Annaeus IJpeij of Ypey (Leeuwarden 1760 - Groningen 1837).
IJpeij was predikant, werd in 1799 hoogleraar in Harderwijk. Van 1812 tot
1831 was hij hoogleraar in Groningen. In zijn boek Geschiedenis van de
kristlijke kerk in de achttiende eeuw (1797) besteedt IJpeij ook aandacht aan
Bernard Mandeville. Uit het stuk blijkt niet dat IJpeij zelf een boek van
Mandeville heeft gelezen. Het beeld dat van Mandeville wordt geschetst, is
min of meer typerend voor geestelijken in de 18e en 19e eeuw, en daarom
interessant.
De vindplaats is in het eerste deel, tweede stuk, van het genoemde boek. In
het gedeelte met de titel ‘Geschiedenis der grove Deïsten in Engeland’, blz.
237-285, staat over Bernard Mandeville op blz. 263-272 het volgende.
IJpeij: “Op den Graaf van SCHAFTESBURIJ [SHAFTESBURY] moeten wij hier laaten
volgen BERNARD DE MANDEVILLE. Deeze man was wel een Nederlander van
afkomst, dan daar hij het grootste deel zijns leevens in Engeland heeft
doorgebragt, dient hij hier van ons onder de Engelsche grove Deïsten
gerangschikt te worden. Hij was gebooren te Dordtrecht, en had zich aan
eene der Nederlandsche Hooge Schoolen in de Geneeskunde geoefend, maar
was daarop na Engeland vertrokken, en is aldaar ten einde zijner dagen
woonachtig geweest, hij stierf den 19 van Louwmaand 1733. [*Noot IJpeij:
Zeer waarschijnlijk was zijn geslacht van Engelschen oorsprong. In de
veertiende eeuw heeft te Luik tot zijnen dood toe zich opgehouden zekere
JOHANNES DE MANDEVILLE, ook een Geneeskundige. En deeze man was van
Engelsche geboorte niet alleen, maar van Engelschen adel. Zie Foppens Bibl.
Belg. p. 685.]
Er zijn door hem verscheiden schriften in het licht gezonden; doch allen zijn
ze niet van eenerlei aart. Zijn eerste en voornaamste geschrift was getijteld
The Fable of The Bees enz. dat is, de Fabel van de Bijen. Dit werk gaf hij uit,
in dichtmaat, ten jaare 1706. Naderhand liet hij het herdrukken met
bijgevoegde aanmerkingen; dit deed hij ten jaare 1714; en vervolgens
vermeerderde hij zijn werk, met nog zes gesprekken daarover; dit was ten
jaare 1729, na dat het intusschen tweemaalen, naamlijk in de jaaren 1723 en
1725, op nieuw door hem, met minder veranderingen, bij herhaaling was in 't
licht gegeeven.- Eindelijk verscheen hetzelve nog eens voor de zesde keer ten
jaare 1732, naar welke laatste uitgave vervaardigd is geworden eene
Fransche vertaaling, die uitkwam ten jaare 1740 onder den tijtel van La Fable
des Abeilles. enz.
De ondervinding leert niet zelden, dat de voortreffelijkste schriften van deeze
of gene deugdlievende waarheidsvrienden, die met het edelste oogmerk
opgesteld zijn, en het grootste voordeel stichten konden, in de winkels der
Boekhandelaaren liggen blijven, en ten laatsten ongeleezen uit de wereld
geraaken, terwijl de schadelijkste boeken van eenen zedebedervenden
inhoud, met geen ander doel in het licht gestooten , dan om waarheid en
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deugd te kwetzen en bespotlijk te maaken, een goed vertier vinden, en
greetig doorsnuffeld worden.
Zulks zag men ook aan dit vervoeilijk werk van den geweetenloozen DE
MANDEVILLE. De tot zesmaalen toe hervatte uitgaven toonen duidlijk aan,
welken smaak men in hetzelve gehad heeft, en strekken dus ten blijke, hoe
zeer men in Engeland geaasd heeft op voedzel voor dwaaling en ondeugd. Het
werk is eene rhapsodij van de grootste ongerijmdheden en van de
allerwraakbaarste grondregels. De Deïsten, in het algemeen, schoon zij het
Evangelie, en deszelfs uitmuntende Zedeleer als Godlijke voorschriften
verwerpen, ja schoon zij den stichter van het Kristendom voor eenen
bedrieger of voor eenen bedroogen houden, willen evenwel niet ontveinzen,
dat in de lessen van den Kristlijken Godsdienst onder het meenigvuldig kaf
hier en daar nog een goed korreltjen graans ligt, dat vrucht geeven kan; dan
deeze Deïst tast met eene schaamtelooze trotschheid de gansche zedeleer
van het Evangelie op zulk eene ruuwe wijze aan, dat hij ze tot den wortel
afhakt, en voorts geheel tracht uitteroeijen. De deugd, welke ons in het
Evangelie aangepreezen wordt, tekent hij met de haatlijkste kleuren af, als
een kwaad, 't welk alle uitzichten na, en alle genot van eer, rijkdom en
vergenoegen benevelt en overdwarscht, en 't welk de menschen tot
naargeestige dweepers vormt, die hunne belangen hier op aarde vergeeten,
en, met een strak gelaat steeds na den Hemel staröogende, van daar hun
ingebeeld geluk verwachten. En hier uit leidt hij af ten besluite, dat de deugd,
die van een' Kristen volgens het Evangelie beoefend moet worden, eene pest
voor de Maatschappij is, terwijl, zijns achtens, de ondeugd ter instandhouding
van dezelve alleszins nuttig en noodig zij, naardemaal anders alle
Koophandel, Kunsten, Weetenschappen, Handwerken, Neeringen , en zelfs
Krijgsverrigtingen zouden moeten worden afgeschaft. De man verguisde dus
met zulk eene alleröndeugendste grondstelling de zedeleer niet alleen van den
geopenbaarden, maar ook van den natuurlijken Godsdienst. Trouwens zijn
zedelijk gedrag beantwoordde daar aan ook volkomen, zo men verhaalt. Hij
verstikte in den drank, en blies zijnen geest uit, terwijl zijn ligchaam door de
kracht des wijns eindelijk bezwijkende, waar van hij zich boven de maat vol
had gezoopen, stijf ter neder lag. Ten aanzien van zijnen slordigen wandel
was het in Engeland tot een spreekwoord geworden, dat hij voor zich zelven
van zo slecht leeven waare, als zijne Fabel van de Bijën het geheele
menschdom wilde doen zijn. [*Noot IJpeij: Zie HOFFMANNS Inl, bl. 74. en verg.
ALBERTI'S Briefe, III. Voorr.]
Zie hier den korten inhoud van zijne Bijënfabel. „Een bijenzwerm had zich
overgegeeven aan alle de ondeugden, die immer onder de menschen plaats
kunnen grijpen, en bevond zich daar bij in den bloeijendsten staat. Dan zij
kreegen een' inval, om deugdzaam te worden, verbeeldende zich daar bij nog
gelukkiger te zullen weezen. Zij baden de Goden om de deugd; en hun gebed
werd van de Goden verhoord. Maar nu verwisselde het tooneel hunner
welvaart met dat van ellende en rampspoed. Alle Kunsten, Handwerken, en
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nuttige bedrijven hielden éénsklaps op. de geheele zwerm nam oogenfchijnlijk
af; en het kleene hoopjen van de overgebleeven werd nooddruftig en arm, ja
werd eindelijk genoodzaakt, den fraaijen bijenkorf te verlaaten, en met
elkanderen in een' hollen eik te kruipen."
De toepassing van deeze fabel is ligtelijk te maaken; en zo merkt men, dat
het gemaklijk zij, deeze lasterpijlen, van den Schrijver, of uit onkunde of uit
kwaadaartigheid, op het stelsel der Evangelische Zedeleer gefchooten ,
zonder eenig gevaar van beschadiging, aftewenden en te verstompen. De
denkbeelden van deugd toch, welke hij zijnen bijenzwerm toedichtte, waaren
niet die gezonde begrippen van heilbevorderende zedelijkheid , welke ons het
Evangelie inscherpt, maar zodaanige zwartgallige dweeperijen, als in de
Kloosters en Kluizen der verdwaalde Munniken oulings geleerd werden. Zijn
Lasterschrift konde dus alleen, gelijk SCHLEGEL, [*Noot IJpeij: Zie zijn a. w. I.
bl. 315.] te regt opmerkt nadeel doen bij de zulken, die de zedeleer van het
Evangelie, of niet kenden, of niet kennen wilden.
— Dit Boek van DE MANDEVILLE verwekte bij alle welgezinde Kristenen in
Engeland zeer veel verontwaardiging; en onder deezen waaren er, die de
dwaasheid en boosheid van hem in het helderst licht stelden. WILLEM LAWS
[WILLIAM LAW], om uit allen éénen te noemen, gaf ten jaare 1724 in het licht
zijne Remarks upon a book, intitled, The Fable of The Bees. Doch DE
MANDEVILLE was onbeschaamd genoeg, om over het doel zijns befaamden
Boeks een zeker vernis te strijken; hij gaf voor, dat hetzelve eene bloote
Ironie waare, en hij 't gene hij geschreeven had, niet in ernst meende; hij
deed zulks in een geschrift, 't welk hij betijtelde True meanig of The fable of
The bees, [Anoniem - niet geschreven door Mandeville -, The True Meaning of
the Fable of the Bees], en in 't licht zond te Londen ten jaare 1726. Zijne
Ironie ondertusschen was als ernst opgenomen, en het nadeel, 't welk hij met
dezelve bij zeer veelen gedaan had, was niet weder te verhelpen.
De verachting, welke hij zich door deeze Fabel van de Bijen bij elk en ieder,
onder zijne tijdgenooten, op den hals had gelaaden, schijnt hem echter in
zijne schriften eenigszins omzichtiger te hebben gemaakt. Ten jaare 1720
heeft hij te Londen uitgegeeven een werk, getijteld Free thoughts on Religion,
the church enz., dat is vrijmoedige gedachten over den Godsdienst, de Kerk,
enz. waar van eene Fransche, Nederduitsche en Hoogduitsche vertaaling het
licht zien. [* Noot Ijpeij: De Fransche kwam uit in den Haag 1723, de
Nederduitsche te Amsterdam in het zelfde jaar, en de Hoogduitsche te Leipzig
1726.]
Dit werk wordt van HOFFMAN gepreezen. [*Noot IJpeij: Zie zijne Inl. bl. 75 ].
„Over den Godsdienst," zegt deeze Schrijver, ,,maakt DE MANDEVILLE hier en
daar gezonde aanmerkingen; over de Kerk spreekt hij wat losser; en over het
geluk des Volks redeneert hij als een Engelschman taamlijk vrij en bondig."
Met dit alles toch tast hij in dit geschrift op eene zeer ruuwe wijze deeze en
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gene leerstukken van het Evangelie aan, terwijl hij geduurig in het
Kerkbestuur van Engeland wat te berispen vindt, en op de Geestlijkheid ligt te
schrollen; zo dat men hem ook hier in als een' vijand van het Kristendom
verdenken mag, alschoon hij zelf zich als zodaanig een verbergen wil.
Dit ook poogde hij te doen in een laater werk, 't welk hij te Londen uitgaf ten
jaare 1732. onder den tijtel van An Enquiry into the origin of honour, and the
ufefulness of Christianitij in War, dat is, Bedenkingen over den oorsprong der
eere en de nuttigheid van het Kristendom in den Oorlog. In dit geschrift geeft
hij zich de moeite, om de voordeelen van den Godsdienst voor den Staat aan
te wijzen, mooglijk, om zo doende zich bij het publiek weder eenige achting te
bezorgen, welke hij door zijne Fabel van de Bijen geheel verlooren had; dan
des niettemin blinkt er toch het grove Deïsmus dermaate in door, dat hetzelve
ook in de handen van onbedachtzamen daar door allerschaadelijkst worden
kan. Men ziet zulks al terstond uit de voorrede, waarin hij wel verklaart, dat
de deugd geschat moet worden boven de ondeugd, maar aan het woord
deugd zulke betekenissen hecht, dat de deugd bij hem eene loutere
harssenschim schijnt te weezen.
Hij beweert tevens , dat het de grootste ongerijmdheid zij, eenige zedelijke
deugden aan God toeteschrijven. Het werk zelf is verdeeld in vier
zamenspraaken tusschen HORATIUS en CLEOMENES, twee van de genen, die het
woerd voeren in zijne Fabel der Bijen, en is zonder eenige orde zeer
onvoeglijk door hem zamengeflansd, zo dat men niet gemaklijk zijne
denkbeelden, in hetzelve, nagaan, en tot een zeker geheel brengen kan. De
twee eerste zamenspraaken loopen over den oorsprong der eere; en de twee
anderen over het nut van den Godsdienst in den Oorlog. Ons bestek duldt
niet, den verderen inhoud van dit werk te melden. Alleen willen wij tot een
staaltjen uit het zelve den leezer mededeelen des schrijvers gedachten over
het voordeel, 't welk de Staat van den Godsdienst trekt. Hier over redekavelt
hij op deeze wijze. „ De vrees is natuurlijk aan alle menschen, en boezemt
hun een' afkeer in van al het gene hun kwaad toeschijnt. Deeze vrees is het,
die hen doet denken, dat er een verstandig, maar onzichtbaar Weezen zij, van
het welk oorspronglijk is al het kwaade, waarvan zij de onmiddelijke oorzaak
hier op aarde niet vinden kunnen, of 't welk hun overkomt, zonder dat zij
weeten hoe. Ieder mensch is dus overtuigd , dat er een zo verstandig en
onzichtbaar weezen zij, en het is onmooglijk, dat hem zulks uit het hoofd
zoude worden gepraat. Daar van kan zich nu de Staatkundige bedienen. Hij
kan, indien hij maar het denkbeeld aangaande zulk een Weezen niet betwist,
het volk alles wiismaaken , wat hij wil. Hij kan hen doen gelooven, dat de
opperste oorzaak van alles een Krokodil is, of een Aap, of een Os, of een
Hond, of een Uije, of een Ouwel. Hij kan aan hetzelve zodanige
eigenschappen toeschrijven, als hem goeddunkt. Hij kan dit Weezen goed
noemen, en ook kwaad, zo als het hem best in zijne kraam dient; hij kan
zeggen, dat het nijdig en wreed zij, en dat het welgevallen heeft in het
storten van bloed, ja dat het behaagen schept in het offeren van menschen.
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Hij kan verzekeren, dat er twee beginsels zijn, een goed en een kwaad, en
ook, dat er drie zijn, of dat er eigenlijk maar één is, niettegenstaande het
schijnt, dat er drie zijn; ja hij kan verzekeren, dat er honderd duizend zijn.
Dan wat voordeel trekt de Staat er van, dat het volk dit alles voor
onloogchenbaare waarheid aanneemt? Dit, dat het door den arm van Staat in
bedwang wordt gehouden. Inzonderheid trekt de Staat dit nut van den
Godsdienst, dat het vertrouwen kan op het volk, wanneer het zelve de
Godheid bij eede aangeroepen heeft ten getuige van zijne opregtheid in zich
aan allerlei schikkingen, die de Staat verkiest te maaken, te onderwerpen."
Men ziet hier uit, hoe hij er zich op toelegt, om volgens de grondstellingen
van Hobbes , den Godsdienst als een' speelbal der Vorsten en Volksbestuurers
te doen voorkomen, en het oude voorwendsel, dat de Godsdienst eene
staatkundige verdichting zoude zijn, weder te verleevendigen, met geen
ander oogmerk, dan om allen weezenlijken Godsdienst geheel te verwoesten.
[* Noot IJpeij: COTTA zegt in CICEROS eerfte boek de natura Deorum zeer wel,
Quid? ii, qui dixerura totam de Diis immor talibus opinioner.i fiStam effe ab
hominibus fapientibus Reipublicte caufa, ut, quos ratio non posfet, eos ad
officium Religio duceret, nonne omnem Religionem funditus fustulerunt ?
Dit achten wij genoeg te zijn, om onzen leezeren met deezen DE MANDEVILLE en
deszelfs schriften eenigszins bekend te maaken. [*Noot IJpeij: Over DE
MANDEVILLE, en zijne Schriften kan men verder naleezen WALCH I. I. I. p. 761
en 762. Bibl. Brittannique T. I. p. 1—36. SCHLEGELS a. w. I. bl. 313—316.
HOFFMANS Inl. bl. 72—74. III. en 140. en VAN EINEM K. G. 1. bl. 359-361. ]
Volgens het schrijven van HOFFMAN [*Noot IJpeij: In zijne Inleid, bl. 140,
141.] is het stelsel van deezen Deïst zeer wijdvoerig wederlegd in het werk
van JACOBI, getijteld Betrachtungen uber die weisen abfichten Gottes ,
uitgekomen te Hannover ten jaare 1749.”
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