dien grooten man een onbetwistbaar recht.
Maar waar mede bewyst hy dog dat die lof wel gegrond is? met een pragtige maaltyd
in een ordinaris1 aan eenige fatsoenlyke luiden gegeven, en met eenige handen vol
klein gelt, onder de jongens te grabbelen geworpen. Dog wat reden mag hem tog
beweegen, om een ander bewys dat zo een groot gerugt door 't hele vaderland gemaakt
heeft, en dat hem dienvolgens niet onbekend kan zyn, van de hand te wyzen. Weet
hy niet, dat het doorlugtig voorwerp van zyn verwondering nog korts geleden in een
vol gezelschap, en in 't byzyn van verscheide oor- en ooggetuigen van de hoogste
geboorte

1

Gaarkeuken.
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een' Ryksvorst zyn beurs heeft aangeboden, en geen beurs verzien met eenige
honderde pistoletten, maar een beurs een' gansche tonne-gouds waard? Weet hy niet
dat zo eene considerabele aanbieding verre van eene bloote beleeftheid te wezen,
die een weigering onderstelde, en te gemoet zag, met de grootste ernst herhaald en
aangedreven wierd, en met een' vriendelyke dwang en heusche vervolging, hoewel
vrugteloos, wierd verzeld. Wie zal ontkennen, dat dit wat anders te zeggen is, en vry
wat meer klem heeft, om 's mans mildadigheid by onze laatste naneeven zelfs beroemt
te maken, als wat stuivers en dubbeltjes met eenige sesthalven vermengt op straat te
[76] doen werpen, om een plukhairtje onder de kinderen te veroorzaken? 't Is
dienvolgens nauwlyks te begrypen, hoe 't mogelyk is dat zo een verbazend voorbeeld
van grootmoedigheid, 't welk onze eeuw zelfs tot luister strekt, onzes Schryvers
aandagt niet tot zig getrokken heeft. Hy verstoore zig niet, dat ik aan zyne nalatigheid
nog eene tweede verwaarlozing van de zelfde natuur, omtrent het zelve onderwerp,
en, myns oordeels, nog ruim zo onverschonelyk, durf verwyten. Hy vereert onzen
wonderbaren Baron met de grootsche eertytel van Held, dog hy vestigt weder dien
heerlyken naam op het minste bewys niet. Ik ben wel bewust, dat, gelyk de ondeugden
doorgaans met elkander gepaart gaan, zo ook deugden van den zelfden aard met den
anderen t'zamengeschakelt zyn, en dat het derhalven waarschynelyk is, dat
mildadigheid en dapperheid heerlyke en vrugtbare takken, die uit de zelfde stam van
een edelmoedige groothartigheid voortspruiten, zig onderling verzellen en oppronken;
Dog dewyl dit geen regel zonder exceptie is, zo was het in deze gelegentheid
gevoeglyker geweest den tytel van held op heldhaftige daden te gronden, die zekerlyk
onzen grooten man niet ontbreeken kunnen, dewyl men hem niet aanschouwen kan,
zonder in hem luisterryke lidtekenen, buiten twyffel in een veldslag of tweestryd
behaalt, te ontdekken. Zo een groove misslag had onze Autheur ten minste in 't
vervolg moeten verbeteren, te meer, wyl hy ons op 't plegtigst belooft heeft de
zeldzame levensgevallen van zynen Held, naar mate de zelve uit zyn verheve character
zouden voortspruiten, ons mede te delen. Hoe is het derhalven te bedenken, dat niet
tegenstaande zo eene uitlokkende belofte, hy de dierbaarste occasie, [77] om zyn
woord te houden, en met eenen, om 's mans heldendeugd op roemrugtige daden te
vestigen, zig laat ontslippen? Hy moet immers zekerlyk met al de waereld bewust
zyn, dat onzen manmoedigen Baron nog onlangs, met een onverschrokkenheid, die
de dapperheid zelve
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't hart in de schoenen zou doen zinken, een gansch leger heeft durven trotseeren, en
als ten stryd dagen: eene heldhaftigheid, van welke, zedert de dood van Amadis, van
Roeland, en van Reinout van Montauban, gene historien myns wetens gewag maken.
't Is wel waar dat zo eene manmoedige onderneming met de gewenschte uitslag niet
gekroont is geweest, en dat men kan zeggen, zonder onzen Held te kort te doen, dat
hy op een vry gevoelige wyze in 't onderspit is geweest. Dog zulks kan zyn glorie in
't minste niet krenken: Magnis tamen excidit ausis,1 en zyne nederlaag waarby
gemeene overwinningen in roemrugtigheid niet halen kunnen, moet niet hem maar
de afgunstige Lukgodin geweten worden.
- - - * Careat successibus opto
Quisquis ab eventu facta notanda putat.

Dit is 't geen ik op dit stuk der schriften van myn waarden Amptgenoot te berispen
had; De beschaaftheid, en omzigtigheid met de welken ik hier omtrent te werk heb
gegaan zullen hem, hoop ik, overtuigen, dat myne gebruikte stoutheid nog uit afgunst,
nog uit bedilzugt, voortvloeit, en ik heb een genoegzaam betrouwen op zyne aangebore
rekkelykheid, en toegevendheid, om my te verzekeren, dat hy verre van zig des te
belgen, zyn voordeel 'er mee zal doen, en zig voortaan voor diergelyke aanstotelyke
misslagen wagten. [78]
Verders moet ik myn Lezer zeggen, dat ik zedert langen tyd nieuwsgierig heb
geweest, om van dien doorluchtigen Baron en van zyne levenswyze eenig denkbeeld
te hebben, en dat ik om myn oogmerk te bereiken, aan een vriend, die hem van naarby
gezien heeft, en zelfs aan 's mans pragtige tafel de eer heeft gehad te spyzen,
geschreven hebbende, 't volgend antwoord heb ontfangen.
MYN HEER.
DAt ik den beroemden Heer Baron van ..... verscheide reizen gezien heb en my van
naarby over desselfs stoet, overvloedige tafel, en op alle wyzen

1
*

[Ondanks zijn falen] toonde hij zich onverschrokken. Ovidius, Metamorphosen II, 328
(DN/VO).
Dat goede uitslagen altyd mogen ontbreeken aan ieder die van daden by derzelver uitkomst
oordeelt.
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kostbare huishouding heb verwondert, is waar; Ook ben ik wel bewust dat hy zonder
ogenschynelyke beweegreden aanzienlyke presenten gegeven en te vergeefs
aangeboden heeft; Dog de wezentlykheid van dit alles is vry wat onder 't gerugt, dat
'er van loopt, gelyk het in diergelyke gelegentheden wel 't meest gebeurt. Hoe het
egter zy, 't is baarblykelyk, dat om zo een staat lang te ondersteunen groote vergaderde
schatten, of zwaare winsten vereischt worden. 't Gemeen gevoelen is dat hy
onbetaalbare geheimen bezit, die hem in overvloed de nodige middelen hier toe
verschaffen. Zulks ontkend hy zelfs niet. Dog hy beroemd zig alleen op zommige
voortreffelyke geneesmiddelen, by hem door de stofscheiding of Chemie uitgevonden,
en die hem in staat stellen van verscheide tot nog toe ongeneeslyke ziektens in de
grond uit te roeyen. Dog myns oordeels zou hy, zo zulks al waar mogt zyn, in ons
land daar mee zo wel niet te recht komen, als aan vorstelyke en koninklyke Hoven,
daar dusdanige kunst meer geëert en beter beloond [79] zou worden. 't Geen anderen
van hem uitbazuinen, heb ik hem noit zelf horen zeggen, te weten, dat hy voorgeeft
een zeker geheim te bezitten, om 's menschen leven een jaar of dartig boven haar
gemeene loop uit te rekken. Dit zou waarlyk een zaak zyn, indien het hem mooglyk
was eenige baarblykelyke bewyzen daar van te toonen, bekwaam om een groot
gedeelte der schatten van een heel land in zyn schoot te doen storten; Dog hoewel
de meeste ryken dit leven zo zeer aankleven, dat zy God den hemel, indien hy hen
de waereld maar overliet, graag zouden kwytschelden, zo vermoede ik niet, dat
iemand dwaas genoeg zal wezen, om op zo een losse voet, een goede portie van
hunne rykdom te wagen. Zommige zeggen, dat hy den Philosophischen steen1 bezit,
en zo veel goud kan maken, als het hem zelfs behaagt; al smeet hy in zo een geval
ducaten te grabbelen, hy zou 'er weinig aan verliezen. Dog wanneer hem zulks
afgevraagt word, wyst hy het met eene zedige grimlag van de hand, en wil zig zelfs
niet laten aanleunen 't geheim van andere metalen in zilver te herscheppen, dat mee
nog al geen kwaad kunstje zou wezen. Dog 't geen nog wel een andere onuitputtelyke
bronader van rykdom zou zyn, is

1

Uit deze toepeling blijkt dat het om de Maagdenburgse pseudo-baron J.H. Syberg gaat, die
in 1732 in Zoetermeer verblijf hield. Deze suggereerde de Steen der Wijzen te bezitten: een
steen bereid door middel van een chemisch proces, waarmee volgens alchemisten metalen
in goud konden worden veranderd. J.C. Weyerman schreef 1732-3 over hem een biografie.
Zie de Inleiding, p. 13-4.
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de wetenschap die hem door anderen word toegeschreeven van kleine en geringe
Paarlen, en Diamanten te smelten, en daar van groote en voortreffelyke te maken. 't
Gevoelen nochtans dat aan de grootste menigte 't meest toelagt, is dat luiden, die
groote schatten bezitten, en naar grooter haken, hem die aanzienlyke sommen, waar
van hy zo overdadig leeft, met vermaak schieten, op hoop van, door zyn toedoen, de
kunst van goud voort te brengen, zig eigen te maken. Maar om de waarheid te [80]
zeggen, komt zulks my 't alleronwaarschynelykst voor. Want diergelyke Rykaards
moeten onderstellen, of dat hy den steen der wysgeeren reets in zyn magt heeft, of
dat hy 'er nog na zoekt. Is 't eerste waar, zo moetenze geloven, dat hy hunne rykdom
als 't stof der aarde moet aanzien, ja koninglyke schatten met veragting weigeren, en
verwerpen. En geloven ze dat hy den zelven nog niet gevonden heeft, zo zullen ze
zig wel wagten van hun geld te betrouwen aan iemand, die in plaats van het tot het
bekomen van nodige materialen aan te leggen 't zelve uit het venster werpt, en maar
middelen schynt uit te denken om het zig kwyt te maken. Hoe zeer een gierigaard
ook door de geldzugt verblind mogt zyn, zou hy, myns oordeels, zo hy niet in eene
volstrekte buitensporigheid kwam te vervallen, door zyn geldzugt zelfs belet worden,
wat groote gedagten hy ook mogt hebben van eens Philosoophs bovennatuurlyke
bekwaamheden, zyn bemind en zuinig bespaart goed aan deszelfs verkwisting ten
proy te geven. * Paulo incertior sum, quam dudum, zult gy mogelyk zeggen; Dog dit
is alles wat ik 'er van weet, en ik verwagt van de tyd alleen eene verdere onderrigting,
die mooglyk niet lang agter zal blyven.
Ik blyve. [81]

*

Ik ben een weinig minder onderregt als van te voren.
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No. 101. Den 13. October 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Omnia enim stolidi magis admirantur, amantque,
Inversis quae sub verbis latitantia cernunt,
Veraque constituunt, quae belle tangere possunt
Aureis, & lepido quae sunt fucata colore.
1
LUCRET.

Poëetische zinnevlucht met noodige Verklaaringen.
MYn dichtvuur voerme nu om hoog
Uit aller stervelingen oog,
En trekme door de toverkoorden
Van uitgekipte donderwoorden,
5. Die grootsch van klank zyn, zonder zin,
Ten hemel der Poëeten in.
Me dunkt, ik voel myn' geest al blaeken,
En schyn 't azuur-gewelf te naeken
Terwyl ik opwaerts vlieg en klim,
10. Op vleuglen van een Seraphim:

1

1756: 459 “De dwaeze staen verbaest, en houden meest van alles, Dat onder gansch
verdraeide en vreemde woorden schuilt, Zy menen waar te zyn, het geen hun oor kan streelen,
En met een' fraeien glimp uitwendig is vernist.” - Want domkoppen bewonderen en beminnen
datgene 't meest, wat voor hun ogen schuil gaat onder verdraaide bewoordingen; zij houden
díe dingen voor waar, die mooi in hun oren klinken, en die verfraaid zijn met een welluidende
klank. Lucretius, De Rerum Natura I, 641-4. De tekst van Lucretius geeft ‘sonore’ (klank),
waar het citaat echter “colore” (kleur) geeft. (NB Zie ook de aant. bij de vss 35-6 hieronder.)
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Ik stae reeds op het drooge Siön,
Myn linker zyde sluit Oriön,
En voor me blinkt de Morgenster,
De wydberuchte Lucifer,
15. Die om zyn trotsch en moedig brallen
Ter helle zynde neergevallen
Van daer zyn' licht spreidt en zyn' glans
Den afgrond door aen 's hemels trans.
O heilige onbegryplykheden!
20. Die, strydig met gezonde reden,
De tucht meestresse van 't verstand [82]
Door uwe kracht legt aen den band,
Gy moet myn zinnen thans ontroeren,
En 't + blad van die bedilster snoeren,
25. Die voor een plotsval steeds bedugt
Ons stuit in onze snelste vlugt.
Door u doe ik de Cherubynen,
Voor my, wen 't my maar lust, verschynen,
En schaar d'Aardsenglen, ry aan ry,
30. Ontlast van 's oordeels dwinglandy.
Styg dan maar voort, ik zal u volgen,
Schoon ik als Ikarus verbolgen
Zou zengen myne zwaneschacht.
Wordt myne bede niet veracht,
35. Zo zweef ik boven 't zwerk der wolken,
Of dael ik weêr naer de aerdsche kolken,
Ik geef myn' vrienden daer 't onthael
Van bovenmenschelyke tael,
Waer door ze schichtig opgetoogen
40. Verstommen voor uw groot vermoogen,
En elk in d'uitgeblaezen wind
Voor 't minst een Englenstem bevindt.
Heeft Atropos myn' vriend verslaegen,
Gy zult me op uwe vlerken draegen
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45. Naer Salems schoone vredestad,
Daer treedt hy goude vloeren plat,
En leeft als een der Zegelingen
Die de aerdsch Choraelen hooren zingen
In een zeer aengenaeme rust,
50. Die door geen ramp wordt uitgebluscht,
Terwyl een zee van zaligheden
Verheerlykt zyne stacy-kleden,
Naerdien hy Lyfland doorgezeild
De haven van Gelukstad peilt.
55. Maer nu, nu eischen andre wyzen:
Ik moet een' jongen Leeraer pryzen.
Wel aen! Nu daver 't helsche ryk
Dat nu de Draek te rugge wyk
Met Baelzebub en Leviathan,
60. Dat nu de vorst der hel, de Satan
Zich in des afgronds naere kuil
Voor deezen Goëls held verschuil,
En koom niet meer met zyne spooken
Der Christendommers hart bestooken.
65. 't Gaet wel! nu noch een hooger toon, [83]
'k Wil Junoos vaderloozen zoon
Gradivus, anders Mars geheeten,
Eens lustig vuur en vlam doen zweeten.
De Bruller, Arend, Roos en Harp
70. Vereenigd, vallen stout en scharp,
Terwyl de krygstrompetten blaezen
De trommels en herpauken raezen
Met hunne legerbenden aen
Op de oorlogsknechten van den Haen.
75. Ik zieze reeds de fabels stroopen
Daer gaet de holle gorgel oopen
Der draeken, welker ingewand
In arbeid gaet van moord en brand:
Al wat men riekt zyn zwavelschichten,
80. Al wat ik zie zyn bliksemlichten,
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85.

90.

95.

100.

105.

110.

Het is al donder wat men hoort,
Een hagelvlaeg van kogels boort,
En zoekt zich dus een wech te baenen
Door de aengepreste Lelyvaenen:
Maer op 't barsten van 't kartou
Is 't of het aerdryk splyten zou,
Men ziet alom de velden rooken
Van Adrensap door staele pooken
Uit hart en ingewand getapt.
Het paerd, dat lyk op lyk vertrapt
En op 't gebliksem van de klingen
Grimlachte, kan het niet ontspringen,
Het sneeft in 't midden van 't gevecht
Al snorkend met den zadelknecht
De dikke solferwolken groejen,
En blinden, onder 't yslyk loejen
Der yzre ballen, 't klaer gezicht
Van Febus, die 't al verlicht.
Hier moet ik mynen vaert bepaelen,
Want Febus kanme niet bestraelen,
Die zelf reeds blind geschoten is,
Des keer ik, die zyn' bystand mis,
Straks naer 't gewoel van 't aerdsch gewemel;
Vaerwel! vaarwel Poëetenhemel!
Want ik verlaet uw windrig ryk;
Vaerwel dan ongelyk gelyk
Van wilde en woeste vreemdigheden
Gevoed met redelooze reden,
Ik heb u eens voor al bezocht,
En myn genoegen van den tocht. [84]
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Ve r k l a e r i n g e n .
Durft Gacon zich in Vrankryk den naem van le Poëte sans fard1 aenmaetigen, men
zou my met recht den openhartigen dichter moogen noemen, indien de inleiding en
het gansche vaers niet enkel om te schertzen met de gewaende hoogdraevenheid van
veelen onzer Nederduitsche Poëeten was opgesteld, want ik doe, 't geen de meesten
behoorden gedaen te hebben: Ik beloof den Leezer vaerzen zonder zin, en hou myn
woord; ten minste, zo alles niet even onverstaenbaer is, zal men 'er een meenigte van
oneigene, gezochte, en tegenstrydige uitdrukkingen in vinden; Het grootste getal is
uit anderen genomen, en met een onderscheide letter gedrukt, van welken ik de reeds
overledene noemen zal, doch der levende naemen, en het werk, waer in de gewraekte
spreekwyzen te vinden zyn, om der bescheidenheids wille niet ontdekken. Men
verwondere zich niet, zo men hier en daer iets vindt, dat niet minder dan hoogdraevend
is, wyl 'er niets zo gemeen is, als de ongelykheid dier windbuilen, die gelyk het
speeltuig der kinderen, dat men Vlieger noemt, het niet altoos even hoog in de lucht
kunnen houden, maer van tyd tot tyd daelen, ja somtyds plotseling ter aerde storten,
by voorbeeld, Reg: 9.
Terwyl ik opwaerts vlieg en klim.

Men kan wel klimmen, dat is ryzen zonder vliegen, maer niet opwaerts vliegen of
men klimt, waer uit blykt dat het laetste hier een krachteloos stopwoord is; Van
diergelyken zou men honderden van voorbeelden kunnen aenhaelen, doch ik bepael
my aen een eenig, dat ik onder veelen opgemerkt heb by een' beruchten Poëetischen
vaerzenmaeker;
In baerens nood en zwanger.

Waer op my dit volgende over eenigen tyd uit de pen gerold is.

1

Gacon en Van Effen waren in een polemiek verwikkeld, doch waarover precies is nog steeds
onduidelijk volgens Buijnsters [1992]: 74. De Fransman François Gacon (1667-1725) woonde
in Nederland. In 1712 verscheen van hem Les Odes d'Anacreon et de Sapho en vers francois
onder het pseudoniem “le poëte sans fard” bij Gaspar Fritsch en Michael Böhm in Rotterdam.
Ook in 1712 verscheen bij Fritsch en Böhm zijn Anti-Rousseau, par le poëte sans fard, gericht
tegen het werk van Jean-Baptiste Rousseau, van wie bij dezelfde uitgevers in 1712 twee
delen Oeuvres (I poëzie, II toneel) verschenen. Le poëte sans fard is een allusio op Boileau
Satire IX ‘A son Esprit’: “Un Esprit né sans fard, sans basse complaisance, Fuit ce ton radouci
que prend la Médisance” (vs 167-8).
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Konden onze vrouwen baeren
Zonder datze zwanger waeren,
't Was op haere reekening
Een rabat van negen maenden,
En de last wierdt zo gering,
Dat zy schier geen last meer waenden.

Reg: 10. Een Seraphim. De uitgang in im is eigen aen het meervoudig getal der
zelfstandige naemwoorden van het mannelyk geslacht in de Hebreeuwsche tael, zo
dat een Seraphim zo goed is, als een Engelen, echter zegt H. Dullaert in zyne
uitbreiding over de eerste bede van het Onze Vader; [85]
Wy zingen 't Englen lied, het heilig, heilig, heilig;
Terwyl een Seraphim, voor 't heilig licht onveilig,
Zyn pinkende gezicht met blanke pluimen dekt.

De Dichter hadt Jesaia 6. vs. 2. in onze overzetting kunnen zien.
De Seraphim stonden, en daer uit besluiten, dat het in 't meervoudige getal is, ja
wyl die groote taelkundigen het niet hebben durven vertaelen, hadt hy zich moeten
wachten van zyn deftig gedicht door zulk een grove fout te ontsieren; hy kon immers,
wyl hy zelfs de eerste beginselen dier taele niet verstondt, geen denkbeeld van de
betekenis hebben, ten zy een verwarde inbeelding van iets grootsch een goed
denkbeeld genaemd mag worden.
Reg: 11 en 12; Siön, Oriön en Reg: 59 en 60. Leviathan en Satan; op Siön 't geen
eigentlyk een berg is binnen Jerusalem, doch by overdragt voor de waere kerk ('t
geen de Fyne Zusjes uit de beruchte Siöns worstelingen van Fruitier al geleerd
hebben) wordt genomen, schieten, Amphiön, Ariön en Oriön voor rymwoorden de
eersten in den zin, op Satan rymt Leviathan, en Nathan, die allen eigen naemen van
menschen of dieren zyn, waeruit elk ziet hoe gewrongen die meest altyd moeten te
pas gebragt worden, waerom ik niemand raeden zou, die ooit voor een eindwoord
in een gedicht te beezigen, want ik hebze nergens zo gevonden, of bevond altyd, dat
'er het rymwoord als met hairen by was getrokken. De Franschen hebben hier in een
voordeel boven ons, wylze den klemtoon op de laetste lettergreep brengende
honderden van woorden kunnen vinden, die in het staende rym daer gevoeglyk op
volgen moogen.
Reg: 13 en 14. Morgenster en Lucifer. Deeze beduiden beiden het zelfde, het een
in onze moederspraek, en het ander in 't Latyn, welke
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laetste veeltyds voor den gevallen Engel genomen wordt, met recht of onrecht zal ik
hier niet onderzoeken; de twee verscheiden zinnen van dat woord heb ik hier willens
zo verward, dat 'er geen denkbeeld uit te vormen is, om te toonen hoe ligt iemand
zich vergissen zou, die woorden gebruikt, overgenoomen uit een tael, die hy niet
volkoomen magtig is; 't zal haest drie jaeren geleden zyn, dat ik in een' gedrukten
Latynschen brief las,
Vento flante fortiter ex Zephyro.

Dat is, getrouwelyk overgezet zynde;
Terwyl de wind vry sterk blies uit den Westenwind.

Reg: 31, 32 en 33. Ik zal u volgen enz. Dit is geheel uit eens anders werk
nageschreven, en ik laet aen den Leezer of hem dit verbolgen, als een lomp stopwoord
niet verbolgen maekt.
Reg: 35 en 36. Wolken, kolken; Dit zou men moogen noemen voor 't gezicht en
niet voor de ooren rymen; en Pels heeft het met reden in zyne Dichtkunst van Horatius
gewraekt,1 doch echter zien wy dagelyks dat 'er over gestruikeld wordt.
Reg: 43. Heeft Atropos myn vriend verslaegen, behalven dat Atropos de menschen
niet verslaet, maer eigentlyk hunnen levensdraed kerft, zo is het een grove misslag,
wanneer men op die Heiden[86]sche wyze van het sterven spreekt, dat men daerop
een Christelyke beschryving der zaligheid laet volgen.
Reg: 45. Salems Vredestad, Salem bediedt vrede, dus is het, gelyk het drooge Siön
Reg: 11 dezelfde zaek met twee woorden uit twee verscheide taelen uitgedrukt, ik
stel het by de Guldemond Chrysostomus, en de zwyger Tacitus, en houde het voor
een kinderachtigen opschik. De volgende beschryvingen der Zaligheid kunnen telkens
veranderd worden, zonder dat eigen redelyke vinding den Rymer werk verschaft.
Reg: 49 en 50. Rust --- gebluscht, ik vind in een werkje dit jaer uitgekoomen,
Zyn ziel geniet een aengenaeme rust
Die door geen ramp, hoe zwaer, werd uitgebluscht,

Eigentlyk bluscht men brand, doch by overdragt ook alle heevige en vuurige driften,
als toorn, gramschap, enz. om die tot rust te brengen, die

1

Vgl. A. Pels, Q. Horatius Flaccus Dichtkunst, Op onze tyden, en zeden gepast [...]. Amsterdam
1677: vss 139-154.
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dus wel gestoord maer niet gebluscht kan worden: Christoffel Pierson maekt het in
den brief van Makareus aen Kanaée niet veel beter.
'k Zal met den eigen dolck, die uwe ziel uitbluschte,
My by u in het graf doen daelen.

't Is bynaer zo geestig als het geen ik over een jaer of twee in zeker huwlyksvaers
geleezen heb,
Dan zal een zee van zaligheden
Verheerlyken uw feestgewaet.

Daer ik in de 51. en 52. Reg: op gedoeld hebbe.
Reg: 53 en 54. Naerdien by Lyfland doorgezeild
De haven van Gelukstad peilt.

Dit is eigen vinding Lezer, doch aenleiding hier toe ben ik verschuldigd aan
Franciscus Martinius en Jeremias de Dekker, de eerste doet in de 5 verdeeling van
zyn treurdicht over 't lyden des Heeren, Herodes dus van Christus uitroepen
Wel aen dan! heeft de wolf hem in de keel gekeeken?
Of is zyn tong van huis, dat hy niet weet te spreeken?
Of is hy een Profeet, die stil uit SWYGLAND komt?

By den tweeden voert de geldzucht in haere lofspraek deeze tael,
Ik doe de vrouw 't gebrek van haer begelden man,
Den man zyns rycken wyfs onechtelyke slagen
Heel ver, ja somtyds wel tot onder HOREN dragen
Of onder CORNEWAL.

En om niemand te kort te doen ik heb een' Fransch Predikant zyne reden dus hooren
sluiten, A fin que Dieu apres notre mort nous face arriver au HAVRE DE GRACE,
't geen ik meen wel te hebben nagevolgd; door LYFLAND verstae ik het leven, door
het doorgezeild te zyn, de dood, GELUKSTAD neem ik voor HAVRE DE GRACE,
de eene zotheid is toch zo goed als de andere: In spreekwoorden gaet het aen,
MEENEN legt by KORTRYK; DUUREN is een schoone stad; men vaert door 't
SPAEREN naer VOLLENHOVEN enz. Doch ik zou aen zulke aerdigheden in
ernstige redenen nooit plaets vergunnen.
Reg: 55. Nu eischen andre wyzen. Dit is recht VOSSIAENSCH, [87]

want in deszelfs Poezy I. deel bladz. 320. zegt hy: Hier eischen andre trappen.
bladz: 336. Waer kunst moet weezen, eischt een schrander overwegen.
bladz: 347. Nu eischt de schoot geviert. bladz: 491. Hier eischt
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vernuft,

En op zeer veele andere plaetzen, zo dat hy 't voor dienen, of voor behooren gebruykt,
ik moet bekennen, dat ik tot nu toe niemand gevonden heb, die Jan Vos daerin
voorgegaen of gevolgd is.
Reg: 57---64 De Draek, Baelsebub, Leviathan, De vorst der helle, Satan, betekenen
alle te zamen den Duivel, en zyn dus nodelooze herhaelingen van dezelve zaek, echter
heb ikze bynaer alle dus op elkander gehoopt gevonden in een vaers op zodaenig
een onderwerp, als hier quansuis verhandeld wordt, 't quam my voor als of ons de
Rymer een volkoomen overwinning over dien vyand voorspelde uit den dienst van
zynen Held, doch my dunkt, zo de Duivel door den Goël noch niet verwonnen is, 't
geen hy roekeloos schynt te vooronderstellen, dat men het van geenen Leeraar, ja
van niemand te verwachten heeft, en ik heb in die tien of twaelf jaeren, die 'er sedert
verloopen zyn, geene veranderingen in de Christen wereld bespeurd, die my
overtuigen kunnen, dat die triumfzang iets meer dan een ydele ophef was.
Reg: 64. Christendommers. Six van Chandelier in zyne Poezy bladz: 592.
De Seegemaer wordt omgeluidt
Met grof geschut, trompet en trommers
Tot vreugde van alle Christendommers.

Dezelve schryft ook bladz: 241, 256 Teelteres, en 485. Aenleidsteres.
Ik heb een jong Poëet gekend, die door zyn maitres van de bank gepraet, daer op
dit in promptu1 maekte;
Gy myner ziels verwinsteres,
Maekt door een enkel woord vyf zes,
Uw' slaef, schoon een' Poëetendommer,
Zo stom als spiering, ja noch stommer.

En zeker zo hy nooit iets beters gezegt heeft, had hy wel stom moogen blyven.
Reg: 69. De Bruller, Arend, Roos en Harp.
Den Adelaer ontsluit hier eerst de bloed-Toneelen,
Terwyl de Leeuw om hem die rol te helpen speelen
't Vereyscht gewaed aantrekt; de Britse Harp en Roos

1

Bedoeld hier is impromptu (Fr): voor de vuist, zonder voorbereiding gemaakte scherts.
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Door duyzend eeden aen den Bruller voor altoos
Verbond en gorden zich.

Dit is getrokken uit SERLEES Bondgenoodschen Triumphwagen, een boek in 4o
groot 338 bladz; die het eens doorloopen wil, zal aanstonds zien, dat ik in de dertig
volgende regels een goed uittrekzel van 't gansche werk heb gemaekt.
Reg: 74 en 84. Haen. Lelyvaenen. dat is Vrankryk, want Haen is in 't Latyn Gallus,
dat ook een' Franschman betekend, en het voert drie goude Lelyen op een blaeuw
veld, doch volgens sommigen zyn 't eerst padden geweest, waerop de Heer Mathys
de Castelein Priester, en excellente Poëte moderne in zyne Baladen van Doornycke
zinspeelt schryvende, [88]
Het lelyt qualick, maer het padt wel;

Mag men op zulke voorgangers niet wel gerust zyn, want dan heeft men de ouden
te baet? om de waerheid te zeggen, ja. Maer wanneer? als men met den schranderen
Rotgans een jongen invoert, die op een Boerekermis zulke zinnebeelden in zyn
poppekas voor een duit laet zien; dan mag men roepen; kykt vrienden kykt, het is
mooi, fraai, curieus, en raar!
Reg: 85. Maer op het barsten van het kartou
Is 't of het aerdryk barsten zou,

Ik zeg
Dit mag men alzo wel verdichten,
Als dat die bol zich op zou ligten
Wanneer een Hopman d'eersten nacht
Den Echtplicht by zyn Bruid betracht.

Dit zou niettemin over eenigen tyd gebeurd zyn, volgens het bericht van zeker
Huwlyksvaers.
Gansch Neerland is verheugd, het aertryk licht zich op.

Doch ik geloof het niet, want de Heer URANOPHYLUS zou 'er ons zo wel eene
beschryving van gegeeven hebben, als van het Noorderlicht dat 'er den 16 November
1729 is te zien geweest.
Reg: 95. De zwaere solferwolken enz. hoe winderig deeze vaerzen zyn, zy kunnen
echter in bysterheid niet haelen by die van A: Bogaert in deszelfs Roomsche
Heerschappy bladz. 13 van de tweede druk, daer hy de droefheid der Sabynsche
vrouwen over haere geroofde dochters beschryft,
Het geschrei, 't hantwringen, het geluit,
Bezwalkt het zonnelicht.

Reg: 100. Febus kanme niet bestraelen, dierhalven is het tyd om het wildzang zingen,
't geen by de Franschen heet Parler Phebus, voor goed te
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staeken.
Reg: 104 Gewoel van 't aerdsch gewemel, ik heb in een rym gemaekt door eenen
die zich inbeeld al vry wat van de garstenbrooden gegeeten te hebben, geleezen,
Verachtende 't gewoel van 't ondermaensch gewemel,

Ik behoef het niet te wraeken, want het brengt zyn vonnis mede; echter kon het
verlege Rymers noch al helpen.
Men moet rymen op den Hemel,
't Zal gewoel zyn van 't gewemel.
Zo men rymt op koel of stoel
Is 't gewemel van 't gewoel.

Reg: 106. Ongelyk enz. Dus beschryft de Heer van Clootwyk in zyne uitheemsche
Mintriömfen het hart zyner Amarillis van Siëna.
Een ongelyk gelyk van wildigheden
Gevoed met veel onredelyke reden.

Hier mede zou ik myn afscheid van den Leezer neemen, doch wyl veelen geen Latyn
verstaen, zal ik deezen de vertaeling der woorden van Lukretius, die boven deezen
Spectator staen, tot een toegift schenken; Op dat ze zien, waer voor de liefhebbers
van zulke gewaende hoogdraevendheid by hem gehouden worden.
De dwaeze staen verbaest, en houden meest van alles,
Dat onder gansch verdraeide en vreemde woorden schuilt,
Zy meenen waer te zyn, het geen hun oor kan streelen,
En met een' fraeien glimp uitwendig is vernist. [89]
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No. 102. Den 17. October 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Nil satis est, inquit, quia tanti, quantum habeas, sis.
1
HOR.

WIe zal zig kunnen verbeelden, dat 'er in 't midden van ons Europa een Land gevonden
word, daar het volk in kunst en kragt van redeneeren gene andere Landaard behoeft
te wyken, en daar nochtans dagelyks de hatelyke spreekwyze: Hy is geen duit waerd,
op luiden toegepast word, die zig door verstand, deugd, en door de loflykste
verdiensten, boven hunne Landgenooten verheffen. Ik had eertyds zo eene verbazende
byzonderheid ergens geleezen, dog met 'er geloof aan te slaan vreesde ik zo eene
agtbaare natie te verongelyken; Dog wanneer ik my onder dezelve bevonden heb, is
het my onmooglyk geweest myne ooren te mistrouwen, die wel haast aan het
wonderlyk gebruik van dusdanige klanken zo gewoon wierden, dat ze in 't zelve de
minste aanstotelykheid niet meer en vonden. Niets is 'er gemeener in 't gemelde land
als te hooren zeggen: 't Is de grootste schurk die de strengheid onzer wetten heeft
weten te ontduiken, en door zyne ongehoorde kneeveleryen heeft hy zulke groote
schatten vergadert, [90] dat hy ten minste tien duizend pond 's jaars waard is; Die
of die is de eerlykste man die d'aarde betreeden kan, maar zyne onbesmette opregtheid
heeft hem, in een zekere gelegendheid, die zo veele anderen verrykt heeft, in de
grond geruineert, en tegenwoordig is hy geen paar oortjes waard. Ik weet zeer wel,
dat de zin, die door de gewoonte, tegens rym en reden aan die woorden gehegt is,
niets anders is, als dat de eerste uit zyne groote schatten ruime inkomsten trekt, daar
de ander in tegendeel van alle de goederen

1

1756: 476 “- - Niets is genoeg, nu elk Geschat wordt, naar het geld dat hy bezit.
HUYDECOPER.” - Niets is genoeg, zegt men, want je bent zo veel waard als je hebt. Horatius
Sermones I, 1 vs 62.
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van 't geluk is versteeken; Dog ik moet egter betuigen, dat het in 't eerste opzigt
vreemd voorkomt, dat die betekenis, die zo ligt op eene andere manier kon uitgedrukt
worden, door woorden word afgeschildert, welkers letterlyke zin den mensch tegen
zyne schatten opweegt en zyne waardy by het geen hy bezit afmeet. Dewyl 'er geen
gewrogt zonder oorzaak is, zo moet 'er zeker een algemeene reden wezen, waar door
een gebruik zo onverstandig als doorgaande heeft kunnen ingevoert worden, en die
reden kan natuurlyker wyze niet anders wezen, als de onbepaalde agting die men
voor 't geld heeft, en die, wanneer wy ons aan onze driften overgeven, en daar door
de baarblykelykste waarheden uit het oog verliezen, in de rykdom de
hoofdhoedanigheid van het redelyk schepzel doen vinden. Ik beken gaern, dat
niemand, die niet volstrekt van 't vermogen van oordeelen berooft is, dwaas genoeg
zal zyn, wanneer hy in koelen moede zyn aandagt op de treffelykste voordeelen, en
voorregten van den mensch wil hegten, om het schandelyk gevoelen, dat tot het
invoeren van die onbetamelyke spreekwyze aanleiding gegeeven heeft, niet te
verwer[91]pen en om verstand en deugd, die ons wezentlyk en inniglyk toebehooren,
niet hoger te schatten, als rykdom, aan welke de mensch zo eene schraale en
onbestendige eigendom heeft; Maar wy hebben by ongeluk, tweederlei Reden, om
zo te spreeken; De eene houden wy voor de bloote bespiegeling, en wy bedienen ons
'er van, om de waare natuur der zaken te onderzoeken; Maar de zelve gaat in 't gemeen
niet verder, en ze heeft de minste invloed niet op ons gedrag; De tweede, aan dewelke
wy de bestiering van onze gevoelens en daden toevertrouwen, neemt de gewoone
slender tot eene grondwaarheid aan, en bestaat in 't vermoogen van uit dezelve de
gevolgen, die 'er wezentlyk in opgeslooten zyn, te trekken. Aan de eerste vermeenen
wy overvloedig te voldoen, wanneer wy hare vonnissen slegts goedkeuren, maar
willen wy omtrent de tweede onze pligt betragten, zo denken wy haar met eene
onbezonne blindheid te moeten volgen zonder oit het oog naar de andere te wenden.
Nergens straalt dit onderscheide gezag van die tweederlei reden helderer door, als
in des menschen ongemeete liefde voor den rykdom. Voor tegenswoordig wil ik niet
bedoelen de onbepaalde en nooit voldane drift om voor zig zelf schatten op te hoopen;
Ik heb maar beslooten te spreeken van de ongegronde eerbied en die nauwlyks t'huis
te brengen is, dewelke men in 't gemeen gevoelt voor die genen, die schatten bezitten,
blotelyk, en om geene andere beweegreden, als om dat ze schatten bezitten. Deze
redelooze hoogagting gaat zo verre,
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dat de verdienste maar als een cieraat van de rykdom word aangezien, en niet de
rykdom, als een steunzel van de verdienste, en een middel, om aan [92] derzelver
werkzaamheid eene heilzame kragt en luister by te zetten. Argyrophilus zal in een
gezelschap binnen treden, met zyne lage en onedele phyzionomie, zyne gansche
gestalte, zyn gang, zyne manieren, zyn ongeregelde opschik belooven een man zonder
opvoeding, zonder geest, zonder zeden, en ze houden trouwelyk haar woord; geen
klank komt uit zyn mond, die niet ongerymd of boersch is, of zyne inwendige
wanschapenheid des gemoeds niet op 't levendigste afbeeld; Iemand die hem niet en
kend voelt voor hem eene onwederstaanbare veragting, en niet meester genoeg van
zig zelf, om dit zyn gevoelen te verbergen, vind hy een voldoenend vermaak in
deszelfs zotheid en ondeugd te bespotten. Ieder schynt over zo eene ongehoorde
roekeloosheid als verstelt, men wenkt den vermetelen aan alle kanten, men tragt, met
gebaarden, met oogen, en draijingen van 't ligchaam, hem de onbetaamlykheid van
zyn gedrag te doen begrypen. Vermids zulks niet helpen mag, neemt een zyner
vrienden de vryheid van hem in 't oor te luisteren dat de persoon, die hy met zo eene
baldadige vinnigheid aantast, een millioen aan geld bezit. Wat eene schielyke
omwending in 't gemoed van onzen schertzer? Hy bevind zig in de uiterste
verlegendheid; Hy word nu rood, dan bleek, hy begint te stameren, het verrukkende
denkbeeld van Argyrophilus schatten, doet de belagchelyke verfoeyelykheid van
deszelfs gebreeken voor zyne oogen verdwynen, en hy beschuldigt zig van zyne
spotterny als van eene onvergeeflyke misdaad, dewelke hy egter, zo veel het doenlyk
is, tragt uit te wissen, met aan 't gezegde, dat niet herroepelyk is, eene andere dray
en zin te geven. [93] Word diergelyke ontdekking aan iemand gedaan, die met eene
ongewoone kragt van reden begaaft is, en durft deze met een koel gelaat antwoorden,
dat het geld van Argyrophilus hem ter waereld niets scheelen kan, zal hy aangezien
worden, als iemand die in onze waereld niet gebooren is, die uit de Maan komt vallen,
of die volstrekt van zyne zinnen berooft de wandrogtigste gevoelens, die uitgedagt
kunnen worden, in zyn boezem voed. Deze nauwlyks begrypelyke eerbied voor de
bezitters der rykdom houd niet op, schoon de gansche waereld bewust is, dat dezelve
door schelmstukken, die 't schavot verdienen, op een gestapeld is, en voor een
schitterend bewys van wel verdiende schande diende gehouden te worden. Wel is
het waar, dat luiden die nog eenig gevoel van eer over hebben, zulke verrykte
booswigten in hun hart veragten en verfoeyen; Dog
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wie is edelmoedig genoeg, om hen zulks te tonen, en om hen als monsters te vlieden?
Wie zelfs is met genoegzame kragt van geest voorzien, om hen met eene koele
onverschilligheid te behandelen, en om hen uiterlyke tekenen van agting, die op
hunne ziels overtuiging te rug stuiten, te weigeren? Men zal my zeggen dat zo eene
schandelyke betuiging van eerbied uit eigen baat, en uit eene onedele neiging om
eenig deel aan zo kwalyk verkreege schatten te hebben, spruiten kan. Ik weet dat
zulks doorgaat; Ik heb zelf in een vreemd land een vrouw gekend, zonder de minste
geboorte, die aan niets anders, als aan 't ongebondenste leven, dat oit eene van haar
sex infaam kan hebben gemaakt, haar rykdom en verheeve staat verschuldigt was,
en die nochtans, door hare vette en altyd voor elk bereide tafel, [94]niet alleen de
Edelste mans van een gansch hof dagelyks tot haar trok; maar ook in eene susterlyke
gemeenzaamheid met zommige fatsoenlyke en onbesproke vrouwen zig wist in te
wikkelen. Dog zo eene verfoeyelyke eigenbaat is zekerlyk niet altyd de oorsprong
van dusdanige eerbied. Men besteed ze duizend en duizend maal aan luiden, by de
welke men zich de minste toegang niet kan belooven, en die men twyffeld of men
ooit weer zal zien. Men maakt 'er gebruik van omtrent menschen die, verre van een
penning, of een glas water voor iemand over te hebben, door de dwinglandy van
hunne eige gierigheid onderdrukt zig zelven 't nodig voedzel onthouden, gelyk ook
omtrent anderen, die niets sparende om hunne eige wellust te voldoen, geen dukaat
zouden willen wagen, om hun beste vriend van de grootste rampen te bevryden.
Dog, zal men my zeggen, dewyl volgens uwe eige stelling, geen uitwerking zonder
oorzaak kan gevonden worden, zo moet 'er egter een reden zyn gegrond in de natuur,
waar van dusdanige eerbied voor ryken, van welke men 't minste voordeel niet te
verwagten heeft, afdaalt. Zulks kan en wil ik niet ontkennen; Ik wil ook niet beweeren,
hoewel het in 't eerste opzigt eenige schyn van waarheid heeft, dat dezelve voortkomt
uit een blinde drift den mensch aangeboren, en welke hy wel eenigzins matigen, dog
nooit geheel vermeesteren kan; Ik wil liever dezelve toeschryven aan 't valsche
denkbeeld, 't welk wy bedroogen door onze uiterlyke zinnen, zonder met onze reden
te rade te gaan, van de rykdom maken. Wy zien dezelve aan als de grootste, en zelfs
de eenige bronader waar uit al ons werkelyk geluk kan af[95]geleid worden. Men
twyffelt niet, of in dezelve leggen opgeslooten gemak, verlustiging, middel om
vrienden te verkrygen, gerustheid, voldane hoogmoed en heerschlust; in een woord
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alles, 't geen de ziel vergenoegen en streelen kan. Men verbeeld zig, dat hoe
overvloediger die bronader is, hoe grooter en menigvuldiger de voordelen zyn die
uit dezelve voortvloeyen; Wy laten ons voorstaan, dat zo wy zelfs ongemeene schatten
bezaten wy de verhevenste en de gelukkigste der stervelingen zouden wezen, en dat
het slaafagtigste ontzag voor ons, ons met recht zou toekomen, en wy geven
gewilliglyk en zonder moeite aan anderen in die heugchelyke omstandigheden
geplaatst, die eer, op welke wy denken, dat we in dezelfde toestand een onbetwistbaar
recht zouden hebben.
't Geld is waarlyk niet min geëert, en gelieft in ons Vaderland als by eenige andere
Landaard; zo men by ons niet volmondig uit durft zeggen, dat de rykdom de beste
en aanzienlykste hoedanigheid van den mensch uitmaakt, men ontziet zig zelden
schatten als ware en wezentlyke verdiensten aan te zien. Om zulks gewaar te worden
hoeft men maar met de minste oplettendheid de dagelyksche conversatien aan te
horen. Men bedeelt omtrent de rykdom loftuitingen, even eens als omtrent geest,
schoonheid, geleerdheid en goede manieren. Wanneer men Craesus aanmoedigt om
een kostbaare koets te doen maken, zal hy met eene gemaakte zedigheid daar op
antwoorden: Maar, Mynheer, Mynheer, je lacht 'er immers mêe, myn koetsje is ruim
goed genoeg voor my, ieder moet zig wat naar zyn staat regeuleeren; Ik laat die
pragt voor lui van middelen over. Middelen, Heer, [96] zal men hervatten; wat woud
ge ons wel wysmaken? De heele waereld weet immers wel myn goede Heer, dat ge
't zo wel doen kunt als de beste van Amsterdam. Maar ik bid u Mynheer, zal daar op
met een beschaamde toon toegevoegt worden, dat gelieft u immers maar zo te zeggen,
dan moest ik in uw staat zyn; zit 'er iemant warmpjes, zo is 't Mynheer, en men is
wel bewust wat treffelyke erffenis gy nog korts van uw Oom gebeurt hebt. Hier op
scheiden ze van malkander vry wat vergenoegder als of ze onderling wegens de
heerlykste gaven van geest en gemoed tot aan den Hemel toe verheven waren geweest.
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;
'sGravenhage, C. Boucquet en J. vander Kloot; Dordrecht, Van Braam; Leyden,
Kerchem; Haarlem, Van Lee; Utrecht, Kroon; Middelburg, Meerkamp; Vlissingen,
Payenaar; Leeuwaarden, Strik. &c. [97]
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No. 103. Den 20. October 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Nescio, quid monstri intus alunt.1

WAnneer ik in een myner voorige vertoogen, myn gevoelen heb getracht uit te
drukken, omtrent fynheid en ware Godsvrugt,2 heb ik geoordeelt, uit eene op reden
gegronde liefde voor myn evenmensch staande te moeten houden, dat fynen zonder
rechtschape deugd, en die wat het wezentlyke aangaat de gemeene slender van de
grootste menigte volgen, door de bank niet verdienen als huichelaars uitgekreeten
te worden, die, door den dekmantel van eene uiterlyke godsdienst, hare booze
aanslagen tegens hun evenmensch maar zoeken te verschuilen, en te beveiligen, en
aldus baarblykelyk tonen, dat ze 't Opperwezen of inwendig verloochenen, of met
eene onbegrypelyke baldadigheid durven trotzeeren. Zo eene verfoeijelyke ziels
gestalte kan niet alleen de fynen, ontbloot van opregte deugdzaamheid, niet
aangewreven worden, hoewel men bevind dat hun gedrag aandagtiglyk ingezien
zynde nergens in dat der waereldlingen overtreft, maar zelfs niet zonder roekeloosheid
onderstelt worden, in zommigen uit die bende, die aan de zwaarste en aanstotelykste
misdaden zich schuldig maken. De Reden daar van is van de uiterste klaarheid;
vermids het zeker [98] is dat ware Heiligen, en zelfs heiligen van de eerste rang in
de gruwelykste euveldaden vervallen zyn, zonder daar door het wezentlyk character
van deugd en Godvrugt te verliezen. Om niet te spreeken van een der waerdigste
Apostelen, die zo verre zyn pligt vergeeten heeft, dat hy zyn Heiland heeft kunnen
verloochenen; wat grooter euveldaad verdien-

1
2

1756: 486 “Ik weet niet welk een Monster zy in den boezem kweken.” - Ik weet niet wat voor
monster zij van binnen voeden.
Zie vertoog 41.
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de ooit in de Historien gebrandmerkt te worden als het overspel van David den man
naar Gods hart, en de daar op gevolgde moord, begaan aan eenen zyner getrouwste
en yverigste onderdanen. Dog om omtrent zo een netelig onderwerp recht te redeneren,
moet nauwkeuriglyk onderzogt worden, of dusdanige verfoeyelyke feiten de
uitwerkingen zyn van een boosaardig overleg, of van eene overrompelde zwakheid.
De oorzaak van dien Grooten Konings val was de schielyke indruk van eene schoone
Vrouw op zyn vurig gemoed, waar van de ongemeene driftigheid door zyne gehele
levensloop doorstraalt; Had hy in 't begin kragts genoeg aangewend om zyne oogen
en aandagt van 't betoverende voorwerp af te rukken, en zyn hart met godvrugtige
gedagten vervult, hy zoude buiten twyffel die passie vermeestert hebben; Maar zo
dra hy voor dezelve zyn ziel had geopent, was hy de bezitting en de eigendom van
zig zelf kwyt, en 't was om zo te spreeken niet de Koning van Juda, maar zyne
zegenpralende hartstogt, die 't heilig regt des huwelyks op 't schendigste verbrak.
Men zal egter zeggen, dat zo oit een schelmstuk met voorbedagten raad overlegt
wierd, het zekerlyk de doodslag aan den braven Uria begaan is geweest, en dat ten
minste zo een verfoeilyk bestek met de ware heiligheid onmooglyk kan bestaan; Dog
hier omtrent moet aangemerkt worden, dat 't geen van een bestoken gru[99]weldaad
gezegt is, alleenlyk moet toegepast worden op eene eerste misdaad, waar aan 't hart
in koelen bloede, en met eene zekere vergenoeging en verlustiging in ondeugd, zig
schuldig maakt, en niet op eene tweede, die in de overwonne en zig zelf ontvreemde
ziel, door d'eerste als met een onweerstaanbaar geweld na zig word gesleept, en niet
zelden de eerste schennis tot een onmydelyke kastyding strekt; vermids het zeker is
dat de Opperregter der waereld dikwils niet alleen de moedwilligheid maar ook de
onbedagtzaamheid van een zonde straft, met toe te laten dat de schuldige aan zyne
verdorvenheid overgegeven, met een zekere noodwendigheid, in zwaarder en zwaarder
stort; 't Is derhalven een teken van gebrek van hartenkennis, of wel van eene
onmenschelyke roekeloosheid een zogenaamde fyne, niet alleen wegens huichelary,
maar zelfs wegens schyndeugt te veroordeelen, wanneer hy in overspel, in doodslag,
in bloedschande, met een woord in de afgryselykste misdaden vervalt die evenmatig
kunnen zyn met de kragt van de hartstogt, die hem daar toe vervoert. Schoon in zo
een geval 't gewelt van zyn driften hem geenzins van schuld vry spreekt, blykt het
egter zonneklaar, uit het gezegde, dat zyn euveldaad in hem geen bewys is van
godloosheid, en met de ware hei-
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ligheid kan bestaan.
't Eenigste dat eene wel beredeneerde billykheid, om wegens zo een droevig
voorwerp geen onbezonne oordeel te vellen, moet onderzoeken, is, of zo eene groove
zonde strydig is met de gewone en doorgaande gesteltenisse van een ziel, of wel, of
dezelve uit eene zondige hebbelykheid voortkomt, en als een schakel van eene gansche
keten van ondeugden moet aangezien worden; of zo een schuldig hart onverhoeds
overvallen en zig zelven ont[100]rukt word, of wel, of het zig eene gewoonte maakt
van met moedwil de zonde als de ordinare bronader van zyn vermaak, te zoeken, en
na te speuren. Ik durf zelfs in dit geval beweeren, dat dit laatste slag van booswigten
gedurig bezig met hunne zwakste driften te voldoen, minder gevaar lopen van zig
aan de gruwelykste fouten te vergrypen, als Godvrugtige luiden, die van de betragting
hunner pligten hun gewoon werk maken, die zonder ophouden hunne hartstogten in
haar loop stuiten, maar die eens door de zelven verrascht door haar ganschelyk
overstroomt en weggesleept worden. De eersten zyn te vergelyken by een dor land,
dat aan 't water een vryen toegang geeft, en daar door van deszelfs woede weinig
heeft te lyden, de anderen aan eene vrugtbare bedykte grond, die door eene geweldige
en onverwagte breuk van zyne beschutting, door de aangedreeve stroom vermeestert
word, en al zyn cieraad en vrugten voor een tyd verliest. 't Gezegde strekke tot eene
heilzame inleiding aan het volgend verhaal, 't welk waaragtig is, (want, van iets
diergelyks te versieren, zou ik conscientie-werk maken); Maar daar is zorg gedragen,
om het zo wel te vermommen, dat het onmooglyk is 't zelve te ontmaskeren.
EEn Quezel, ruim zo fyn als blompap in haar spreeken,
In haar gebaar, en uiterlyke dragt,
Die eeuwig tegen alle pracht
En alle vreugde staat te preeken,
Ja 't allerminst verzuim een zondig gruwel noemt,
En allen die zich niet geheel en al verzaaken
Maar met een vrolyk hart zich nu en dan vermaken,
Uit bittren ernst tot in de hel verdoemt,
Als zynde geen der uitverkoren [101]
Voor wien van eeuwigheid de hemel is beschoren
Heeft laast getoond, hoe fynen van haar soort
Het fynste liegen,
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En 't ergst bedriegen,
Wanneer zy 't ernstigst zich bedienen van het woord.
Haar Neef een Boer, die van den vroegen morgen
Moet tot den laaten avond zorgen,
Hoe hy zyn huisgezin zal voorstaan met zyn werk,
Een hups en deeglyk man, een lidmaat van de Kerk
Nam eens den Zondag waar, (de Sabbath wil ik zeggen)
Om, waar het mooglyk, eenig land
Waar in hy voordeel dacht te leggen
Te koopen uit de hand,
Hy voer dan heen om met den vriend te spreeken
Aan wien het eigen was, en kost den Predikant
Dien ogtend, by gevolg niet komen horen preeken.
Hy sprak den man, doch, zo als ieder weet,
De boeren zyn te taai, om straks een koop te sluiten,
En zullen nooit, al waar 't hun namaals leed,
Zich op den eisch ten eersten uiten.
Zo ging 't hier ook, men scheidde vruchteloos,
't Was weinig geld, waarom de koop bleef steken,
Dog, zo het scheen, maar voor een poos.
De boer, die onverrechter zaaken
Moest scheiden van dien steggen kloen
Treft tot zyn ongeluk in 't uitgaen van 't sermoen
De Quezel aan, sta vast! nu zal 't 'er kraaken.
Wel Fynman, was het eerste woord,
Is dit den dag, den eigen dag des Heeren,
Gevierd naar zyn begeeren?
Wordt dus de Sabbathdag geheiligd, of gestoord?
Gy hebt den dag, den dag zo hoog ons aanbevoolen, [102]
Aan uwen God ontstolen,
En zyn gemeinte ontsticht door 't blyven uit de preek,
Of is 'er voor u in de week
Geen tyds genoeg om uit het dorp te vaaren?
Vaar zo maar voort, zo vaart gy naar de hel,
Wacht daar uw straf oneindig zwaar en fel,
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Ten zy op diep berouw de Heer u wilde spaaren:
Spreek op waar komt gy zo van daan?
De boer met traanen op de wangen
Beteuterd, en van schrik bevangen,
Trild of hy reeds de hel zag voor hem open staan:
(Hy hadt gewis een Duivelin voor oogen,
Maar zag haar voor een heilige aan,
Zo word men door den schyn bedrogen)
Noit zal hy in 't vervolg begaan zo'n gruweldaad
De Satan hadt hem, aangedreven
En door de hoop van winst, die plichtbreuk ingegeeven.
Op 't woord van winst vraagt Schyndeugd, waar bestaat
De winst in, die u zou den hemel doen verliezen?
Hoe kan een Christen mensch zo onverstandig kiezen,
Dat hy zyn zaligheid waage aan een aardsch gewin?
Zorg in de week voor 't huisgezin
Maar op den Sabbath moetge uw waarde ziel bezorgen.
Ik heb, zei toen de boer, de zaak zo niet bevat
En meende een stuk van drie vier morgen,
Dat in het kort ontgrond wordt, zo ik schat,
Te koopen, ja ik meen het is zo goed als binnen,
En door den eigenaar op zulk een prys gesteld,
Dat ik 'er vast en zeker op zal winnen.
(Toen heeft de gek met een den eisch en 't bot gemeld)
Maar 'k spreek myn laatste woord het eerst niet, want myn geld [103]
Is morgen noch zo goed als heden.
Daar Nichje hoorje nou de reden
Waarom ik in 't gehoor van ogtend niet verscheen.
Wel nu dan, zeize, ga maar heên,
Maar kom straks in de kerk, op dat gy daar in 't midden
Der uitverkore schaar moogt om vergeeving bidden,
En door de kracht van myn en uw gebed
Uit 's Duivels klaauwen werd gered.
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Ze scheidden dus, schoon zeer verscheiden van gedachten
D'onnooslen boer was een gewaande zonde leed,
Terwyl de snoode feeks in 't hart een aanslag smeed,
Waar voorze zekerlyk moet 's hemels wraak verwachten.
Ze laat den eigenaar terstond
Ontbieden, want, (dit had ik haast vergeeten)
De naam en woonplaats was den Veenpuit uit den mond
Gevallen, anders kon de Quezel die niet weeten.
Want fyne preekers zelfs zyn immers geen profeten.
Maar laat dat zyn zo 't wil;
Ze doet den eigenaar heel stil
Verzoeken, zo terstond met haar te komen spreeken;
Hy komt en straks was 't land verkocht.
Ze wist wat prys hy zocht,
Des was 't niet noodig lang te talmen of te preeken;
Maar vraagtge, dorstze zelf de rust des Sabbaths breken?
Zo vraag ik weer, wel waarom niet?
Of zou een fyne Hypokriet
Daar op geen uitvlucht kunnen vinden?
Ja ja; die plicht raakt slechts een' aardsgezinden,
Die moet door wetten zyn beteugeld in zyn drift,
Maar een die alles naar de schrift
Behandelt, scheidt en schift,
Behoeft zich aan het juk der wetten niet te binden;
Hy is een vrygemaakte en de ander slechts een slaaf. [104]
Maar haren Neef zyn winst op deze wys te ontsteelen
Is dat ook Christelyk gehandeld, is dat braaf?
Of kan zy ook die breuk met schyn van reden heelen?
Ja zeker, al zo wel als of zy in de school
Der snoode volgers van Lojool
Was tot het meesterschap verheven.
En wilt gy luistren, 'k zal voor haar eens antwoord geeven.
Men weet, dat alle ding
In handen van een' wereldling
Is als een mes in kindsche handen.
Wat ziet men menigwerf
Hem 't goed misbruiken t'zyner schande,

Justus van Effen, De Hollandsche Spectator

329
En andren ten verderf.
Eischt dan de liefde niet van vrye hemellingen,
Dat zy den wereldling dat hachlyk tuig ontwringen?
Ik dan, die een der hemellingen ben,
En buiten tegenspraak aan zekre tekens ken
De waare schaapen, die ten goede zyn verkoren,
Uit andren, die gewis in zonden zullen smooren;
(Want deezen weeten plaats noch tyd
Te noemen, waar noch ook wanneer ze zyn herbooren,)
Moet met een ongemeenen vlyt,
Myn' onbekeerden Neef beletten,
Terwyl hy niets dan zonde kan begaan,
Niets goeds, niets Christelyks bedenken of bestaan,
Zyn magt tot zyn verderf noch verder uit te zetten.
Wat dunkt u, zouze zelf, al waerze een Jesuit
Wel voor haar eigen vuile feiten
Met meerder schyn van reden kunnen pleiten?
Altoos my dunkt het niet.
Doch hoe men 't schelmstuk mag vernissen of verbloemen,
'k Zal zulke streeken steeds verdoemde streken noemen,
En is haar Neef op haer gestoord.
Daar zyn 'er meer dan hy, die zulk een volk verfoejen,
Ja wenschen, dat men door Gods woord
De fynheid zonder deugd haast uit de kerk mag roejen. [105]
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No. 104. Den 24. October 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Etenim in ejus dulcedine suavitateque tanquam infesto Sirenis Mari, in
quo etiam Ulysses erravit, virgines, nuptaeque complures pudicitiae
naufragium fecisse dicuntur.
1
NIC. AERYTHRAEUS, Pinacoth. I. p. 96.
H E E R S P E C T AT O R .
DE brief, door een uwer Correspondenten aan Uw Ed. in 't voorleden jaar geschreeven
over de twee Comedien, die wy toen hier hadden, de eene in 't Voorhout, de andere
in de Kasuarisstraat,2 is met zo veel genoegen ontfangen geworden, dat men recht
moeilyk is geweest van den zelven door geene andere over die stoffe, welke op ver
na nog niet uitgeput was, gevolgt te zien. Ik wil derhalven de plaats van Uw
Correspondent hier eens bekleeden, om Uw Ed: te berichten, dat wy, sedert eenige
maanden, hier één tamelyk goede troep Fransche Toneelspeelers hebben, die ook
gedurende deezen Zomer al vry veel volk hebben getrokken, schoon ze, 't zy uit
luiheit, of moogelyk, om dat zy zich verbeelden, dat zulks al goed

1

2

1756: 497 “Want in derzelver bekoorlykheden en zoetigheden, zegt men, hebben vele
Maegden en gehuwde Vrouwen aen hare kuisheit Schipbreuk geleden, als op eene zee
door 't Gevlei der Sirenen gevaerlyk, waer in ook Ulysses heeft omgezworven.” Immers wat zijn charme en beminnelijkheid betreft - men zegt dat maagden en
verscheidene getrouwde vrouwen hun kuisheid schipbreuk hebben laten lijden, net als
op een zee die door de Sirenen gevaarlijk is, (zo'n zee) waarop ook Odysseus heeft
rondgezworven.
Zie vertoog 12 van 5 november 1731. Van Effen liet zijn blijspel Les Petits Maitres (La
Haye, Gaspar Fritsch, 1719; KB: 557 L 52) in 1720 meerdere malen opvoeren in de Fransche
Comedie in de Casuarisstraat! Vgl Buijnsters [1992]: 139-43.
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genoeg voor de lompe Hollanders is, zeer zelden iets nieuws vertoonen, en hunne
aanschou[106]wers, die hier genoegzaam altoos dezelfde zyn, ook gedurig dezelfde
stukken, die men honderd maalen, en tot walgens toe, gezien heeft, opdisschen. Men
moet die Paling-pasteitjes eindelyk moede worden,1 myn Heer, en dat alleen zou
genoeg wezen om hen, zo zy zich niet beterden, haast voor stoelen en banken (gelyk
men zegt) te doen speelen: doch hen hangt nog een ander gevaarlyk onweêr over 't
hooft. Voor 't einde van 't jaar zal 'er een uitmuntende Opera komen, waar voor men
een' onzer vermaardste, rykste, verstandigste en zedigste Medeburgeren alleen zal
te danken hebben. Hy, wiens beurs altoos open staat voor luiden, die 't verdienen,
en alle nutbaare en pryswaardige onderneemingen begunstigt, zal geen geld aan
deeze spaaren. N..., die voornaame Muzikant, is reeds voor eenigen tyd met goede
Wisselbrieven naar Vrankryk vertrokken, en zo hy nog meer nodig heeft, zal 't hem
aanstonds bezorgt worden, als hy zyne Commissie maar wel uitvoert, en een geheele
scheepslading der uitstekentste Zangers, Zangeressen, Danssers en Dansters
overbrengt. Daar word een geheel Magazyn van kostelyke klederen gekocht; voor
de plaats, daar de Opera speelen zal, is reeds zorg gedraagen; alle de oude schulden
zyn betaalt, en men neemt alles voor zyne rekening. Dus zal men in den Haag wel
haast een Goud-eeuw voor de Opera herbooren, de Galanterie, door de overkomst
van zo veele bevallige en kuische Tooneelnimfjes, in vollen bloei, en die jakhalsen
van Comedianten, die de spreuk: Groote, of liever, ryke Heeren hebben lange armen,
niet schynen in acht genomen te hebben, eerlang in den gront geboort zien. Waarom
hebben zy ook hun Hof niet beter gemaakt? [107]
Laat kwaataardige Bedillers, die, als de spinnen, uit de beste bloemen venyn zuigen,
hier vry tegens aan keffen, en 'er den spot meê steeken, zo veel zy willen: Ik voor
my, vind, dat het een grootsch, deftig, en edelmoedig bestaan is, ten zynen koste,
aan de liefhebbers der Musyk, aan eene gansche Stad en met een aan zich zelven een
zo nuttig vermaak, als aangenaame tydkorting te verschaffen. Waartoe zouden braave
luiden, die onuitputbaare schatten bezitten, en met hun geld geen weg weeten, het
toch beter besteeden kunnen? en verdient onze beroemde Medeburger geen grooter
lof, myn Heer, dan die Grieken en Romeinen, welke, alleen uit

1

Zie vertoog 75.
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zelfsbelang, om de gunst der gemeente te winnen, en daar door de grootste ampten
van den Staat te bekoomen, of om die te behouden, met de uiterste pracht en luister
Schouw-speelen voor het volk deden vertoonen, en onnoemlyke geldsommen daar
aan verspilden?
In laatere tyden hebben anderen, op hunne kosten, en ten nut van 't Gemeen,
Hospitaalen en Hofjes doen stichten: maar is dat te vergelyken by 't oprechten van
een Opera, waar door men zyn naam vereeuwigt, en op eene zo voordeelige als
roemruchtige wyze overal van zich doet spreeken?
Hoe 't zy, myn Heer, 't geen Uw Correspondent zo aardig zegt: myn Heer gaat in
't Voorhout, en Mevrouw in de Kasuarisstraat, zal nu haast weêr te pas koomen,1 zo
lang 'er iemant zot genoeg zal gevonden worden om in de Comedie te gaan: want
alle luiden van oordeel en verstant, zullen immers met my bekennen moeten, dat 'er
in de allerslechtste Opera oneindig meer nuttigheid steekt, dan in de beste Treurspelen
van den grooten Corneille, en in de geestigste Blyspellen van Moliere, Regnard,
Palaprat en anderen. [108]
Men hoort daar zingen, men ziet 'er danssen, men spreekt, men schreit, men zweert,
men kyft, men vecht, men sterft, en in één woord, men doet 'er alles in maatgezang.
Wien zou dat niet behaagen?
De Toveryen, Hexen, Spooken en Duivels, die in de meeste Opera's een voornaame
Rol speelen, en het rechte Tragicq uitleveren, moeten zekerlyk ook een grooten
indruk op 't gemoet der aanschouweren maaken, en den hartnekkigsten vrygeest
overtuigen, dat hy t'onrecht aan derzelver wezentlykheid getwyffelt, en 'er den spot
meê gestoken heeft.
De Kunst- en Vliegwerken moet men mede niet vergeeten, en die zyn 't geld alleen
waardig; voornamentlyk, als ze zo fix gaan, en zo uitvoerig voor den dag koomen,
als men ze tot nog toe hier gezien heeft. De Opera moet nootzaakelyk ook aan de
Vrouwelyke Sexe zeer behaagen; want de Liefde is de spil, waar op alles draait: Men
leert daar, dat men alleen gebooren is om te beminnen, dat men zich geheel aan de
liefde en aan zyne driften overgeeven, daar alles aan opofferen, en de hulp der
moeilyke en strenge reden ontvlugten moet; dat het zotheid is zich daar over te
ontrusten; dat de Vogels, die den natuur alleen tot leermeesteresse hebben,

1

In Den Haag zouden zelfs twee partijen zijn: de zogenoemde Voorhout-tianen en de
Casuaristen; vertoog 12: 93-4.
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in 't minnen minder Beesten, dan wy, zyn; dat, zo 't minnen verboden was, wy zulke
tedere harten niet zouden hebben, en duizend andere stichtelyke zetregels meer. Een
minnaar kent daar geen andere Goden, dan de schoone oogen van zyne beminde, en
klaagt een man over de ontrouw van zyne gemalin, die hy meent, dat hem horens
opzet, men schryft hem aanstonts een uitsteekent hulpmiddel voor: hy moet haar met
dezelfde munt betaalen, en ook een Maitres nemen.
Maakt Atis zwaarigheid om eene Godin, die [109] smoorlyk op hem verlieft is, en
hem tot haar hoogen-Priester verkooren heeft, om den tuin te leiden, men stelt zyne
Conscientie gerust door hem voor te zingen:
“Je faut souvent, pour être heureux
“Qu'il en coute un peu d'innocence.

De zin is:
Wat schaad het, als gy maar gelukkig wezen meugt,
Al kost het u somtyds een weinig van uw deugd.

Of, zo men een letterlyker Vertaaling begeert:
't Is dikwils nodig, zo ge uw wensch verkrygen wilt,
Dat gy een weinig van uw deugd en onschuld spilt.

De grootste Mannen en Helden der outheid zyn in de Opera's ook zo wel naar den
smaak der Dames vermomt, dat men ze al zo weinig kent, als in de Romans van
Artamenes en Clelia, schoon hunne naamen pro forma in de Lyst der Personaadjen
zyn gestelt. Maar wat zeg ik van helden? De Goden en Godinnen worden in de Opera
ook op het Tooneel gebragt, pour filer le parfait amour, gelyk de Franschen zeggen1,
of om de arme stervelingen in hunne Minneryen in den weg te zyn, door derzelver
meêminnaars of meêminnaressen te worden. Men vind ook Opera's, waarin niet dan
Goden en Godinnen te voorschyn koomen, als by voorbeelt Les Amours de Venus,
de Minneryen van Venus? Hoe geestig bedriegt die Godin haaren jalourschen man,
Vulkaan, die een galg in 't oog, en gedroomt had, dat hy haar geheime snoeperyen
met Mars zag? Zy voert hem daarop te gemoet, dat ze haar pligt te wel weet; dat
een man, 't geen hy zyne gemalin ziet doen, niet gelooven moet, veel min dan, 't geen
hy maar droomt. Daar neemt de arme bloet genoegen meê, hy verzoent zig aanstonds
met zyn Huisvrouwtje, en Jupiter daalt uit den Hemel neêr om zyn

1

Terwille van de romantische verliefdheid.

Justus van Effen, De Hollandsche Spectator

334
vreugt over die vereeniging te [110] betuigen. Somtyds koomen ook Goden, Godessen
of voornaame Tovenaarsters, als Urganda de onbekende, Zirphie en andere, wanneer
men 'er 't minst om denkt, als uit de lucht vallen, om de ontknooping te maaken van
een stuk, waaraan men anders geen einde weet te vinden, en dus word de les van
Horatius:
Nec Deus intersit, nisi dignus vindice nodus Inciderit,

Dat is, volgens de overzetting van Pels, op onze tyden en zeden gepast:
Brengtge ook een Engel, Geest, of God in 't spel, gy dwaalt,
't En zy de deftigheid van 't Werk geen minder open,
Of uitkomst aanwyst om de grootste knoop te ontknoopen.1

alzins zeer stiptelyk in acht genomen.
Uit dit alles besluit ik, myn Heer, dat de Opera's zo natuurlyk als waarschynlyk,
en zo vol van een goede Zedekunde, als van uitmuntende Lessen, zyn; dat men in
een welgestelde Republyk geene Opera ontbeeren kan, dat 'er geen beter School voor
de Jeugd is, en eindelyk, dat aan alle ouders door een' Wet moest bevolen worden,
ten minsten tweemaal 's weeks hunne Zoons en Dochters derwaarts te zenden.
Wat * Saint Evremont, Boileau, de Abt de Viliers, en Dacier, van de Opera
geoordeelt hebben,2 is my niet onbekent. Zo men hen gelooven zal, is dezelve een
verwart mengelmoes van Goden, Helden, Herders, Tovenaars, Spooken, Furien, enz.
en het gantsche gestel moet zo belachlyk als gebrekkelyk voorkoomen aan al wie,
naar hun oordeel, een goeden smaak heeft van 't waarschynlyke en 't verwonderlyke
(le Merveilleux.) [111]
De Maximes en Zedekunde, die in meest alle de Opera's gevonden worden, achten
die vieze Keurmeesters voor gevaarlyk en ontuchtig, en Boileau, door zynen
schimpzieken geest zekerlyk te ver vervoert, laat zich

1

*
2

Horatius, Ars Poetica vss 191-2: Een godheid treedt slechts op bij een verwikkeling die om
hem vraagt. De tekst van Pels (1677: vss 408-410) geeft “grootsche” in plaats van het hier
geciteerde “grootste”.
Die Schryver heeft ook een Fransch Blyspel, les Opera genaamt, uitgegeeven, waarin hy
een Jongman en eene Juffer invoert, die door de Opera's stapel zot geworden zyn.
Vgl over de kritiek op de opera A. de Haas, De wetten van het treurspel. Over ernstig toneel
in Nederland, 1700-1772. Hilversum 1998: 29, 31 nt 39, 71, 72 nt 32, 222 nt 28 alsmede
over de opvattingen daarover van de hier genoemden en Van Effen.
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in zyn 10de Hekeldicht, geschikt om zynen Alcippus het trouwen af te raaden, en de
vrouwen vinnig door te stryken, tegens de Opera dus uit:
Par toi même bien-tôt conduite à l'Opera,
De quel oeil pense tu, que ta sainte verra
D'un Spectacle enchanteur la pompe harmonieuse,
Ces Danses, ces Heros a voix luxurieuse;
Entendra ces Discours sur l'Amour seul voulans,
Ces doucereux Renauds, ces insensez Rolands;
Saura d'eux qu'a l'Amour, comme au seul Dieu supreme,
Il faut immoler tout, jusqu'à la vertu même:
Qu'on ne sauroit trop tôt se laisser enflamer,
Qu'on n'a réçu du Ciel un Coeur que pour aimer;
Et tous ces lieux communs de Morale lubrique,
Qui Lulli rechauffa des sons de sa Musique?
Mais de quels mouvemens, dans son coeur excitez,
Sentira t'elle alors tous ses sens agitez?
Je ne te repons pas, qu'au retour, moins timide,
Digne Ecoliere enfin d'Angelique & d'Armide,
Elle n'aille à l'instant, pleine des ces doux sons,
Avec quelque Medor pratiquer ces leçons.1

Die 't Fransch niet verstaan, zullen zich met deeze navolging van Boileaus vaarzen
moeten behelpen, die, door my ter loops opgeslagen, aan 't oordeel van den Heer
Spectator onderworpen worden.
Maar, door u zelf wel haast naar de Opera geleid,
Zal, meent ge, uw fyne Zus met onverschilligheid
Dat prachtig schouwspel zien, die Danssen en Tooneelen,
Die Helden, die 't gehoor door wulpsche stemmen streelen,
Of hooren koel van zin, die Zangen, die alleen
Gewaagen van de Liefde, en van haar tederheên,
Die Reinouts, suykerzoet, volleert in minneryen,
Die Roelants, zo befaamt door hunne razernyen!
Daar leert ze, hoe men 't al, ja zelfs, de deugd en de Eer,

1

Satire X ‘Contre Les Femmes’ (1694), vss 131-148. N. Boileau, Oeuvres I (Amsterdam
1772) geeft in vs 132 ‘air’ in plaats van het hier geciteerde ‘oeil’, in vs 135 ‘roulans’ in plaats
van ‘voulans’, in vs 143 ‘excités’ in plaats van ‘excitez’, in vs 144 ‘agités’ in plaats van
‘agitez’.
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Moet offren aan de Min, als eenig' Opperheer; [112]
Hoe niemant, jong noch oud, de Liefde moet weêrstreven,
Hoe ons een hart alleen tot minnen is gegeeven;
Een geile Zedekunde, al afgekeurt voor lang,
Maar nu weêr opgewarmt door Lulli's maatgezang;
Door wat ontroering wordt haar hert dan niet bewoogen!
Zy voelt haar zinnen gantsch verrukt en opgetoogen.
Ik wil geen borg u zyn, dat zy, van schroom ontdaan,
Tot uwent weêrgekeert; den weg niet in zal slaan
Haar aangeweezen door die kuische *Minnaaressen,
En met een Médor niet beproeven zal die Lessen.

Doch die Schryvers en Dichters en hunne voorstanders hebben de zaak buiten twyffel
kwalyk begreepen, in alle die schynredenen, waarby men 'er mogelyk nog veele
andere zou kunnen voegen, zullen zekerlyk niets gelden by onze Haagsche liefhebbers
van een zo heerlyk Schouwspel, als de Opera, die de ooren streelt, de oogen als
betovert, en de harten verrukt door alle die Tederheden, en Liefdes-Lessen, die op
eene zo leevendige wyze voorgestelt, en door alles, wat de Muzyk zielroerents en
aangenaams heeft, ondersteunt worden.
Zie daar myn gevoelen, myn Heer; ik prys en verdedig een goede zaak, en gelyk
de vernuftige opbouwer van onze aanstaande Opera, met plaizier, zo 't nodig, of
moogelyk ware, zyn laatsten stuiver uitgeeven zou om zyn loflyk oogmerk te bereiken,
zo ben ik, op zyne edelmoedige dankbaarheid staat makende, ook gereed om myn
laatste droppel inkt te besteden tot het verbreiden van zynen zo wel verdienden roem,
en dien van zyne waarde Opera. Alle, die daar tegens zullen durven opkoomen, zal
ik, in dicht en ondicht, en in alle taalen, manmoedig in den schilt vaaren, en zonneklaar
aantoonen, dat zy maar nydige Vitters, Weetnieten of verdrietige Pedanten zyn, dat
ze niet gewoon zyn in de groote Werelt te leven, en eindelyk, om alles met een woort
te zeggen, dat ze nooit te Parys geweest zyn.
Ik verzoek, Heer Spectator, dat Uw Ed. de goedheid gelieve te hebben van deezen
brief, zonder eenige veranderingen, in uw Werk eene plaats te vergunnen, en blyve
onderwyl met veel achting,
Uw Ed. Dienstbereide Dienaar
HYLARIDES. [113]

*

Angelika en Armida. Zie de Opera's van Quinault en Lulli, genaamt Roland & Armide.
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No. 105. Den 27. October 1732. De Hollandsche S p e c t a t o r .
Haud minor est virtus quam quaerere, parta tueri.1

H E E R S P E C T AT O R .
IK ben een jongeling van goeden huize. Myn ouders, die beide overleden zyn, hebben
my, hun eenig kind, een matig kapitaal naargelaten; groot genoeg, om 'er ordentlyk
van te leeven, maar te klein, om 'er veel figuuren van te maaken. Hun voorbeeld heeft
my geleerd, hoe men, zonder voor gierig uitgekreeten te worden, een nutte zuinigheyt
betrachten kan: en ik weet my hier van zo wel te bedienen, dat een ander moogelyk
met eens zo veel gelds niet half zo veel zou kunnen uitvoeren als ik. Ik heb twee
kamers by stille burgerluiden, daar ik met een in de kost ben. Myn knecht, die al by
myn' vader gediend heeft, is een snyer van zyn ambacht, en maakt zyn eigen leverei.
Ik haat alle die byeenkomsten in Herbergen en Koffyhuizen, hier bekend onder den
naam van Collegies, daar menig een zich zo aan verslaaft, dat hy in geen fraai
gezelschap kan duuren, en daar hy alle avonden naar toe moet, al zou hy 'er alleen
zitten. Myn tyd is my te kostelyk, om hem zo te verslyten. De studie is myn grootste
liefhebbery, en ik breng geheele voormiddagen door met [114] leezen en schryven.
Des zomers ga ik wandelen, en des winters heb ik een vriendelyke societeit, die alle
weeken eens aan onzen huizen rond gaat. Hier zyn wy met

1

1756: 509 “'t Is geen geringer Deugd 't gewonnene te spaaren, Dan door een kloek beleid
zyn schatten te vergaren.” - Niet minder dan winst máken, is het een deugd (verdienste) om
(die) winst te bewaren. Ovidius, Ars Amandi II, 13.
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ons zessen of achten sterk, en speelen een Hombertje of Piquetje1 om klein geld,
alleen om ons te diverteeren, en niet om malkander veel af te winnen. Verders ga ik
nu en dan by vrouwen, daar men toch de welleevendheid leeren moet, en ik ben,
zonder roem gesproken, vry wel by haar gezien. Gelief echter te weeten, Heer
Spectator, dat ik nooit in die Saletten verschyn, die alleen uit een party kleuters
bestaan, welken, pas uit de Fransche School of van haar Naaimatres gekomen, niet
veel zin zouden hebben in iemand van myn jaaren, maar die beter gediend zyn met
een heel regiment jonge Lafbekken, die geen andere gaaven bezitten dan om op een
onbeschaamde wys te stoeyen, te ravotten, te zoenen en te likken. Neen, ik verbeeld
my een goede keur gedaan te hebben, en ik kom by geen Juffers, dan die ruim twintig
jaaren hebben bereikt. Onder deezen is een zeer bevallig meisje, dat eene eenige
dochter en van deftig fatzoen is. 't Geval heeft gewild dat ik voorleden winter
verscheiden maalen met haar aan de zelve Quadrille tafel geschikt ben, en ik heb
zulk een behaagen in haar' heuschen omgang gekregen, dat ik voor de eerste reize
van myn leven gewaar ben geworden dat myn hart niet schootvry voor de liefde is.
Hoe meer ik haar zag, hoe meer myn achting toenam. Ik zocht alle middelen om
deeze drift in haar begin te stuiten; want, daar zy zeer ryk is, en onder de
gehoorzaamheid eens vaders staat op wien het geld veel vermogen heeft, wist ik wel
dat myn aanzoek te vergeefsch zou zyn. Ik bande my eenige weeken uit haar gezigt.
Maar wat holp het? het afzyn vermeerderde myn kwaal, in plaats van die te [115]
genezen. Des dacht my best een kans te waagen; dewyl ik my wys maakte dat het
een eerlyk man vry staat op een eerlyke wys zyn fortuin te zoeken. Ik verscheen dan
weer, als naar gewoonte, in het Salet, en deed myn best om Leonore (dus zal ik myn
meestresse noemen) zonder spreeken te doen verstaan wat ik voor haar gevoelde.
Zy heeft te veel verstands om dit niet aanstonds te merken, en leefde met my na dien
tyd wat ingetoogener dan voordeezen. Dit schrikte my echter niet af, en ik nam voor,
de eerste gelegenheid by het hair te grypen, om haar een opentlyke declaratie te doen.
Zulks gelukte my kort daaraan; want ons gezelschap een comedie-party gemaakt
hebbende, had ik de eer van haar te geleiden. Nu wist ik dat haar vader juist dien dag
naar den Haag was vertrokken, om eenige zaaken te beschikken, die

1

Omber: kaartspel voor drie personen, verwant aan quadrille; piket: kaartspel met 32 kaarten
voor twee personen.
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ik naderhand hoorde dat zeer tot myn nadeel waren. Dit gaf my vryheid tot een tête
à tête. Toen ik haar des avonds t'huis bragt, verzocht ik dat ze my niet kwalyk wilde
neemen, indien ik haar iets ontdekte waaraan myn tydelyk welzyn gelegen was; en
zonder antwoord te wachten openbaarde ik haar, met een beevende stem, myne
genegenheid. Zy was zo goed van my uit te hooren, en toen ze zag dat ik gedaan had,
antwoordde ze met neergeslagen oogen, en met een gezigt waar uit een loffelyke en
eerbaare schaamte te leezen was, omtrent op deeze wyze: Dewyl ik u, myn Heer,
altoos voor een eerlyk man heb gehouden, zal ik my niet ontzien openhartig met u
te werk te gaan. Ik wil niet ontveinzen dat ik sedert eenigen tyd gemerkt heb dat ik
u niet onverschillig was; en de ontdekking van uwe liefde komt my bygevolg niet
vreemd voor. Zelf sta ik toe, dat uwe verdiensten myn bezit u niet onwaardig maaken.
Maar gy moet weeten dat ik onder een vader sta, die u zonder twyfel met een gansch
ander oog beschouwen zal. [116] Het geld is tegenwoordig meer geacht dan de
deugd; en zo ik al eenige genegenheid voor u gevoelde, ik ben verzekerd dat gy nooit
uw wit zoudt beschieten; dewyl myn Vader, den uwen gekend hebbende, wel onderricht
is dat hy u zo veel niet heeft naargelaaten om my, naar myn fatsoen, te kunnen
mainteneren. Waag u derhalven niet, myn Heer, maar doof een vlam, die nadeelig
aan uw rust zou zyn. Ik moet u noch meer zeggen. Ik word gepretendeerd van een
Hagenaar, die eenige tonnen gouds bezit, en naar wiens gedrag en familie myn Vader
heden gaat verneemen. 't Is de zelfde, dien gy nu eenige reizen achter malkander in
het Salet hebt gezien, en die zich zo veel airs op zyn' rykdom geeft, dat hy zich
daardoor by al de Juffers gehaat maakt. Hy geloofd dat hy slechts te spreeken heeft,
om aanstonds gehoord te zyn. Tot noch toe heeft hy zich niet verwaardigd my eenige
beleeftheid te doen, maar hy zoekt het by den ouden man, voor wien hy weet dat ik
een slaafachtig ontzach heb, en dien hy door zyn fraaye koets en kostelyke equipagie
zodaanig heeft ingenomen, dat ik orde gekregen heb my met hem te engageeren, en
niet meer in het gezelschap te komen, om dat het den jonker niet aanstaat dat gy my
oppast.
Ik laat aan uw oordeel, myn waarde Spectator, hoe ik over deeze reden verzet
stond. Ik verwenschte honderdmaal myn geboortelot, dat my meer eerlykheid dan
schatten beschoren had, en was niet in staat om een enkel woord te spreeken, maar
ik nam met traanen in de oogen myn afscheid, t'huis gekomen zynde, wierp ik my
zonder eeten of drinken op het bed, doch kon geen oog toedoen. Ik haalde alles door
myn hoofd, en dacht
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op middelen om myn' ryken medevryer den voet dwars te zetten. Ik beminde myn
Leonoor te veel, om haar iets voor te stellen 't geen met de deugd strydig is. Haar te
beweegen om met my door te gaan kon ik ook niet [117] op my verkrygen; want zo
dit ééns wel uitvalt, men ziet ook het tegendeel; en ik ken 'er die nu in verre landen
die zotheid beklaagen. Het leezen van Romans heeft my niet dwaas genoeg gemaakt
om myn party voor den degen te eischen, of om op my zelf te wreeken iets daar ik
geen schuld aan heb. Het beste dat my inschoot was naauwkeurig te onderzoeken of
'er niet wat op 't gedrag van den Hagenaar te zeggen viel. Dit stelde ik in 't werk, en
ik hoorde tot myn' groote blydschap dat hy het met een getrouwde vrouw hieldt.
Waarschynlyk zal zulks voor den vader van myn schoone een geheim zyn, en ik zie
geen kans om het hem beter bekend te maken dan door uwe bemiddeling. Wees
derhalven zo goed, myn Heer, van deezen brief in een uwer vertoogen plaats te
gunnen. Hy zal mooglyk strekken om den goeden man de oogen te openen, en hem
te doen zien, dat men zich niet altyd op den uiterlyken schyn verlaaten moet. Mogt
ik u ook vergen uw welgesneden pen eens te gebruiken tot het aantoonen van een
gebrek dat tegenwoordig al te veel de overhand genomen heeft: namentlyk, dat men
geen huwelyk goed heet, zo de man en de vrouw niet evenveel gelds bezit! waarlyk,
Heer Spectator, dit is een stoffe, die recht van uw onderwerp is; want daar gy de
feilen der menschen zoekt te verbeeteren, kan het u niet onaangenaam zyn, ook zulk
een feil geheel uitgerooid te zien. Ik twyfel niet of gy zyt van myn gedachten, en
stelt vast, dat de trouw gegrond moet weezen op wederzydsche liefde, op
overeenkomst van geslacht en zinnen, en dat de rykdom maar een toegift is, die van
beide kanten niet vereischt wordt. Bedrieg ik my, ik mag wel lyden dat gy my
overtuigt; maar vat ik het aan 't rechte einde, zo leen uw hand om my, en andere
rechtschaapen Jongelingen, uit eene verlegenheid te redden, daar de al te
onbarmhartige [118] Vaders en Voogden ons in storten, en geloof dat ik met veel
achting ben
HEER SPECTATOR,
UEDs. Onbekende, maar niet min
genegen Dienaar.
***
Ik zal voor tegenswoordig myn werk niet maken van omtrent het zakelykste van
dezen brief myne gedagten te uiten. Die stof is zo ryk, en zo
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gewigtig dat ze niet ter loops en by stukken en brokken diend voor den dag te komen,
en dat ik voorgenomen heb dezelve in verscheide toekomende vertoogen,
omstandiglyk, en met de grootste aandagt, die my mooglyk is, te verhandelen. Van
daag zal ik my vergenoegen 't overige van myn papier te vullen met eenige
aanmerkingen over de beschreeve leevenswyze van mynen hupschen, en eerlyken
Correspondent, die my ten uiterste prysselyk voorkomt, en wel verdiend anderen tot
een heilzaam voorbeeld te strekken. Wat eene menigte van jonge luiden vind men
niet onder ons, die een middelmatig kapitaal neem eens van zestig a zeventig duizend
guldens geërft hebben, en die zo dra zy 'er van in bezitting gesteld zyn, met hun
goedje leven, als of 'er geen doorkomen aan was. Ze willen de ryksten in allerlei
verteering geen stroobreed wyken; 't is of ze niet leven zouden kunnen indien ze niet,
trots de besten, aten, dronken, gehuisvest en gekleed waren, en ze schynen te vreezen,
dat het hammetje niet schielyk genoeg zou geklooven zyn, indien zy zig niet spoeden,
om met vlugge paardjes uit hun erfgoed te rennen. Men zou immers zeggen, hoe is
diergelyke onbezonnenheid begrypelyk in luiden, die niet geheel en al met de reden
over hoop leggen, en die ieder jaar duidelyk moeten zien, dat het hun onmooglyk is
zo een leventje van vrolyk [119] Fransje lang uit te houden. Dog gelyk niets zo
gemeen is als zig, in het dwaaste gedrag, met de ydelste hoop te streelen, zo gebeurt
het dikwils, dat die onbedagtzame kwantjes zig verbeelden, dat ze door hunne zwierige
manier van leven zig vrienden zullen maken, en door derzelver hulp tot een vette
bediening gevordert worden; of wel dat ze door 't groot gevoelen dat hun gedrag van
hunne rykdom geeft, aan een goed huwelyk zullen raken, 't welk alles betaalen zal.
Dog zulks gaat t'Amsterdam zo vlot niet; men weet hier ten naasten by hoe veel
ieders beurs weegt; Men wil den vryeren goed zien, en niet 'er na raden, en men weet
grondig, dat een kleed met goud of zilver belegt niet zelden een uithangbord is zonder
winkel. Hier door gebeurt het dikmaals dat de voorzigtigste onder die losse hoop, na
een kans gewaagt te hebben, na alle Juffers en Weduwen, die maar door hare schatten
bekend zyn, rykelyk voorzien van blauwe scheenen, hunne resolutie nemen eer de
beurs gansch ledig is, en zig gelukkig vinden indien ze door toedoen van goede
vrienden met een baentje naar Indien konden raken.
Het regte middel, om met een matig inkoomen op den duur eerlyk door de waereld
te komen, is niet alleen buitensporige onkosten te myden,
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maar ook in de noodzaaklyke verteering en die vereischt word tot den omgang met
fatsoenlyke luiden, een zeker overleg aan te wenden, 't welk op die geheele
onmydelyke uitgaaf de helft kan uitzuinigen. Slordigheid, en onordentlykheid,
verkwisten door de bank meer als 't geen wezentlyk tot een aangenaam, en
onbekrompen leven nodig is, en door de hebbelykheid van eene gansch niet moeyelyke
oplettendheid kan diergelyke verspilling, waar uit de minste vrugten van eer of
vermaak niet te rapen zyn, geweert worden. Ziet men niet menschen, die 's jaars
zware zommen kwyt zyn, zonder dat zy zelve of anderen bedenken kunnen, waar
dezelven mogen gebleeven zyn. Zulks komt nergens by toe, als by agteloosheid, en
eene [120] verkeerde redeneering. Ieder knevelt hen wat af zonder dat ze 't eens
merken. Eenige schellinkjes die hun dagelyks zonder nut door de hand vliegen, aan
malligheden en wisjewasjes besteed, verdienen hunne opmerking niet; Wat kan dat
geven, een schelling of twee min of meer? Dog dat kan zo veel geven, dat van 't zelfde
herhaalt en op den ander gehoopt een eerlyk man jaarlyks zou kunnen leven. De zotte
verteering, daar zekere koopallen, en kwanselaars zig in verdrinken meen ik by eene
andere gelegenheid eens uitvoerig te verhandelen. Ik zal nu maar spreeken wegens
eene andere uitwerking van een aandagtig en verstandig overleg, dat zeer veel
uitzuinigt, zonder de eer van die geen, die 'er zig van bedient, in 't minste te krenken.
Het bestaat in eene zekere goede smaak, die aan geringe onkosten zwier en
bevalligheid kan byzetten. Zyn 'er niet luiden die om zig onaardig en belagchelyk
op te schikken honderden vermorssen, daar anderen een gemeen kleedje zo weten
te ordonneeren, dat het 't oog betoovert, en niet alleen bevallig, maar ook kostbaar
schynt. Ik heb een man van geboorte gekend, die op eene onbegrypelyke manier die
kunst verstond, en de verscheidene delen van drie fraye pakken kleeren zo wist te
schikken en te paaren, dat hy scheen op te mogen tegens zyne makkers, die de rykste
en overvloedigste kleerkassen bezaten. Eveneens is het geleegen, met het aanregten
van een maaltyd, waar in eene goede bereiding, en een nette en cierlyke opdissing
meer uitwerking doen, als de overvloed en kostbaare zeldzaamheid van de gerechten.
Dusdanige zuinigheid moet geenzins met karigheid verwert worden, vermids 'er
gierigaards worden gevonden die geen denkbeeld van zuinigheid hebben, en
spaarzame luiden die 't overleg tot een grondslag maken van de oeffening hunner
edelmoedigheid.
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Decker, Jeremias de 314
Delft 50, 63, 75, 115, 121, 146, 158, 164, 183, 189, 196, 229, 253, 265, 278, 292,
322
Delphi 224
Depressiviteit 122-124
Derham, William 211
Descartes, René 16, 174
Cartesiaanse wijsbegeerte 244
Deugdzaam leven 57, 58, 60, 62
Dichters 12, 34, 36, 78, 97-102, 117, 129, 206, 207, 230-234, 236, 237, 279-282,
284-286
Dichtkunde 34, 205-207, 279
Dichtkunst 78, 150, 205-207, 230-234, 236, 237, 281, 282, 284-286, 307-317
Dichtliefhebbers 230-234, 279-281
Dichtwinkels 281
Dido 279
Dikdoenerij 51-53, 55, 56
Distrest Mother, The 99
Doedijns, Hendrik 9
Dordrecht 50, 63, 75, 115, 121, 146, 158, 164, 183, 189, 196, 229, 253, 265, 278,
292, 322
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Dozy, G.J. 10, 38
Driessen, Elizabeth Sophia 8
Drinkgewoonten 92-94, 111-115
Drukkers 35, 285, 286
Duitsland 13, 266
Duitse taal 71
Franse mof 222
Hoogduitse Academie 206
Hoogduitse spectators 173
Dullaert, Heiman 312
Duuren 314
Dijk, S. van 22, 37, 172
E
Echo des Werelds, Den [Weyerman] 15
Eclogae [Vergilius] 171, 175
Eed afleggen 7, 159-164
Eerzucht 81, 82, 128, 129, 131
Effen, Maria Catharina 8
Effen, Melchior Justus van 7, 8, 21
Efferen, Jan 8, 12, 21
Efferen, Justinus van 8
Egypte
Egyptische geschriften 97
Eigendunk 35
Eigenliefde 34, 154, 228, 229, 254-259
Elegieën [Propertius] 128
Engeland [zie ook: Groot-Brittannië] 31, 64, 65, 167, 174, 178
Engels heer 144
Engelse Academie 205
Engelse auteurs 32, 98, 99, 185
Engelse Babbelaar, De 173
Engelse herbergiers 64, 67
Engelse preken 93
Engelse Spectator, De 99, 216
Engelse taal 99
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(Engeland - vervolg)
Groot-Britannische natie 98
voorname Engelsen 65
Epistulae [Horatius] 223
Eunuchus [Terentius] 51
Europa 98, 107, 142, 165, 166, 205, 206, 264, 318
F
Faber 148
Fabius 82
Fabricius 82
Familiewapens 33
Farizeeën 159
Fatsoen 12
Faustina 225
Filosofen 47, 78, 158, 182
Floore, Jan 294
Fortuna 57
Francion 279, 280
Franeker 148
Frankrijk 32, 43, 65, 72, 316, 331
anti-Franse stemming 9
Frans predikant 314
Frans toneel 100
Frans [taal] 35, 221, 222, 293, 335
Franse Academie 73, 205
Franse acteurs 36
Franse auteurs 32, 56, 98, 123, 191, 275, 331
Franse comedie 330
Franse dame 221
Franse dragonder 223
Franse geschriften 98, 231, 247, 248, 279
Franse gewoontes 73, 114
Franse hof 71, 89, 119, 129
Franse hoffelijkheid 113
Franse kerk 107
Franse landaard 222
Franse mode 18, 31, 73, 116-121, 186
Franse mof 222
Franse ouders 175
Franse school 338
(Frankrijk - vervolg)
Franse snuisterijen 73
Franse Spectators 173
Franse taal 9, 14, 35, 71-73, 221, 222, 293, 335
Franse vluchtelingen 195
Franse woorden 144
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Fransen 34, 71, 74, 75, 98, 99, 196, 264, 312, 316, 333
Gallicaanse kerk 106
schoolfrans 71
verfransing 9, 10
Friesland 33, 147, 150
Friezen 148, 149
Fritsch, Gaspar 311, 330
Frontier-steden 168
Fruitier 312
Fijnen 12, 36, 156, 312, 323, 325-329, 335
G
Gacon, François 311
Galanterie 135, 137-140, 157, 158, 187-189, 331
Gastvrijheid 32
Gelegenheidspoëzie 94, 282-286
Gemeene volk, 't 12, 17, 45, 150, 151, 160, 167, 247, 260-265
Gemeenzaamheid 31, 57-62
Genootschap, taalkundig 35
George I [Engeland] 64, 65
Georgicus 58
Gereformeerde kerk 17, 18, 43, 104, 108-109
Gerrits, Annetje 261
Gezelschappen, taalliefhebberende 12, 31, 33, 35, 76, 77, 151, 152, 272-278
Girard, Jan Baptist 40, 43, 44, 151
God
God als Schepper 48, 209-215, 291
Goddelijke goedheid 213, 291
Gods eigenschappen 210, 211, 215, 287-289, 291, 292
Gods geopenbaarde wil 185
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(God - vervolg)
Gods heiligheid 161
Gods schepping 210-215, 287, 289-292
Gods wetten 121
Gods wijsheid 104, 213, 215
Gods woord 329
Godgeleerde starrekunde [Derham] 211
Godsdienst 31, 34, 48-50, 103-109, 120, 178-182, 194, 241-246, 288-292, 323-329
christelijk mens 327
christelijk wonder 162
christelijke beginselen 33, 105
christelijke kerk 290
christelijke beschrijving 313
christelijke leraars 178, 182
christelijke wereld 315
christendom 105
christenen 46, 49, 160, 161, 244
geloofsdwalingen 17, 32, 104-109
godgeleerden 52
godsdienstvrijheid 12, 105-109
ongeloof 16
rechtschapen christen 162
waar christen 183
ware leer 17, 49
zweren 7, 33, 159-164
Goël 309, 315
Gradivus 309
Gravenhage, 's- 8, 14, 36, 40, 43, 44, 50, 63, 75, 115, 121, 141, 146, 158, 164,
168, 178, 183, 189, 191, 196, 229, 252, 253, 265, 278, 292, 322, 330-332, 336, 338
Casuarisstraat 36, 330, 332
Grote Kerk 8
Hagenaar 339, 340
Schouwburg 330
Staten Generaal 88
Voorhout 141, 330, 332
Gravesande, W.J. 's 16, 174
Griekenland
Grieken 159, 331
Griekse helden 77
(Griekenland - vervolg)
Griekse motto's 26
Griekse schrijvers 97, 159
Griekse talen 179
Grietje Claasz 261
Groenenboom-Draai, E. 7, 9, 11-13, 15, 16, 20, 37, 38, 99, 184, 216, 280, 282
Groningen 148
Groot, Hendrik de 133
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Groot-Brittannië [zie ook: Engeland]
Britse koning 167
Britse Spectators 173, 216
Britse zedenmeesters 186, 273
Britten 98, 178
Gouverneur 7, 71
Gyzen, Jan van 282
H
Haarlem 50, 63, 75, 115, 121, 146, 158, 164, 183, 189, 196, 229, 253, 265, 278,
292, 322
Haas, A. de 38, 334
Hane-Scheltema, M. d' 26, 43, 64, 97, 122
Hannover
Huis Hannover 65
Hanou, A.J. 13, 15, 16, 38
Harderwijk 148
Hartog, J. 8
Hebreeuws 179
Hector 190
Heelal 287-290
Heer Spectator 11-21, 31, 33-36, 66, 141, 146, 147, 153, 171, 197, 221, 269, 271,
272, 279, 330, 335-340
Heerszucht 12, 31, 51-53, 55, 56, 62, 77-82, 109
Helikon 206, 234, 235, 284
Heliodorus 280
Helmers, D. 10, 37, 172
Hendrikx, W. 13, 37
Herbergiertrucs 31, 64-69
Hercules 159
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Herodes 314
Heroides [Ovidius] 184
Hertogenbosch, 's- 7, 8, 80, 167
Lands Magazijn van Oorlog, 's 7
Hervormde kerk 241, 242, 244
Hervormde Zwitserse boer 34
Hesiodos 43, 122
Heusden 8
Hilarius 31, 85
Hindostan
grootmogol van Hindostan 79
Hippocrene 235
Hoefnagel, Nicolaas 9
Hoeren [zie ook: Lichtekooien] 156
Hogere standen 58, 61, 70, 112, 120, 143-146
Holland [zie ook: De Nederlanden] 34, 65, 142, 194, 195, 258
Duitse taal 72
Hollanders 33, 72, 74, 75, 148, 149, 264
Hollands karakter [landaard] 31, 74, 75
Hollands lusthof 198
Hollandse burgervrijage 9
Hollandse eetcultuur [zie ook: Tafelmanieren] 32, 35, 90-95, 112-115, 260-265
Hollandse herbergiers 31, 65-68
Hollandse steden 141, 149, 271
lompe Hollanders 331
Staten van Holland 218
typisch Hollands 9, 17
Hollandsche Spectator, De [Van Effen] 7-12, 14-16, 24, 26, 35, 99
bloemlezingen 9-10
compliment 267, 269
editie-onderzoek 23-25, 27-29
kritiek 190, 191
rol in imago 18e eeuw 8-12
Hooft, Pieter Cornelisz 273
Horatius 70, 78, 83, 90, 110, 134, 141, 178, 197, 202, 209, 223, 241, 254, 313,
318, 334
Hottentotse taal 296
Houttuyn, F. 26, 37
Huwelijk 12, 18, 32, 110-112, 117-121, 124, 125, 134, 135, 137-140, 153-158,
338
echtelijke plichten 18-20, 32, 33, 137-140, 154-158
Huydecoper, B. 90, 197, 241, 254, 318
Hylarides 36, 336
I
Icarus 308
Indië 341
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Ingetogenheid 184-189
Invloed auteurs eigen werk 98-102
Israël 50
Israelieten 106
Italië
Italiaans violist 263
Italiaanse Academie 205
Italiaanse dichter 134
Italianen 98
J
Jacobieten 65
Jacobus II 65
Jacobus III 65
Jaep de Molenaer 236
Janus 247
Janzen, Krelis 202
Jeremia 104
Jerusalem 312
Jesaja 312
Jesuieten 17, 43, 107
Jesuitische distinctie 160
Jezus Christus 314
Christus' lichaam 245
gekruiste zaligmaker 43
Joden 17, 32, 105
afgodendienst 106
Jongenelen, T. 11, 37
Juda, koning van 324
Juno 309
Jupiter 159, 269, 333
Juvenalis 76, 147
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K
Kakelaar, De 15
Kakistus, heer 209
Kampen, N.G. van 9, 37
Kanaée 314
Kees 295
Kees Louwe 294
Kenouil, Grietje 22
Keppel, Johan Rabo Baron van 268
Kerchem, Johannes van 50, 63, 75, 115, 121, 146, 158, 164, 183, 189, 196, 229,
253, 265, 278, 292, 322
Kersteman, Petrus Lievens 80
Kinderspelen 202, 203
Klio 280
Kloot, J. vander 50, 63, 75, 115, 121, 146, 158, 164, 183, 189, 196, 229, 253, 265,
278, 292, 322
Kluchtig Leven Van Vrolyke Fransje, 't 279
Knappert, L. 10, 38
Kobus en Agnietje [Van Effen] 9
Koetsiers 55, 69
Koffiehuispolitiek 12, 32, 130, 165, 167
Koffiehuizen 12, 163, 165, 167, 275, 337
Kortrijk 314
Kosterknechten 54
Krokinus 21, 254
Kroon, Willem 50, 63, 75, 115, 121, 146, 158, 164, 183, 189, 196, 229, 253, 265,
278, 292, 322
Kruiers 56, 69, 84
Krijgskunde 165-170, 266-270
Krijn Jans 294
Kuisheid 20, 111, 184-189
Kunst- en vliegwerken 332
Kwezels 36
L
Lacedemonië
Lacedemoniërs 97
Lankhorst, O.S. 38
Latijn 71, 150, 177, 297, 312, 317
Latijnse auteurs 32, 97, 159
Latijnse brief 313
Latijnse motto's 26
Latijnse spreuk 64
Le Clercq, Pieter 16
Lee, Wed. Matthijs van 50, 63, 75, 115, 121, 146, 158, 164, 183, 189, 196, 229,
253, 265, 278, 292, 322
Leerzaam Huisraad, Het [Luiken] 40, 136
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Leeuwarden 50, 63, 75, 115, 121, 146, 158, 164, 183, 189, 196, 229, 253, 265,
278, 292, 322
Leiden 7, 50, 63, 75, 115, 121, 146, 148, 149, 158, 164, 183, 189, 196, 211, 229,
253, 259, 265, 278, 292, 322
Leidenaars 8
Leidschendam 296
Lelius 202
Leonore 338, 340
Leviathan 309, 312, 315
Lichtekooien [zie ook: Hoeren] 19, 157
Lichtgelovigheid 45-48
Liedjesgrossiers 285-286
Liefhebbers, dicht- 230-234, 279-281
Lodewijk XIV 126
Louw 294, 296-298
Loyola, Ignatius van 328
Lucanus 266
Lucifer 308, 312
Lucifer [Vondel] 210
Lucilius 202
Lucius 124, 125
Lucretius 307, 317
Luiken, Jan 40, 136
Lully, Jean Baptiste 336
Lutherse kerk 245
M
Maagdenburg 13
Maagdenburgse pseudo-baron 305
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Maendelyke uittreksels, of Boekzael der geleerde werelt 7, 38, 48
Makareus 314
Mannen
echtelijke plichten 20, 33, 137-139
mannelijke driften 18-20, 137, 138, 155, 184-189
seksespecifieke normen en waarden 18-22, 32, 91, 95, 110, 134-139, 184-189,
332
Maréchal, G. 13, 39
Mars 35, 40, 248-253, 269, 270, 309, 333
Martinius, Franciscus 314
Mary Stuart 65
Médor 336
Meenen 314
Meerkamp, Adam 50, 63, 75, 115, 121, 146, 158, 164, 183, 189, 196, 229, 253,
265, 278, 292, 322
Melancholie 122-124
Mémoire instructif [Girard/Cadiere] 43
Menno Simonsz 198
Mennisten bruiloft 265
Mennonieten 160
Mercuren 9
Mesailliance 8, 20, 21, 187
Metamorphosen [Ovidius] 64, 204, 210, 222, 260, 287, 304
Mevius 171
Middelburg 50, 63, 75, 115, 121, 146, 158, 164, 183, 189, 196, 229, 253, 265,
278, 292, 322
Middenstand 12, 90-95, 112-114, 120, 168, 254
Militaire campementen 12, 33, 35167-170, 267-271
Militaire exercities 33, 54, 55, 169
Militaire groetplicht 35, 268-270
Minerva 176
Minneryen van Venus, De 333
Mirakelen 48-50
Misantrope, Le [Van Effen] 10, 22
Mode 84, 89, 116-121, 186
Molière 98, 122, 180, 332
Montauban, Reinout van 304, 335
Moquette, H.C.H. 10, 38
Musidorus 280, 281
N
Nathan 182, 312
Nederlandse dichters 36
Nederlanden, de [zie ook: Holland] 13, 46, 74, 178, 184, 311
Nederduits [taal] 14, 72, 89, 204, 231, 273, 279
Nederduitse dichters 36, 234, 311
Nederduitse spectators 173
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Nederlanders 70, 89
Nederlandse boeken 76-78
Nederlandse fraaie geesten 190
Newton, Isaac 16, 174
Nieuwe Spiegel der Jeugd, of Fransche Tiranny 222
Nouveau Spectateur François [Van Effen] 10
Nijmegen
Nijmeegse mol 95
O
Observations upon the United Provinces of the Netherlands [Temple] 178
Oden [Horatius] 134
Odes d'Anacreon et de Sapho en vers francois, Les 311
Odysseus 330
Oeuvres [Boileau] 189
Oeuvres [J.-B. Rousseau] 311
Oeuvres [Pavillion] 191
Officieren 31, 64, 66, 166-170, 268
Olijkan, E. 14, 38
Ongeletterde Menigte 45
Onkuisheid 20
Oorlog 165-170
Oosten
Oosterse oudheden 179
Oosterhout 33, 167
Oostrum, W.R.D. van 22, 38
Opera 12, 36, 331-336
Oran 166
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Orion 308, 312
Overbeke, Aernout van 93
Overspel 120, 121
Ovidius 64, 128, 153, 159, 184, 204, 210, 222, 260, 279, 287, 304, 337
P
Palaprat, Jean 332
Palier, Jacobus 80
Parnassus 207, 236, 284
Parijs 31, 71, 73, 120, 222, 336
comedie 72
koffiehuizen 72
opera 71, 331
Parijse schoenmakers 280
Parijse vrouwen 189
prostituées 72
schouwburg 71
Patriot, goed/braaf 65, 67, 133
Paulus [apostel] 49
Pavillon, Etienne 34, 188, 191, 192, 194, 195
Pax 247
Payenaar 50, 63, 75, 115, 121, 146, 158, 164, 183, 189, 196, 229, 253, 265, 278,
292, 322
Pels, Andries 38, 178, 313, 334
Petit-maîtres 9, 12, 72-73
Petits Maitres, Les 330
Phaeton 189
Philantus 257
Philomusus, J. 33, 148
Phoebus 235, 310, 316
Phoenicië
Phoenicische geschriften 97
Pierson, Christoffel 314
Pindus 279, 280
Plagiaat 32, 97-102
Planeten 287-290
Plebejus simplex 146
Pleun 294
Poëzie [zie: Dichtkunst]
Poezy [Vossius] 314
Politiek 32, 33, 130-133, 179
Pollux 159
Pontac [wijn] 74
Pontanus 176, 177
Pontiaan, meester 297-299
Portugal 107
Potage, Jean 100
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Probus 162
Proeve van Digtoefening 259
Propertius 128
Prostituées 18, 19, 20, 134-135
Protestantse kerk 17, 32, 48, 105, 108
Protestantse overheid 106
Protestantse predikanten/herders 52, 53
Provincialisme 148-150
Psalmen 104
Q
Q. Horatius Flaccus Dichtkunst op onze tijden, en zeden gepast [Pels] 178, 313
Quinault, Philippe 336
R
Raadgevers 124-127
Racine, Jean 99
Rakker [justitie] 55
Ratafia 270
Redeneerkunst 318, 319
Reformatie, licht der 17
Regnard, Jean-François 332
Regulus 82
Reinier, advocaat 293, 296, 297, 299, 300
Reizen 70-75, 216-223
Reputatie 128-133, 204-206
Richard of Saint David, bisschop 48
Ringoir, H. 38, 268
Roeland [Roelandslied] 304, 335
Roever, N. de 10, 38
Roland & Armide [Quinault/Lully] 336
Roman comique [Scaron] 205
Romans 204, 280, 304, 333, 340
Rome 82
Romeinen 80, 82, 331
Romeins krijgsman 143
Romeinse keizers 31
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(Rome - vervolg)
Roomse helden 77
Roomse veldheer 80
Roomse volk 81
Roomse wetten 128
Rooms-katholieke kerk 17, 32, 105, 107, 241, 244, 245, 246, 289
afgodendienst 105, 106
katholicisme 17, 65, 105
pausdom 106, 107
pauselijke oppermacht 17, 107
Roomse boer 34
Roomsen [roomsgezinden] 108, 246
transsubstantiatie 245
vasten 242
Roomsche Heerschappy [Bogaert] 316
Rotgans, Lucas 316
Rotterdam 50, 311
Rotterdamsche Hermes [Weyerman] 280
Rousseau, Jean-Baptiste 311
Rijkdom 318-322, 341, 342
S
Sabijnse maagden 316
Saint Evremont 334
Salem 309, 313
Salons 338, 339
Sancho Pancha 221
Sapho 311
Satan 312, 315, 327
Satire X ‘Contre les Femmes’ [Boileau] 189
Satire [Boileau] 311
Satiren [Horatius] 141
Satiren [Juvenalis] 76, 147
Satirische bladen 9
Sauvigny, Ch. Sorel, sieur de 279
Sauzet, H. du 191
Savoye 280
Savoiaard 263, 280
Scaramouche 86
Scarron, Paul 205
Scheltema, Jacobus 9
Scheurleer, Henri 40, 43, 44
Schippers 68, 69, 84
Schoenlappers 56
Schotel, G.D.J. 10, 38
Schouwburg 12, 61, 117, 248
Schrijvers [zie ook: Dichters] 97-102, 117, 176, 207
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Schrijversschap 174-176
Schijndeugd 324, 325, 327-329
Scipio 202
Selm, B. van 23-26, 38, 57, 64, 128
Sergeanten 54, 55
Sermones [Horatius] 90, 110, 197, 241, 254, 318
Sint Anna 83
Sion 308, 312, 313
Sirenen 330
Smaadschriften 208, 209
Snakenburg, Theodoor van 7, 191
Snapper of de Britsche Tuchtmeester, De 15, 16
Socinus, Faustus
Socinianen 245, 246
Spaarne 314
Spanje 107, 108, 266
Spaans hof 165
Spaanse krijgsmacht 165, 167
Spaanse noten 21, 221
Spaanse Successieoorlog 80
Spaanse veroveringszucht 167
Spanjaarden 98
Spectator, The [Addison/Steele] 99
Spectators 8, 9, 273, 274, 276
Britse Spectators 173, 216
Franse spectators 173
Hoogduitse spectators 173
Nederlandse spectators 7, 22
spectator-auteurs 22
vrouwelijke spectators 15, 33
Spoken 16, 47, 48
Staat 17, 33
Staatkunde 130-133, 165, 167, 178-182
Staatse Leger 64, 66
Staten Generaal 69, 218
Staten van Holland 218
Steele, Richard 9, 15, 16, 99, 173
Stouten, J.J. 13
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Strik, Hendrik 50, 63, 75, 115, 121, 146, 158, 164, 183, 189, 196, 229, 253, 265,
278, 292, 322
Straatzangers/-eressen 284-285
Studenten 35, 269
Sturkenboom, D. 21, 22, 38, 172, 184
Suite des Procedures [Girard/Cadiere] 43
Swanenburg, Willem van 236
Syberg, Johann Heinrich Baron van 13-15, 36, 301-306
T
Taalfouten 272-277
Taalzuiveraars 272, 273, 275-277
Taalzuivering 274
Tachtigjarige Oorlog 108
Tacitus 313
Tafelmanieren 90-95, 110, 112-115, 260-265
Tantalus 241
Tatler, The [Steele] 15, 16, 99, 173
Temple, Sir William 178
Terentius 51, 241, 293
Theophilus 231
Tolerantie 16-18, 105-109
Toneel 36, 116-117, 122, 159, 330-336
Tongerlo, K. van 26, 37
Toulon 43
Tovenarij 31, 43, 45-48, 151, 152
Trekschuit 216-223
Trijn, schele 294
Turkije
Turken 234
U
Uitgevers 285, 286
Uitheemsche Mintriömfen [Clootwijk] 317
Ulysses 330
Uranophylus 316
Urganda, de onbekende 334
Uria 324
Utrecht 50, 63, 75, 115, 121, 146, 148, 158, 164, 183, 189, 196,
(Utrecht - vervolg)
218, 229, 253, 265, 278, 292, 322
Dom 280
Uytwerf, Hermanus 11, 14, 26, 50, 63, 75, 115, 121, 146, 158, 164, 183, 189, 196,
229, 239, 253, 265, 278, 292, 322
V
Vanus 161, 162
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Vecht 199
Venus 269, 333
Verdediging der Mirakelen van onzen gezegenden Zaligmaker [bisschop Richard]
48
Verenigde Oost-Indische Compagnie
Oostindische compagniegoederen 89
Vergilius 57, 116, 165, 171, 175, 190, 234, 272, 279
Veri amantes [genootschap] 33, 151, 152
Verjaardagsdiner 90-94
Verleiden 20, 155-158
Verlichte Eeuw, de 167
Verliefdheid 338-340
Vernünftige Tadlerinnen, Die 172
Veroveringszucht 165-167
Versailles 72
Verslaving 111-115
Verstandige Bedilsters, De 15, 16, 33, 172, 173
Verwer, Pieter Adriaen 26, 27, 37
Verzenbundels 285
Verzenmakers 230-234, 236, 237, 279-282, 284-286
Veteranus, Lentulus 31, 67
Viliers, abt de 334
Vleierij 228, 229
Vlissingen 50, 63, 75, 115, 121, 146, 158, 164, 183, 189, 196, 229, 253, 265, 278,
292, 322
Vloeken 159-164, 220
Voetius, Gisbertus
Voetiaanse boer 220
Vollenhoven 314
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Vondel, Joost van den 204, 210, 235, 260, 273
Vos, Jan 234, 315
Vossius, Isaac 314
Vreede-Courier, De 13, 14, 36, 89, 301
Vries, L. de 39, 40
Vrouwelyke Cartouche of de Doorsleepene Land en Zeeroofster, De [Kersteman]
80
Vrouwen 10, 12, 15, 18, 19, 21, 22, 31, 33, 84, 111-115, 117-121, 134, 135,
137-140, 153-158, 172, 173, 184-189, 195, 256, 261, 332, 333, 335, 338, 341
echtelijke plichten 18-20, 32, 33, 137-140, 154-158
mannelijke verdiensten 18
seksuele driften 18, 19, 138-139, 185
seksuele normen en waarden 18-22, 32, 91, 97, 110, 134-139, 153-158, 184-189,
332
vrouwelijke spectator 33
vrouwelijke wispelturigheid 18, 138, 154
Vrijdenkerij 12, 16
Vrije wil 103-105
Vrijgeesten 36
Vulcanus 333
W
Wapenschilden 141-146, 171
Weesp
Weezeper studenten 145
Weideren, Bernard van 7
Werken en Dagen [Hesiodos] 43, 122
Westfalen 174
Weyerman, Jacob Campo 9, 13-16, 39, 173, 280, 282, 305
Wilhelmus van Nassouwe 285
Willem III van Oranje 65
Wiskunde 174, 175, 180
Witt, Johan de 178
Wolzogen Kühr, S.I. von 10, 11, 39
IJ
IJdelheid 116-121
Z
Zeeland 151
Zeeuwen 59, 149
Zeeuwse gezelschap ‘Veri amantes’ 33
Zelfkennis 224-229
Zelfonderzoek 224-229
Zephir 313
Zirphie 334
Zoetermeer 13, 305
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Zwaarmoedigheid 122-124
Zweden 178
Zweren [trouw] 159-164
Zwitserland
hervormde Zwitserse boer 34
Zwitsers 74
Zwitsers officier 241
Zwitserse boeren 17, 241, 243
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