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Le zing
WEYERMAN EN ZIJN KARTUIZER
J.J.V.M. de Vet: Weyerman en zijn kartuizer. Samenvatting van een
rede, uitgesproken bij gelegenheid van de jaarvergadering van de
Stichting Jacob Campo Weyerman op 9 januari 1982 in het Lambert ten
Kate-huis te Amsterdam.
De integrale tekst van deze uiteenzetting verscheen in de loop van
1982 in het Documentatieb1ad van de Werkgroep 18e Eeuw.

De toenemende belangstelling voor Weyerman, waarvan sedert enige jaren
onmiskenbaar sprake is, strekt zich ook uit tot diens activiteit als
auteur over godsdienstige geschilpunten. Van laatstgenoemde werkzaamheid is Weyermans driedelige Historie des Pausdoms de voornaamste
vrucht. (1) Dit geschrift waarvan de delen I en II in 1725 het licht
zagen en waarvan het laatste deel in februari 1729 van de pers kwam,
bleef onvoltooid en ontmoette niet slechts in het katholieke kamp, doch
ook onder Weyermans protestantse geloofsgenoten kritiek. Van hervormde
zijde werd hem verweten dat hij Rome al te liefdeloos gehekeld had.
Desondanks keerde Weyerman in 1734 tot hetzelfde thema terug. In dat
jaar publiceerde hij een bundel met drie verhandelingen, waarvan de
laatste twee in 1730 al waren aangekondigd, de eerste recentelijk was
samengesteld. Dit nieuwe geschrift presenteerde zich als Weyermans reactie op Eenige scherpe aanmerkingen over de Historie des Pausdoms die
een Zuidnederlandse kartuizer met wie Weyerman vroeger vertrouwelijk
was omgegaan, per brief aan hem zou hebben toegezonden. (2)
Het And
van Jakob Campo Weyerman aan N.N. Karthuyzer Monnik is
enige aandacht waard, vooreerst omdat deze tekst het mogelijk maakt na
te gaan, of Weyermans theologische denkbeelden sinds de Historie des
Pausdoms waren geêvolueerd, doch meer nog om een tweede reden. De eerste decennian van de 18e eeuw worden, wat de Verenigde Provincial ' betreft, veelal beschouwd als een tijdperk van ongenuanceerd antipapisme.
De inkleding van Weyermans pamflet en met name de formeel hoffelijke
toon van enkele gedeelten ervan, rechtvaardigen echter de veronderstelling dat het publiek, waartoe Weyerman zich richtte, in de jaren
dertig inmiddels een andere benadering van de roomse kerk wenste dan
het traditionele "hard boiled" antipapisme.
De tijdsomstandigheden waaronder Weyermans Andwoordt verscheen, de
antikatholieke troebelen rond 24 juni - St.-Jansdag - 1734, zijn kenmerkend voor een bepaald aspect van zijn optreden als publicist. Weyerman blies de publieke animositeit tegen katholieken aan en trachtte
aan de opwinding een stuiver te verdienen, zoals hij bij een eerdere
gelegenheid grif toegaf. Zo profiteerde hij in 1725 van de verontwaardiging in protestantse kring over de executie van lutheranen in het
Poolse Thorn en ondersteunde hij in 1730 - een ander doelwit, maar dezelfde methodiek - met twee publicaties de vervolging van homofielen.
,

.

Veel van Weyermans meningen over katholieken en homosexuelen waren
voor die tijd vrij gangbare vooroordelen. Representeerden zij ongetwijfeld op authentieke wijze het denken van deze auteur, de hetze
die hij met de uiting van dergelijke gevoelens verbond, maakte een berekende indruk.
Anders dan Van Effen die de storm tot bedaren zocht te brengen,
trachtte Weyerman in 1734 met een soort vervoig op zijn Historie des
Pausdoms te profiteren van de angst bij veel Noordnederlandse protestanten voor een roomse greep naar de macht. Om het verwijt te ontgaan
dat hij opnieuw zijn katholieke medechristenen liefdeloos attaqueerde,
poseerde hij als de aangevallene in een hem opgedrongen debat. Een
analyse van Weyermans pamflet wijst namelijk uit dat de brief van de
Zuidnederlandse kartuizer waarschijnlijk een "fake" is, al kan het ook
zijn dat een authentiek schrijven door Weyerman naar inhoud en dagtekening is "aangepast", voor hij het stuk te zamen met zijn Andwoordt
of Verdeediging publiceerde. Aan de redactie van brief en repliek valt
verder op dat het Weyerman veel waard moet zijn geweest zich van de
steun van de hervormde predikanten te verzekeren. Een dedicatie aan de
drost van Vianen, de vrijstad waar de schrijver in 1734 woonde, was
een andere methode waarmee hij bescherming trachtte te verwerven. Vormt
de aanwezigheid van een echte opdracht een verschil met de uitmonstering van de drie delen van de Historie des Pausdoms, op gelijke voet
als in dit werk bepleitte Weyerman in 1734 zijn goed recht om godsdienstige controversen op een satirische wijze te behandelen: nog een
verdedigingslinie.
Bij de redactie van zijn antwoord op de aanval van de - waarschijnlijk imaginaire - kartuizer stelde Weyerman zich, precies als in zijn
Historie des Pausdoms, op een aprioristisch standpunt: een protestant
diende de roomse kerk principieel te wantrouwen, aangezien haar dienaren "beyde lust en belang hebben in ons verderf." Anderzijds beloofde
Weyerman in zijn Voorreden de kartuizer "beleefdelyk" te zullen behandelen. Harde woorden zouden slechts de "Godsdienst ofte Orden" van
zijn correspondent tot mikpunt hebben, niet diens persoon. Was dit
concept met veel goede wil en eerbied voor de persoon van zijn correspondent misschien verwezenlijkbaar geweest, Weyerman bracht het niet
verder dan een reeks formele hoffelijkheden. Deze steken vreemd of bij
de rest van het Andwoordt dat respectloos handelt over religieuze inzichten die de kartuizer heilig moeten zijn geweest en over zoiets
persoonlijks als de door deze verkozen levensstaat. Het apriori waarvan Weyerman in zijn Historie des Pausdoms was uitgegaan, bepaalde in
1734 onveranderd de geest van zijn antwoordbrief. Slechts bijwijlen
klonk zijn stem wat innemender en dit alleen om geen lezers te verliezen.
Is er in Weyermans bejegening van de kerk van Rome tussen 1725 en
1734 dus geen wezenlijke verandering van mentaliteit te bespeuren, ook
zijn opinies in zake dogmatische en kerkhistorische geschilpunten waren ongewijzigd gebleven. Met een iets andere aandachtsverdeling en
met een soms wat helderder argumentatie verdedigde Weyerman in zijn
antwoordbrief precies dezelfde standpunten als in zijn Historie des
Pausdoms. Gelet op enkele kleine aanvullingen kan het pamflet uit 1734
als een vervoig op de Historie gelden, in zeer beperkte zin weliswaar.
Weyermans apologetiek bleef daarbij volstrekt traditioneel: hij herhaalde voornamelijk belegen argumenten uit de Reformatieperiode en uit
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de eerste helft van de 17e eeuw. Voor de katholieke spiritualiteit
toonde hij, hoe geestig zijn karakteristieken ook mogen zijn, geen invoelingsvermogen. Ongeloofwaardig is in dit briefvertoog voorts Weyermans verontwaardiging over schilderijen in roomse kerken met voorstellingen van de Personen der Heilige Drievuldigheid: hij had zelf zo'n
stukje in zijn "Boekvertrek" hangen. Kritiek op een "al te groote vryheyt van de drukpars, by my erkent als een faut" alsook de conservatieve souvereiniteitsopvatting, waarvan de brief blijk geeft, maken
daarbij een weinig verlichte indruk. Het zijn ideeén uit een verleden
tijd, in 1734 door verlichte geesten veelal geminacht. Zij passen in
dezelfde historische context waarin Weyermans apologetiek geworteld is.
Opvallende aandacht schonk Weyerman in zijn Andwoordt aan het bekende vraagstuk van de geoorloofdheid van tyrannicide. Op het punt van
vorstenmoord ging Rome in de Reformatieperiode - en ook nog daarna zeker niet vrij uit, al moet gezegd dat Weyerman bij de katholieke
kerk in de theoretische rechtvaardiging daarvan wel erg veel kwade
trouw veronderstelde. Ten aanzien van het denkbeeldige katholieke
leerstuk dat tegenover "ketters" iedere vorm van bedrog geoorloofd zou
zijn, negeerde Weyerman de afdoende weerleggingen van roomse zijde die
sinds lang bestonden.
Een belangrijke rol in Weyermans antwoordbrief wordt vervuld door
twee karakteristieken die elkaars pendanten zijn. De stukken zijn getiteld Een korte schets der jezuieten en Beknopt model van de karthuyzer monniken. Met het eerste "karakter" stimuleerde Weyerman op krachtige wijze de alom heersende jezuietenfobie, een belangrijk gegeven
gezien de psychose van het jaar 1734. In het kartuizer-"model" ziet
Weyermans correspondent zijn levenswijze afgeschilderd als een "queekschool van Ondeugd en Eerloosheid".
Onverenigbaar met de geschetste bejegening van zijn gesprekspartner
is het hooggestemde pleidooi voor een vreedzame samenleving van protestanten en "papisten", waarmee Weyermans brief eindigt. Kennelijk is
dit loflied op de tolerantie een afgedwongen gebaar, door de auteur
noodzakelijk geacht om de lezersgroep die tegen zijn Historie des
Pausdoms had geprotesteerd, tevreden te stellen. Geloofwaardig is dit
slotakkoord van de antwoordbrief geenszins. Wel vormt de bewuste passage een interessant gegeven wat het profiel van Weyermans schrijverschap betreft. Blijkbaar lag de verdraagzame toonsoort van auteurs als
Van Effen niet buiten zijn gebruik. Waarom maakte hij er slechts noodgedwongen gebruik van?
Noten

1) D.J.H. ter Horst, "De geschriften van Jacob Campo Weyerman. Een
bibliografische herziening" (in Het Boek, N.Reeks 28) , Nr. VII.
Een verkennend artikel over Weyermans Historie des Pausdoms door
J.J.V.M. de Vet maakt deel uit van de essaybundel Het verlokkend
ooft (...), te verschijnen in de tweede helft van 1983.
2) Eenige scherpe aanmerkingen over de Historie des Pausdoms, Opgestelt by een Karthuyzer monnik, En in een brief overgeschikt aan
den Autheur Jakob Campo Weyerman; en deszelfs andwoort. verzelt
door Godgeleerde en Zeedekundige Betrachtingen Over den text des
Evangelists, Lukas 14.v.20 en Ecclesiastes 2.v.11
Amsterdam,
Gedrukt voor den AUTHEUR (...) 1734. Ter Horst, Nr. XXIII.
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Stichting JCW
NOTULEN VAN DE GRONDVERGADERING VAN 9 JANUARI 1982
Aanwezig: F. Wetzels, A. Hanou, N. de Vries, E. de Vries, J. van Heugten, A. Bossers, M. Geesink, B. Luger, P. Keyser, M. Kok, G. Marechal, W. Mans, T. Broos, R. Arpots, J. de Vet, E. van Logchem, J.
Bruggeman, H. Verstraate, P. Altena, E. de Blauw, A. Nieuweboer,
B. Sierman, G. van Vliet, IJ. Zevenbergen, W. Hendriki, H. de Jonge,
M. Evers, H. Stouten, K. Bostoen.
1.
2.
3.
4.

Voorzitter opent de vergadering met een kennismakingsronde.
Lezing Amsterdamsche Hermes nr. 3 van 14 oktober 1721.
Herdenking overleden vrienden: K. Lenstra en W. Buitendijk.
De notulen van de grondvergadering en van de expeditievergadering
worden goedgekeurd.
5. Verslag van de voorzitter:
Sinds de grondvergadering van 10 januari 1981 is er rond de Stichting JCW weer het een en ander gebeurd. Nam in het voorgaande
stichtingsjaar het aantal vrienden en leden met 11 toe van 91 tot
102, in 1981 mochten we ons verheugen in een toename van 17 tot
een totaal van 119 leden en vrienden, wat nog steeds een stevige
progressie genoemd kan worden.
Een flink aantal vrienden was weer actief in het doorgeven van signaleringen voor de Mededelingen, een zeer belangrijke informatievoorziening. Meldingen omtrent het al of niet aanwezig zijn van
Weyermanmateriaal elders kwamen eveneens regelmatig binnen, tot uit
de verste uithoeken der aardbol, waaronder Dar es Salaam.
Zeven afleveringen Mededelingen verlieten dit jaar de stencilmachine, nog steeds ruim boven datgene waartoe het huishoudelijk reglement van de Stichting ons verplicht, maar toch aanzienlijk minder
dan in 1980, toen er 12 afleveringen verschenen. Een en ander vindt
zijn oorzaken zowel in de sector financien als op het gebied van
kopij. Zowel verzend- als stencilkosten zijn sterk gestegen, reden
waarom het in de lijn der verwachtingen ligt dat in de toekomst zo
misschien niet het totaal aantal pagina's, dan toch het aantal verzendingen zal verminderen. Wij vragen daarvoor aller begrip. Ter
vergulding van de pil zal voortaan het uiterlijk van de Mededelingen worden verbeterd door middel van een harde omslag. Deze omslag
biedt ook de voordelen van advertentieruimte; wij zijn erin geslaagd onze eerste adverteerder zodanig te contracteren dat de
meerkosten van de kaft door hem grotendeels worden gedekt. Meer
gegadigden zijn uiteraard van harte welkom. Het tweede probleem, de
kopij, wordt voor een groot deel veroorzaakt door het feit dat onze min of meer vaste correspondenten dit jaar hun kostbare tijd
primair hebben gestoken in de voorbereidingen voor de in 1982 te
verschijnen essaybundel. Desondanks is hier een oproep aan alle
vrienden op zijn plaats, om toch vooral potentiele bijdragen niet

4

6.
7.

8.

9.

in de persoonlijke archieven te laten verstoffen. Een heuglijk punt
met betrekking tot de Mededelingen was de verschijning van een
nieuw registerdeel over de nrs. 21-40. Twijfelachtig voor JCWvrienden is de stand van zaken in antiquariaten en bij veilingen.
Waar de markt voor ander oud drukwerk al aardig inzakt, zijn de
prijzen voor Weyermanniana nog vererend hoog.
Hoogtepunt van het afgelopen jaar was wel de expeditievergadering
naar Den Bosch. De ietwat veranderde opzet, met een hele dag voor
evenementen (lezing, historische wandeling, tentoonstelling en
koffietafel), bracht vele vrienden en geinteresseerden op de been
en was naar verluidt tot ieders tevredenheid. Ca. 30 niet-vakantiegangers droegen met hun aanwezigheid bij tot het welslagen van deze
dag.
Verslag van de secretaris die geen correspondentie van enig belang
te melden heeft.
Verslag van de secretaris-publiciteit:
Een belangrijke activiteit was de verkoop tegen een vriendenprijs
van exemplaren van de Rotterdamsche Hermes aan vrienden en leden
van de Stichting. Voorts werd het Album Amicorum eindelijk in gebruik genomen, maar tot op heden kwam het niet tot een veldslag
tussen de leden om zo spoedig mogelijk een bijdrage te leveren.
Wellicht voelen nu de aanwezige leden een dicht- of proza-ader
openspringen. In dat geval benadere men na afloop van de vergadering zo snel mogelijk mijn opvolger. Rond 9 augustus j.l. werd er
veel aandacht aan JCW besteed: een tentoonstelling, met Weyermaniana bevoorrade boekhandels in Den Bosch, informeren van de Bossche
pers en de regionale omroep. Als dank werden door de Stichting een
aantal Tuchtheren geschonken aan medewerkers die ons bij deze publiciteitsactiviteiten behulpzaam zijn geweest.
Door ons werd een eerste adverteerder voor de Mededelingen gestrikt. Op deze economische weg willen wij voortgaan. Diverse leden
brachten mensen uit hun omgeving ertoe om zich als vriend of vriendin op te geven. Tenslotte: ons is via de landelijke pers onder
ogen gekomen dat onze troonopvolger Willem-Alexander 's zomers
pleegt rond te lopen in een T-shirt met het opschrift Casa di
Campo. Het is ons onbekend wie voor deze publiciteit verantwoordelijk is.
Verslag penningmeester: de penningmeester meldt dat er een saldo is
van f 2.651,83.
Vaststelling van de jaarlijkse bijdrage: de vergadering gaat met de
verhoging akkoord.
JCW-literatuur verschenen in 1981:
Mededelingen nr. 36 tot en met 42.
Uitgeverij Omnia Current te Enkhuizen gaf Zuster Anna uit.
In Dutch Crossing verschenen artikelen van T. Broos en A. Hanou,
laatstgenoemde publiceerde tevens een lezing in Studies on Voltaire.
P. Hecht schreef een artikel in Simiolus.
JCW-literatuur in 1982.
Er bestaat enige hoop dat de essaybundel met inleiding voor 1 maart
naar de drukker kan, zodat de bundel in de najaarsaanbieding terecht
komt. De uitgave van Syberg was iets te optimistisch voor 1982 aangekondigd, maar zij nadert nu haar voltooiing.
Voorstel nieuwe leden: Nik de Vries.

5

10. Door de bestuursleden wordt een observatie gehouden.
B. Sierman (secretaris) houdt haar observatie over Don Quichot,
P. Altena (penningmeester) over passages in de Rotterdamsche Hermes
die verband houden met de Poètenstrijd,
A. Nieuweboer (voorzitter) over de konstkopers en
E. de Blauw (secretaris-publiciteit) over vertelmethoden in de Rotterdamsche Hermes.
11. De heer J.J.V.M. de Vet houdt een lezing over JCW's Verdeediging
van de Historie des Pausdoms waarin hij achtergronden geeft en
kritische kanttekeningen bij dit werk plaatst. Naar aanleiding
van de lezing ontwikkelt zich een levendige discussie.
12. De kascommissie keurt het verslag van de penningmeester goed.
13. De expeditievergadering zal waarschijnlijk in Antwerpen worden gehouden. Daartoe zijn al enige contacten gelegd. Antwerpen biedt
vele aanknopingspunten, met name: de schilderarbeid van Weyerman
en zijn toneelstuk De Antwerpse courantier.
14. Tijdens de wisseling van het bestuur neemt F. Wetzels het voorzitterschap waar. E. de Blauw wordt van harte bedankt voor zijn jarenlange bestuursactiviteiten.
15. Suggestie lezing 1983: mej. I.H. van Eeghen.
Het bestuur oppert het plan om een annotatie te maken bij de Rotterdamsche Hermes, om de toegankelijkheid van de tekst te vergroten. Deze annotaties kunnen eerst in de Mededelingen verschijnen
en later eventueel als boekje worden gepubliceerd. Als vrijwilligers melden zich: K. Bostoen, F. Wetzels, R. Arpots, J. de Vet,
P. Altena, E. de Blauw, A. Nieuweboer, B. Sierman en A. Hanou.
16. Rondvraag: verzocht wordt om oude nummers van de Mededelingen te
laten kopièren en deze tegen kostprijs aan nieuwe vrienden beschikbaar te stellen.
De nieuwe secretaris-publiciteit wordt ter overweging gegeven om
de straatnamencommissie te Breda te benaderen met het verzoek een
straat naar Weyerman te noemen.
De voorzitter dankt iedereen hartelijk voor zijn komst en sluit de
vergadering.

VERSLAG EXPEDITIEVERGADERING VAN 7 AUGUSTUS 1982 TE ANTWERPEN
Aanwezig: K. Eykhout, H. Verstraate, J. Bruggeman, M. Beer, C. Cornelissen, I. Holswilder, A. Nieuweboer, A. Hanou, W. Hendrikx, M. Uyen,
D. Wortel, P. Altena, F. Joos, N. de Vries, E. de Vries, J. Kuiper,
K. Degrijse, K. Bostoen, E. Oey-de Vita, B. Sierman.
1. Opening en ontvangst.
2. Lezing K. Degrijse waarin een schets van het 18e-eeuwse Antwerpen
werd gegeven en verder nadere gegevens werden bekend gemaakt omtrent Weyermans stuk Den heer is betoovert.
3. Lezing M. Somers verviel (was een misverstand).
4. P. Altena gaf enige informatie over De Antwerpse Courantier.
Hierna volgden een lunch in De Witte Arend en een stadswandeling door
Antwerpen (voorname l lijk door het Sint-Andrieskwartier).
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Ob servaties
LITERAIRE VOORKEUREN VAN WEYERMAN IN DE ROTTERDAMSCHE HERMES
In de Rotterdamsche Hermes (1720-1721) doet Weyerman, vermomd als de
boodschapper van de goden, een aantal opmerkelijke uitspraken over Nederlandse auteurs en over de kwaliteit van hun werken. De algemene teneur van deze uitspraken is dat er in de oudere Nederlandse letterkunde meer kwaliteit te vinden is dan in de moderne. Het is vooral het
plagiaat van de moderne dichters dat Weyerman tegenstaat; zij stelen:
passagien uit Antonides, Hoof t, Huigens, Vondel en andere,
en de rest van hun werk wordt gekarakteriseerd als "laffe productien
van woordenrymers" 1 . Deze auteurs zijn "plausibele Praatjesmakers en
Frankfoortsche Kermispoppen" 2 . Een aantal van hen worden op een indirecte manier gehekeld. Het zijn: het kleine mannetje wiens naam begint
"met een Zeelamp" en eindigt "met een Heerlykheit" die we kennen als
Laurens Bake van Wulverhorst, de auteur van spotverzen aan het adres
van Balthasar Bekker, Karel Verlove en Danièl Havart 3 , verder: het
bejaarde, schele kereltje, door Peter Altena in zijn observatie van
vorig jaar al geidentificeerd als Jan van Hoogstraten 4, en natuurlijk
ook Hermannus van den Burgh, elders het "Muiderpaert" genoemd 5 , wiens
onkunde en succes aanleiding waren voor Weyerman om met zijn Hermes
voor de dag te komen 6 .
Op een ironische manier wordt ook Pieter Langendijk gehekeld in de passage:
Terentius, die de schikking van een Blyspel ruim zoo wel als
d'Autheur van de Quincampoix verstaet 7 .
Veel bijtender wordt Langendijk geportretteerd met:
Fluks kwam'er een ander Dichter opborrelen, behangen met lis en
plompe bladeren, een Knaap die, als eene Arachne, zoo wel de heldendaden door eene weverspoel als door eene ganzeschacht kon afmalen, en noch onlangs, na een' Franschen Kok op de Spaansche Bruiloft
van Camacho (spyt keus en politesse) gehanepoot te hebben, een
kunststuk der Gaulen door een geschurfde overzetting Borst mishandelen 8
Verder is Jan van Gijzen de enige van Weyermans slachtoffers die onverhuld wordt opgevoerd, waarbij hij wordt gediskwalificeerd als een Van
den Burgh in verzen. Nog andere dichters worden gehekeld door Weyerman
die wellicht te identificeren zijn als P.A. de Huybert en Coenraet
Droste en een ander de z.g. "Leverbeuling" die ik niet heb kunnen
thuisbrengen. 9
Minstens zo interessant voor ons die Weyerman bestuderen, zijn Hermes'
voorkeuren: waardering blijkt voor Vondel die in een paleis op de Pindus door Vergilius "aan het opperend" van een gouden tafel wordt geplaatst, voor Antonides die naast Vondel mag plaatsnemen, voor Constantijn Huygens en Jakob Zeeus. 1 °
Toch krijgt men uit de Rotterdamsche Hermes de indruk dat Weyermans
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liefde vooral naar prozaisten uitgaat. Hij laat zich weliswaar ironisch
uit over "den grooten Bontekoe" 11 , maar daar staat tegenover dat zijn
waardering voor het proza van Doedyns en Hooft opmerkelijk groot is.
Van den Burgh kan zich geenszins meten met Antonides in poêzie, met
Hooft in proza en met Doedyns in dartele gedachten" heet het. 12 Tegenover "de ontheupte schimmel Argus" plaatst Weyerman "de lieftallige
Doedyns" die tot zijn ergernis volledig wordt miskend.
Nog feller reageert Weyerman wanneer Hoofts reputatie wordt aangetast
door de Leidse hoogleraar Pieter Burman. Deze had in zijn voorrede van
de vertaling van zijn Redenvoering tegen de beschavende geleertheid
(1720) aan de hand van vele voorbeelden de onkunde van Hooft als Tacitus-vertaler willen aantonen:
[...] zijn gezag in overzettinge is by my zeer gering, en byna van
geen gewicht [...]
schrijft Burman en besteedt verder menige bladzijde eraan om dit te
verduidelijken. 13 Dit schiet Weyerman in het verkeerde keelgat. Uitvoerig beargumenteert hij dat Burmans term Beschavende Geleertheit als
vertaling van humanitas klinkklare onzin is en hij heeft nog gelijk
ook d.w z.: zijn opvattingen komen in dezen overeen met die van Petrarcai:4 die als wader van het humanisme wel wist wat humanitas inhield.
Als toemaatje haalt Weyerman de Leidse hoogleraar volledig onderuit:
Dit alleen zal by [n.l. Hermes] 'er byvoegen, dat het ten hoogsten
onbeschaaft aan een vermaart Professoor is, een' geveinsdn Janus
Bifrons (dag en nacht) of de kruik met twee ooren uit te hangen,
om, na hem uit het vergulde Farizeeusche honigpotje vol achting wat
om den mont gesmeert te hebben, het blaadje om te wenden, en dien
grooten Hooft, dien Nederduitschen Tacitus, als een andere Saul, in
zyne dootbus te willen storen, onkunde der tale aanwrijven, en zyne
weergalooze Overzetting met ongewyde handen verscheuren, en zulks
juist in eene Redenvoering, welke zelve zoo lam en gebrekkig is,
dat men zich in duizent bochten dient te wringen om de echte kracht
van twee Latynsche woorden te vinden, op wier fondament nochtans
het gantsche literale Gebou van zyne [n.l. Burmans] Waerdigheit gesticht is. 15
Wanneer blijkens een latere aflevering van de Rotterdamsche Hermes
Weyerman op een veiling ter ore komt dat "een puistig en quastig Boekwormtje" de Italiaanse historicus Leti met Hooft durft te vergelijken,
is hij weer in alle staten. Hij karakteriseert Leti's werk als gevuld
"met zoetekoek en razijnen" en hierbij laat hij zien waarom Leti niet
met Hooft mag worden vergeleken: Leti mist "discretie" en "politesse " 16
Kiesheid en hoffelijkheid, deugden die overeenkomen met het 'understatement' veelvuldig toegepast door Tacitus, dit waren kwaliteiten die
Weyerman kennelijk zeer op prijs stelde en hij vond die ook in het
proza van Hooft terug.
Tot nu toe is er in de Weyerman-studie te weinig rekening gehouden met
de mogelijkheid dat Weyerman heel wat van Hoofts proza zou kunnen hebben geleerd wat Stijl, taalgebruik en opzet van zijn historische werken betreft. Er is hier nog een mooie taak voor ons alien weggelegd!
•

Noten
1. J. Campo Weyerman: De Rotterdamsche Hermes. Ed. A. Nieuweboer. Am-
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sterdam 1980, p. 94, zie ook op p. 275. (Verder afgekort als RH).
2. RH 379.

3. Zijn werk lijkt te zijn bijeengebracht in: L. Bake: Mengel-Poazy.
Amsterdam, Pieter Visser en Jan Hartig, verk. 1737. (Ex. UB Leiden
709 C 3. Voor de spotverzen, zie: p. 110-113, 135 en 136).
4. P. Altena: 'De Rotterdamsche Hermes in het land der kikvorsen.'
In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman no 43
(1982) 461-466.
5. RH 412.
6. RH 412. De negatieve uitlatingen over deze drie modernen zijn te
vinden in RH 68-69.
7. RH 237.
8. RH 386.
9. RH 386. Is de "Dwingelant der Jeugt" De Huybert die "Patroon" is

10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.

van de "onvermoeide Zanger" Droste? De "Leverbeuling" vindt men
nader gepreciseerd op p. 387.
RH 68-69.
RH 86.
RH 183, zie ook p. 308.
P. Burman: Redenvoering tegen de beschavende geleertheid. Gedaan
den VIII.Febr.MDCCXX. Overgezet door Dirk Smout. Leiden, Samuel
Luchtmans, 1720, fol.**recto t/m **2 verso, ***2recto-verso. Ex.
UB Leiden 1437 F 54/6.
R. Pfeiffer: History of Classical Scholarship. From 1300 to 1850.
Oxford 1976, 17.
RH afl. No.11, ongepag., fol.F2 recto.
RH 332.

Karel Bostoen

JCW EXEMPLAREN IN DE MEDEDELINGEN
-

Ditmaal geen observatie van mij, waaraan archiefgegevens ten grondslag
liggen, maar een observatie, of liever gezegd een evaluatie van gegevens die in de loop der tijd door vrienden bijeengegaard zijn.
Al sinds het verschijnen van de Mededelingen, het eerste nummer kwam
nu precies vijf jaar geleden in januari 1978 uit, bevat de Mededelingen een rubriek, die een wisselende naamgeving draagt. Dan weer staat
er in het kopje 'Signalering' of 'Exemplaren' of zelfs wel 'JCW in het
buitenland'. In de rubriek geven vrienden de resultaten van hun naarstig zoeken in bibliotheekcatalogi in binnen- en buitenland, op trefwoorden rondom Weyerman. Het is verheugend, dat zoveel mensen in
hun vrije tijd zich inzetten voor de Stichting. Maar gebeurt het wel
op een goede manier, of zou er, met een iets andere inspanning, een
nog beter resultaat verkregen kunnen worden? Ik heb de Mededelingen
eens doorgelezen op deze rubriek en getracht een globale analyse te
maken. Onmiddellijk deed zich daarbij al het eerste probleem voor: de
toneelstukken. Vooral de werken De Hollandse Zinnelykheit en Democritus en Heraclitus Brabantsche Voyage zijn op diverse wijzen uitgegeven:
met jaarvermelding en zonder jaarvermelding, met plaats van uitgave en
zonder plaats van uitgave en afzonderlijk of in een verzamelbundel. De
beschrijvingen van exemplaren in de Mededelingen van de toneelstukken
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overtreffen de wijzen van uitgave en dit komt voornamelijk omdat in de
haastige raadpleging van de kaartenbak nog net even tijd over was voor
een allerminiemste notering van titelgegevens. Ik denk dat we daar wat
aan moeten doen, maar kom daar later op terug.
Onderzoek in bibliotheken werd in binnen- en buitenland gedaan. In het
binnenland zijn instellingen in een zestiental steden bezocht, waarbij
uiteraard Amsterdam bovenaan de lijst prijkt. De meeste grote wetenschappelijke bibliotheken zijn geraadpleegd, maar er blijven toch nog
opmerkelijke leemten. Op grond van verschillende artikelen in de Mededelingen weten we bijvoorbeeld dat er al diverse leden in het Gemeentearchief Amsterdam zijn geweest, toch is er nog geen lijst verschenen
van de daar aanwezige werken, het zelfde geldt voor het Rijks- en Gemeentearchief Utrecht. Ook de catalogus van de Koninklijke Bibliotheek
is alleen via de Centrale Catalogus geraadpleegd. Ik denk dat het een
goede zaak zou zijn als in de Mededelingen een lijst kwam, van tot nu
toe bezochte instellingen, en als deze lijst bijvoorbeeld jaarlijks werd
herhaald. Bezoeken aan buitenlandse bibliotheken hangen uiteraard nog
meer van het toeval af, toch werden in tweemaal zoveel steden (38) catalogi geraadpleegd. Gelukkig bestaan er van grote bibliotheken gedrukte catalogi, waardoor bv.een reis naar Amerika (waar overigens in
enkele bibliotheken wel een persoonlijke raadpleging plaatsvond) omzeild kan worden. Catalogi van de Bibliothéque Nationale en de British
Library werden zo gedepouilleerd. In totaal werden zo'n kleine driehonderd exemplaren gevonden van werken van Weyerman, waarbij de toneelstukken niet zijn meegeteld en de pamfletten evenmin. Absolute
topper zijn de Levensbeschrijvingen der Konstschilders geweest: nog
maar liefst 54 exemplaren zijn aanwezig, waarbij van dit werk ook nog
een microfilm-editie voorhanden is. Een goede tweede is de bewerking
van Cervantes' Don Quichot, met 27 exemplaren, een gedeelde plaats met
de Amsterdamse Hermes. Ik zal in het kort de directe opvolgers noemen:
Echo des Weerelds, Tuchtheer, Ontleeder der Gebreeken, Doorzichtige
Heremiet. Van de overige werken zijn minder dan 10 exemplaren aanwezig.
Dat vooral de duurdere werken in zulken groten getale nog aanwezig
zijn, hoeft ons niet te verwonderen. Over de aanwezigheid van een aantal tijdschriften valt evenmin veel te zeggen: ligt hun conservering nu
juist wel of niet aan de achttiende-eeuwse populariteit? Tot dergelijke
speculatieve uitspraken wil ik in deze babbel ook niet komen.
Het lijkt mij dat al het werk van vrienden beter gecoOrdineerd zou
kunnen worden, wanneer bijvoorbeeld in de Mededelingen eens per jaar
een overzicht verscheen van de bezochte instellingen in binnen- en
buitenland en daarnaast zou er mijns inziens nog iets moeten gebeuren.
Er zou een handzame lijst moeten worden opgesteld, waarop alle bekende
werken van Weyerman (dus ook de toneelstukken en pamfletten) beschreven zouden moeten worden volgens een korte standaardbeschrijving. Bij
die standaardbeschrijving zou dan iets moeten worden vermeld over de
specifieke bijzonderheden, als bijvoorbeeld de twee drukken van de
Doorzichtige Heremiet, waarvan de eerste wel met plaats en jaarvermelding verscheen, en de tweede echter niet. Ook duidelijke spellingsvarianten in titels zouden in de titelbeschrijving vermeld moeten worden.
Het lijkt mij dat een dergelijke lijst afzonderlijk zou moeten verschijnen. De beschrijvingen van exemplaren in de Mededelingen zouden
dan volgens deze standaardbeschrijving kunnen geschieden. Men zou
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zelfs aan een soort invulformulier kunnen denken, waarbij de werken
alleen aangekruist hoeven te worden. Wie een dergelijke lijst zou moeten opstellen, laat ik hier in het midden. Ikzelf ben er in elk geval
van overtuigd, dat het iets is wat een degelijk onderzoek naar Weyermans werken bevordert, en streven wij daar niet alien naar?
Barbara Sierman

DE WERELD VAN JACOB BART VOLGENS JACOB CAMPO WEYERMAN
Jacob Campo Weyerman schilderde circa 1710 in opdracht van de Bossche
notabele Lambert Pain et Vin een verkoopcatalogus en tenminste drie
bloemstukken. De sterke verhalen, die Weyerman over Pain et Vin vertelde, wekten de indruk dat Pain et Vin een schurk was. Archiefonderzoek bevestigde de juistheid van die indruk. Lambert Pain et Vin, die
als substituut-ontvanger belastingen behoorde te innen en of te dragen,
verliet in 1718 zijn woonplaats, zeker met stille trom en waarschijnlijk met medeneming van belastinggelden. Volgens Weyerman was hij teyens frauduleus als handelaar in bloembollen en schilderijen, doch die
fraude kon archivalisch nog niet bevestigd worden. (1)
In De Sleutel van de Hollandsche Zindelykheyt schetste Weyerman het
bedrog van Pain et Vin met bloembollen. Diverse kwekers in den lande
lieten zich verleiden door de fraaie afbeeldingen van tulpen, in de
door Weyerman vervaardigde verkoopcatalogus. Later zou blijken dat
Pain et Vin de in de catalogus vervatte beloften niet kon nakomen, uit
de bollen schoten armzalige tulpen. Slachtoffer van Weyermans kunst en
Pain et Vins handigheid werd onder anderen:
"een Haagsche Konstkooper, die de geheele Weerelt bedroog met
Bloemen, met Porcelyn, en met Konstschildereyen". (2)
Over deze Haagse vrije jongen wil ik het vandaag met U hebben.
In het onuitgegeven "konstkopersdeel" van het Brussels handschrift
schreef Weyerman uitvoeriger over hem:
"In het bekent uijthangbort van de Drie Japanners in 'S Gravenhage
woonde, of liever schuijlde eertijts een kaerel, wiens Naem vrij
veel trock, op den beruchten Zee off icier Jan Bart: alhoewel wij
ons Bien naem thans niet konnen te binnen brengen. Die Zeeuwsche
krab had een Drievoudige kostwinning: Konst, Porcelijn koper, en
Bloemist, doch dewijl hij eens had gehoort, dat het oneven getal
gode aengenaem was, en hij op een lager Plaets Doelde, voegde hij
'er het strafbaar beroep bij van Konstvervalscher, of valsche munter in schilderijen, dewijl hij nergens anders op toeleij, als om
de echte konst tafereelen te beswangeren door onegte Kopijen, dewelke hij dan de Konstlievende wereldt aensmeerde, als soo veele
echte Tafereelen van den Ridder vander Werff, gerard Hoedt, Mignon, Albano, en meer andere, dewelke hij op de volgende wijze wist
te debitteeren." (3)
Hierop volgde een beschrijving van de verkooptechnieken van Bart. Belangwekkend is in dit verband de mededeling dat genoemde Bart "zijn
eenigh Kindt" gaf
"aen den Jongen van een arm Rotterdams Lijstemakertie welke knaep
de Konsttaferelen van den Ridder adriaen van der werff, en van
zijn Broeder Pieter.; en de stukies van Poelenburg. wonderlijk
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kopieerde; om daar door het gebroed der onechte schilderijen aen
te Teelen, en voort te kweeken. doch dat Leelijk Huwelijk nam zijn
begin [1720] onder een ongelukkig gestarnte, dewijl die laeggezielde Lijstenmaker zoon N. van Heems, die Rampzalige Ariadne
Bardt liet zitten, en met een Laplandsche Kat gingh opdrossen in
eene overspeelige Armoede om daar door de waarheijt van des Dichters Zinspreuk waar te maken. Dat alle verfoeijelijke beginzels
zijn vergezelschapt met een Spaens of deerlijk Eijnde.". (4)
In het uitgegeven werk van Weyerman herhaalden de beschuldigingen aan
het adres van Bart zich. Reeds in de Amsterdamsche Hermes van 1 december 1722 treffen we "Het karakter van een Japansch konstverkooper, in
's G. Het is duidelijk at het adjectief "Japansch" bedoelde te
verwijzen naar het uithangbord van Barts behuizing: "De Drie Japanners".
Maakten de archivalische gegevens over Pain et Vin de verhalen van
Weyerman tenminste waarschijnlijk, hoe zat het met de verhalen over de
Hagenaar Bart?
Op 26 september 1676 trouwden in Vlissingen Jacob Janszoon Bart en Jacomyntje Wynants, "beyde van Vlissingen". (5) De "Haagsche konstkooper" heette Jacob Bart en dankte Weyermans aanduiding "Zeeuwsche krab"
aan zijn Vlissingse komaf. Broer van Jan Bart, zee-officier in Franse
dienst en de schrik van Vlissingen, was Jacob Janszoon niet. Jan, de
zee-officier, werd in 1651 in Duinkerken geboren en zijn vader heette
Cornelis en niet Jan.
Uit het huwelijk Bart-Wynants werd tenminste 6611 dochter, Geertruy Jacoba, geboren. Ze werd circa 1698 geboren, maar waarschijnlijk niet in
's-Gravenhage. (6) Wanneer Jacob Bart, echtgenote en dochter naar
's-Gravenhage trokken, is onbekend. In het Haagse oud-notarieel archief komt weliswaar op 10 april 1677 een Jacob Bart voor (7) , maar of
het onze man is, weet ik niet. Er woonde toendertijd in 's-Gravenhage
minimaal nog den famine Bart, waarin de voornaam Jacob veel voorkwam.
Op 9 juni 1706 werd Jacob Bart toegelaten als nieuw burger van 's-Gravenhage (8). Of het de aanstaande "konstkoper" was, is onzeker.
In zijn monografie over bloembollenspeculatie lichtte E.H. Krelage
Jacob Bart als handelaar in bloembollen door. (9) Het door Krelage gebruikte materiaal berust in het Leidse Weeskamerarchief, in de portefeuille van Mr. Bartholomeus van Leeuwen, "in syn leven advocaet voor
den Ed. Hove van Holland in 's Gravenhage". Als bijlage bij de inventaris bevindt zich in de boedel o.a. een "acte van verkoop", aangeduid als "handschrift van Jacob Bart van 28 mey 1709":
"Ick ondergeschreve bekenne wel ende dueghdelijck verkoft te hebben aen den heer advocaet van leeuwen - de Helft in [-van] mijn
derde portie in drij bagetten genaemt een baget peerel van der
Hooge, een baget La torre, een baget gran mogol, door mijn gekoft
in Zeelandt van den heer Philip van bortelo van der Hooge + voorleede jaer 1708 in meij, in Compangie met de heeren en Mr Jan uijtewael, en den heer Cornelis van Luchtenburgh, welce voorschreeve
bagetten - jegenwoordigh volcomen schoon en fraie staan bloeyen te
weten baget peerel van der Hoog, de baget gran mogol by de heer
Jan uijtewael, en baget la torre bij de heer Cornelis van Luchtenburgh, sijnde verder bevoorwaert dat Been Jongen van de voorschreeve bagetten sullen vermooge verkoft te werden, ofte wij moeten de drij eerste dragende bollen voor eerst daer of hebben, be-
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kenne voor deze gerechte sesde porcesie voldaen te sijn met hondert en twintigh gulden den ontfange actum in S. Haage 1709, den
28 meij. Jacob Bart." (10)
Men ziet hoe Jacob Bart in 1709, kort voor de verschijning van de catalogus van Pain et Vin, handelde in aandelen in bollen.
De Leidse weesmeesters hadden Jacob Bart kennelijk gemaand vanwege Van
Leeuwens aandeel in de tulpenbollen, want op 26 augustus 1712 schreef
Bart vanuit Den Haag een wat zielig briefje aan de Leidse weesmeesters. Met de tulpen, waarin Van Leeuwen zaliger aandelen bezat, was
het weinig florissant gesteld. Bart beschreef zijn tuin als een sterfhuis. (11) Bedoelde hij daarmee de Leidse weesmeesters of te poeieren?
De portefeuille van Mr. Bartholomeus van Leeuwen bevat behalve het
Bart-materiaal nog een verrassing, namelijk een opgave van in 1708 en
1709 door Van Leeuwen geplante tulpen. Volgens de boedelinventaris bezat Van Leeuwen "een thuijn met een steene huijsje - geleegen in
's Gravenhage agter het oude prince-hoff bij den overledene in sijn
leven selffs gebruijkt; in deselve tuijn staen geplant veele ende menigvuldige tulpen, van veele waerdij, soo gesegt wert (...)." In de
"opgave van geplante tulpen" staat vermeld dat op 21 augustus 1708
werd geplant in het "eerste bed zijde blomtuijn aen de linckerhand"
behalve 5 bollen "grand pastorel magnifiq Voss" en vele vele andere
soorten nog 4 bollen "grand pastorel magnifiq pain et vin". Ook in
1709 liet Van Leeuwen - door Ary Roos, de tuinder of de latere opzichter J.H. Otten - diverse bollen "grand pastorel magnifiq pain et vin"
planten. (12) De bekende Bossche notabele, bloembollenkweker en speculant had zijn naam aan een tulp geschonken.
Keren we terug naar Jacob Bart. In september en oktober 1720 mengde
Jacob Bart zich in de windhandel. Hij kocht zelf actien ter waardd van
20.000 gulden en kreeg van Casper Taller volmacht diens actien ter
waarde van 30.000 gulden te verkopen. (13) Deze Casper Gähler was behalve raad en secretaris van de Deense koning in Den Haag ook nog
bloembollenkweker, zoals uit een advertentie in de Amsterdamsche Courant blijkt. (14)
Jacob Bart was bovendien actief als kunsthandelaar. Op de veiling van
het schilderijenbezit van een andere goede bekende, de Rotterdamse
koopman, kunsthandelaar en -verzamelaar Jaques Meyers, op 9 september
1722 was Jacob Bart present. Hij kocht uit de vermaarde collectie
Meyers 7 doeken ter waarde van ruim 1300 gulden: schilderijen van Rubens, Dou, Wouwerman, Zaftleven, Poelenburg en "in de manier van Poelenburg". (15) Volgens de Konstschilders bezat Bart voorts een bloemstuk van de schilder Roepel. (16) Uitvoeriger besprak Weyerman de
kunstvervalsingen van Jacob Bart.
Volgens Weyerman werd Bart daarbij geassisteerd door zijn schoonzoon,
de Rotterdamse lijstenmakerszoon N. van Heems. Op 20 april 1721 - en
niet 1720, zoals Weyerman meende - gingen in 's-Gravenhage in ondertrouw Johan van Heemst van Rotterdam en Geertruy Jacoba Bart van
's-Gravenhage. Zij huwden op 4 mei in de Nieuwe Kerk te 's-Gravenhage. Ouders van Johan van Heemst waren volgens het Rotterdams archief
Catarina Versijden en Abraham van Heems, van beroep - inderdaad lijstenmaker. Uit het huwelijk Van Heemst-Bart werden kinderen geboren in 1722, 1723 en 1724. (17)
Haagse begraafboeken meldden het overlijden van Jacob Bart en Jacob-

13

mina Wynants niet. Beide echtelieden overleden na 1723 en voor 1726.
Op 11 juni 1723 waren zij nog getuigen bij de doop van hun kleindochter Jacoba Johanna van Heemst. In 1726 leefden ze al niet meer. Op 22
november 1726 transporteerden Jan van Heemst en Geertruy Jacoba Bart
een "huis en een erf aan de O(ost)zijde van de Corte Vijverbergh" voor
11.000 gulden aan Johanna Maria de Raat. Geertruy Jacoba heette bij
gelegenheid van dat transport "eenige dogter en universeele erfgename (...) van wijlen haar moeder Jacobmina Wynands, weduwe van Jacob
Bart." (18) Uit die aanduiding blijkt dat Jacob eerder stierf dan Jacobmina. Jacob Bart stierf waarschijnlijk zelfs vc5Or 1 april 1726,
toen Den Echo des Weerelds over hem sprak als "den geweezen Japansche
Konstkooper". (19)

Mogelijk bewoonde Bart het in 1726 verkochte huis aan de Korte Vijverberg. In 1720 woonde hij in elk geval in de Waagestraat. Waar "de
drie Japanners" uithingen, is onbekend. Of Johan van Heemst zijn
vrouw inderdaad verruilde voor een "Laplandsche kat" is evenzeer onbekend.
Zo zette Jacob Campo Weyerman ons op het spoor van een veelzijdige
Haagse ondernemer. Of Bart echter zo'n oplichter was als Weyerman
deed voorkomen, weten we uiteraard niet met zekerheid. Bart trachtte
op diverse manieren aan een vermogen to komen. Kunsthandel, bloembollenspeculatie en aandelenhandel bezaten nu niet direct een geweldige
reputatie. In de ogen van veel van zijn tijdgenoten zal Weyermans karakteristiek van Bart tenminste aannemelijk geweest zijn.

Noten
1. Zie Peter Altena en Barbara Sierman. "Weyerman en 's-Hertogenbosch". In: Med JCW 40 (juni 1981) , pp. 414-424.
2. De Sleutel van de Hollandsche Zindelykheyt, p. 67 (ed. J.C. Weyerman. Den Persiaansche Zydewever etc., z.pl.,z.j.,z.u.: Gedrukt
voor den Autheur; UBA 691 B 115).
3. Handschrift KB Brussel (II 1608, vol. 1) , p. 5-6.
4. Idem, p. 11.
5. De Navorscher 11 (1861), p. 134.
6. Het overlijden van Geertruy Jacoba Bart werd op 17 december 1770
pro deo aangegeven. Volgens Haagse begraafgegevens (blz. 44) overleed zij als 72-jarige aan een borstziekte. Kloppen deze gegevens
dan is Geertruy Jacoba Bart circa 1698 geboren. In Haagse doopboeken van haar geen spoor.
7. GA 's-Gravenhage Oud Not. Arch. nr. 496, blz. 591.
8. GA 's-Gravenhage Klapper op de nieuwe burgers (1608-1802). Jacob
Bart: 1055 F. 27.
9. E.H. Krelage. Bloemenspeculatie in Nederland. (Aidam 1942). Ook
diens Drie eeuwen bloembollenexport. (Afdam 1946, 2 dln) bevat
Bart-gegevens.
10. GA Leiden Weeskamerarchief nr. 2502 (Barth. van Leeuwen), letter
j. Daarbij bevindt zich nog een missive van Jacob Bart aan Bartholomeus van Leeuwen, d.d. 26 juni 1709 (zie Bijlage 1).
11. GA Leiden Idem, letter s. (brieven) (zie Bijlage 2).
12. GA Leiden idem, letter b. (opgave geplante tulpen) , letter f. (minuut-inventaris).
13. GA 's-Gravenhage inv.nr . 139 (Compagnie van beleninge), 4, nr.
3356, 3 sept. 1720 (via systeem windhandel).
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Idem Oud Not. Arch., nr. 697, blz. 589 (volmacht 30 okt. 1720).

Amsterdamsche Courant, 5 May 1718 ("By den Heer Gdhler in 't Westeynde in 's Hage (...).")
15. Handschriftelijke aantekeningen in UBA-exemplaar van Gerard Hoet,

Catalogus of Naamlijst van Schilderyen, met derzelver Pryzen
('s-Gravenhage 1752), dl. 1, pp. 265-289.
16. J.C. Weyerman. De Levens-beschryvingen der Konstschilders, dl.
IV,2, pp. 121-2.
17. GA 's-Gravenhage Klapper op huwelijken, dopen. GA Rotterdam Oud
Not. Arch. nr. 1584, blz. 119; nr. 1789, blz. 123; nr. 1794, blz.
361.
18. GA 's-Gravenhage Transportregister 1721-30, volgnr. 1221, f. 306.
Koopprijs van het pand was overigens f 11.000,-.
19. J.C. Weyerman. Den Echo des Weerelds, I, no. 24 (1 april 1726),
p. 186.
Bijlage 1 (zie noot 10) : Missive van Jacob Bart van 26 juny 1709
Myn Heer,
Volgens mijn belofte, soo geef' ick mij de Eer van u Ed. te segge als
dat ick bij de heeren van Luchtenburgh en uyttewael heb geweest ende
onse tulp bollen gesien en die seer fris en goet bevonde, baget la
torre een seer groot Jonck, en de baget de peerel van der Hooge oock
een fraey jonck van ontrent 40 a 50 asen, maer ick heb dat niet sien
weege, soo dat seer wel aen gewassen is oock soo is daer noch een
kleintie van 15 a 16 aen de la torre, aen de mogol is niet, daer zijn
hier van mijn vrinden die biede mijn 15 gulden voor een ondert Coluere
bagetten, en ick vertrouw dat ick dan 3 a 400 tal sal konne leveren.
Ick sal sien de andere oock aen de man te bringe en ick sal sien een
Jonchtie van de premere Noble voor u Ed. mede te bringen, oock is hier
een seer schoone bij Blom genaemt het Juweel van Utrecht maer dit soodanigh in schoonheyt uijtmunt dat men bij na tot noch toe sijns gelijck gesien heeft ick kan daer een dragent bolletie van krijgen voor
30 gulden, soo ick u E dienst doen kan soo gelieft te ordoneere, en
geeft het brieftie maer aen mijn huijsvrouw die sal het mij toe sende,
de goede bagetten ben hier soo gemackelijk niet te krijgen, soo dat
daer in niet te doen is, ick sal noch wel 6 of 8 dagen moeten uijt
blijven verder soo verblijve mijn heer uwe. seer dienstbereijde dienaex
Utrecht den 26 Juny 1709

Jacob Bart

Bijlage 2 (zie noot 11)
Haage den 26 augustus 1712
Myn Heer,
U Edel sal wel bekent zijn, dat den beer Mr. B.s van Leeuwen salijger
van mij heeft gekoft ]/6 portie in drij tulp bollen bagetten genaemt
baget la torre, baget peerel van der Hooge baget gran mogol. nu is het
sulckx, dat ick met de heeren hebbe gedeelt, die de andere portien
hebbe gehad. soo dat mij te buert is gevallen, de groote baget la torre, ende een andere baget gran mogol, met een seer kleijn Jonchtie
van de peerel van der Hooge nu heeft het ongeluck gewilt als dat de
baget la torre op mijn parck is uijtgegaen, benevens een partij van
mijn voornaeme bagetten, soo dat niet meer voor handen is, als de baget gran mogol ende baget peerel van der hooge -
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Ick hebbe van de siekte ende ook van 't sterven kennis gegeven, aen
mijn beer otto, die een man is, die verstaat hoe men behoort te handelen, en dat men behoort kennis te geven, van sulckx, als die blommen niet een man toe behooren, de gran mogol is oock met een kleijn
Joncktie opgenomen - dat heb ik van mijn plicht gehoordeelt u Ed. te
laaten weeten, wenste dat ick daer van of was, of to dat daer een man
was die dese bollen naast mij woust helpe versurge want de blommen
groote Rampen subjeckt sijn, hoop dat U Ed. hier order suit op gelieven te stellen, en soo goet gelieft te sijn van u Ed te informeren
aen mijn heer otto die onse Goede vriend is, en weet hoe het met dese
affeerens staat, die sal u Ed verder konne onderichten blijve met
veel eerbiet Mijn heer uwen seer dienstbereijden dienaer
Jacob Bart.
Peter Altena

DE BABBELAAR, OF EEN ONTDEKTE GOUDMON ?
In zijn observatie van vorig jaar, d.d. 9 januari 1982, nam Erik de
Blauw ons mee op een korte tocht door de Rotterdamsche Hermes om een
karakteristiek te geven van de in dit tijdschrift gehanteerde vormen.
(1) Hij kwam daarbij tot de conlusie dat Weyerman, t.o.v. tijdgenoten "voortdurend pogingen ondernam om enige originaliteit te bereiken" en wees daarbij op raadsels, inventarissen, droomgezichten, een
schellingverhaal, ingezonden brieven en een toverring. Ik zal dat
enthousiasme nu wat moeten temperen. Daarin ben ik overigens niet de
eerste: al in januari 1981 liet Andre Hanou zien dat JCW zijn beschrijving van een natuurkundig rariteitenkabinet, zij het kunstig
maar toch, ontleend heeft aan de Tatler. (2) Bovendien is ook het verschijnsel "ingezonden brief" in een tijdschriftaflevering duidelijk
gestoeld op Engelse voorbeeiden. In de dit jaar te verschijnen essaybundel Het verlokkend Ooft gaat Ton Broos in zijn artikel '"Uit de
hoofdstad der Britten wort berigt": Jacob Campo Weyerman in Engeland'
in op de relaties die er tussen JCW en Engeland en de Britten zijn
aan te wijzen. Hij geeft daarbij een nieuw voorbeeld van ontlening aan
de Tatler in de Rotterdamsche Hermes (RH), zijnde een inventaris van
toneelartikelen, welke inventaris overigens wel als navolging herkenbaar, maar niet ais kopie te kenmerken is. (3)
Zeer onlangs kwam ik al bladerend (wat valt er niet te vrezen ais een
systematisch onderzoek wordt ondernomen) op drie nieuwe voorbeeiden van
Tat/er-navolging.
Allereerst het genoemde munt-verhaal. De RH, No 24, van 2 januari 1721
(4) wordt voor meer dan de helft gevuld met een bewerking van vrijwel
het gehele Tatler-nummer 249 van 11 november 1710. Van een vertaling
kan men eigenlijk niet spreken. Weyerman voegt vele voorbeeiden toe,
past de tekst toe op de Nederlandse situatie en gebruikt gelegenheden
om zijn tegenstrevers Argus en Scheel Jantje een veeg uit de pan te
geven. Desondanks is de ontlening duidelijk constateerbaar. Daarvan nu
een voorbeeld, waarbij ik niet overeenkomende passages voor de duidelijkheid weglaat. De Tatler introduceert het shilling-verhaal ais
volgt:
"I was last night visited by a friend of mine who has an inexhausti-
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ble fund of discourse and never fails to entertain his company
with a variety of thoughts and hints that are altogether new and
uncommon. [...] he advanced the following paradox: that it
required much greater talents to fill up and become a retired
life, than a life of business. Upon this occasion he rallied very
agreeably the busy men of the age, who only valued themselves for
being in motion, [...] seeing a piece of money lying on my table,
'I defy,' says he, 'any of these active persons to produce half
the adventures that this twelvepenny piece has been engaged in,
were it possible for him to give us an account of his life.'"
In de volgende alinea wordt een droomgezicht aangekondigd, waarin de
shilling gaat spreken. (5) De introductie van de sprekende munt is in
de RH de volgende:
"De bewegende oorzaak van dit volgende geval is oorsprongkelyk uit
de onverwachte visite aan Hermes van een vrient, die infatigabel
is op het kapittel van een onuitputbaar di scours, doch dat altoos
met iets nieus aangenaams en leerzaams vergezelschapt is. Zyn
Paradoxum (zeldzame stelling) bestont hier in, dat 'er een verhevener geest in een van de menschen afgezondert leven [...] dan in
eene met gevaren en bezigheden geaccompagneerde levensmanier vereischt wort. By deze okkazie beschimpte hy de bezige luiden van
deze eeu niet weinig, dewelke zich zelven zoo bovenmaten waarderen, om dat zy altoos in eene continuêele beweging zyn. [...] en
by by geval een stuk zilvergelt, ter waerde van zes stuivers, op
Hermes tafel ziende leggen [...] zeide hy: Ik tart iemant van die
voorgenoemde active Persoonen het hondertste deel der avanturen
van dien Scheiling (indien het mogelyk . was dat hy ons een historisch verhaal van zyn leven mededeelen mogt) op te tellen."
Daarna maakt JCW een geheel eigen overgang naar de sprekende munt. Op

de uitdaging van de vriend verschijnt Hermes' huisgeest "Daemon" die
hem zijn hulp in de letterenstrijd aanbiedt en bij deze gelegenheid
de smelling tot spreken brengt. (6)
Het zou in dit bestek te ver voeren om de teksten zin voor zin te vergelijken. Ik kan hier slechts vaststellen dat de vertelde avonturen
grotendeels in gegeven overeenkomen, maar dat Weyerman er in grote
vrijheid mee is omgesprongen. Toch verraden van tijd tot tijd zinswendingen de oorsprong van de tekst, bijv.: de shilling sprak "in a soft
silver sound" - RH: "een' zacht zilveren toon"; "we shillings love
nothing so much as travelling" - RH: "Schellingen zyn ongemeene liefhebbers van cirkuleren"; "I thus rambled from pocket to pocket" RH: "Dus wandelde ik van beurs tot beurs". Een schitterende aemulatie
lijkt me de volgende: "my officer [= sergeant) chancing one morning
to walk abroad earlier than ordinary, sacrificed me to his pleasures,
and made use of me to seduce a milkmaid." - RH: "Deze Yzervreter [=
gereduceert Vendrig] sacrifieêrde my op een' vroegen morgen aan een
zoet lief Melkmeisje, en bood haar de behulpzame hant, om met tweederlei Melk op de mart te komen." Tot zover de schelling-passage.
De volgende letter"dieverij" betreft Daemons toverring: de onzichtbaar makende ring van Gyges; deze geschiedenis is te vinden in de
Tatler, No 243, van 28 october 1710 en in de RH, No 26, 16 januari
1721. (7) De passages waarin wordt verteld hoe Gyges de ring bemachtigde, komen vrijwel overeen, zij het dat de RH-tekst vaak gecomprimeerder en op andere plaatsen duidelijk beeldender is. Als voorbeeld
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van dit laatste geldt de verovering van de koningin van Lydie: "The
tradition says further of Gyges, that by the means of this ring he
gained admission into the most retired parts of the court, and made
such use of those opportunities that he at length became King of
Lydia." - RH: "hoe zyn [= Hermes] voorzaat Gyges daar langs [=
d.m.v. de ring] in de konfituurkamer van de Koninginne sloop, en het
huwelyks-signet (door den Koningk een Diadeem cornu Cervi op te zetten) bemagtigde". De hierna aangehaalde nachtelijke bezoeken met behulp van de ring zijn echter dermate aangepast dat alleen van verre
verwantschap tussen Tatler en RH gesproken kan warden.
De laatste ontlening die ik hier wil aanstippen betreft weer een
soort inventaris. In de Tatler, No 245, van 2 november 1710 wordt melding gemaakt van een lijst van goederen die door het dienstmeisje
Bridget Howd'ye werden gestolen van Lady Fardingale. Weyerman plaatst
deze lijst als "Waarschouwing", zonder verdere introductie in de RH,
No 51 van 10 juli 1721. (8) Bridget is een "short, thick, lively,
hard-favoured wench" en heeft haar dubbelgangster in "Deborah Kandeel, een aangenaam dik, kort, zwart Meisje". Het signalement spitst
zich in de Tatler vervolgens toe op het gezicht; in de RH wordt een
verdere beschrijving gegeven van de kleding. De beroofde dame heet in
de RH "Mevrou Suikerpeer". De daarna volgende lijst van goederen is
vrijwel geheel in de Tatler terug te vinden; de lijst in de Tatler is
echter uitgebreider, wat eveneens het geval is met de door Broos gesignaleerde toneelinventaris. Soms wordt de opsomming op de voet gevolgd,
soms wordt de volgorde verstoord, soms warden geheel eigen formuleringen gegeven. De ontlening is echter oak hier onmiskenbaar. Zie
daarvoor met name de passage betreffende de liefdesbrieven, recepten
voor schoonheidsmiddelen en een medicijn om abortus op te wekken. (9)
Hoe moeten nu deze praktijken van Weyerman gewaardeerd warden? Wie de
hiervoor aangehaalde fragmenten vergelijkt, zal zonder meer tot de
conclusie komen dat hij de stof op geheel eigen wijze heeft verwerkt
en op vele plaatsen verrijkt. De karakteristiek van Weyermans vertaalstijl die Hanou eerder gaf (scherpere voorbeelden, indringender beelden, erotisering, concrete slachtoffers), blijft vooralsnog volledig
overeind. (10)
Desondanks moet warden vastgesteld dat steeds meer plaatsen in de RH
qua "vinding" niet origineel blijken te zijn. Broos noemt nog een vertaling van Defoes A true born Englishman in de nrs. 13, 14 en 15 en
een vertaald fragment van Swifts Tale of a Tub in No 37. (11) Bovendien moet warden vermeld dat vrijwel nergens de bran van de ontlening
wordt aangegeven. Nu bevat de RH eveneens een passage over vertalingen, waarin uiterst negatieve uitlatingen voorkomen over "den last
van dagelyksche overzettingen". Hermes bestrijdt daarbij de veelgehoorde tegenwerping dat oak Vergilius en Horatius navolgers waren als
volgt: "Ja, zy hebben die goutmynen ontdekt, doch het gout van de
erts gesepareert; en zy hebben hun staat verbetert, en den vloek ontvlucht". (12) Beschouwde Weyerman zich als even bekwaam om het gaud uit
het Britse erts vrij te maken? Mogelijk, en mogelijk is oak waar, wat
dat hij tenslotte de Tatler als een te weinig
Broos suggereert,
gaud bevattend erts beschouwde om zijn, in de Echo des Werelds van
9 september 1726 aangekondigde, vertaling van het blad te voltooien.
(13) Anderzijds, wanneer Weyerman behalve op de nu bekende plaatsen
in diverse andere tijdschriftafleveringen aan vddrpublikatie deed,

18

was een integrale vertaling uitgeverstechnisch nog wel interessant?
Voorlopig denk ik dat we ons maar eens stevig aan het vergelijken moeten zetten.

Waen
1.
2.

Med. JCW, p. 459-461.
Med. JCW, p. 402-407.
3. RH, No 15, 31 Octob. 1720, p. [64] ; The Tatler, No 42, July 16,

1709.
4.

RH, p. 129-133.

5. Geciteerd naar: Richard Steele. The Tatler. Ed. with an introd. by
Lewis Gibbs. London & New York, Dent & Dutton 1968. Everyman's
Library no. 993, p. 261 (-264).
6. Geciteerd naar: Jacob Campo Weyerman. De Rotterdamsche Hermes. Ingeleid door Adele Nieuweboer. Amsterdam, Huis aan de drie Grachten
1980, p. 129; de Daemon wordt opgevoerd op p. 130-131.
7. Tatler, Ed. Gibbs, p. 252-255; RH, p. 145-147.
8. Tatler, Ed. Gibbs, p. 255-258; RH, p. 351-352.
9. Tatler, Ed. Gibbs, p. 258; RH, p. 352.
10.
11.
12.

Med. JCW, p. 406-407.
RH, p. 238.
RH, p. 271.
13. Ton Broos in Het verlokkend Ooft, to verschijnen in 1983.

Adele Nieuweboer

Annotaties
ANNOTATIE ROTTERVAMSCHE HERMES NO. 1
[J. Juv. Satyra I]

[Juv.]
[Temptatie]
[Surtout]
[in 't front]

[apparent]
[Egyptisch zinnebeeld]
[ARGUS]

beginregels van Juvenalis' Eerste Satire; vert.:
Moet ik mij maar altijd met de rol van toehoorde/
vergenoegen? Mag ik nooit antwoorden? Dikwijls
gekweld als ik word door de hoogdravende stukken
uit de Theseide van Cordus? Kan de een mij straffeloos grappen voorlezen, de ander elegieên?
Decimus Junius Juvenalis, Romeins satirisch
dichter (+ 55 - + 140).
verleiding, kwelling.
omslag, verpakking.
als titelvignet op de eerste pagina van elk nummer van de Amsterdamsche Argus staat de afbeelding die hier door JCW beschreven wordt.
blijkbaar, net zoals.
hieroglyfe, embleem [met bijbetekenis raadselachtig]
het satirische tijdschrift de Amsterdamsche Argus van JCW's wrijfpaal Hermanus van den Burg
(1682-1752). Het tijdschrift verscheen van 25
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mei 1718 tot 19 augustus 1722.
[uitheemsch Vaersje] onbekend van wie en waarvandaan.
Publius Ovidius Naso (43 vC - 18 nC), Romeins
Nazo]
dichter van vrijzinnige gedichtjes, vooral bekend door de Metamorphosen (= gedaanteverwisselingen).
Priapos, god van tuin- en wijnbouw, vee- en bij[Priaap]
enteelt; zijn meest rood geverfde beelden werden
vooral in tuinen en wijngaarden opgesteld om als
vogelverschrikker te dienen; bijzonder kenmerk
van die beelden: een geslacht van fikse proporties.
standaard, hier: zijn geslacht.
[standert]
hier de naam van "myn lieve Night"; in de mythe
[Clarisse]
van Argus en Hermes heet de koningsdochter die
door Hera (= Juno) in een koe wordt veranderd
Io.
[visiteerde]
onderzocht.
duistere, zinnebeeldige titels; JCW doelt op Ar[Piramidale Tytels]
gus' naam en vignet.
keistenen.
[Amerfoordsche Diamanten]
op de zuiverheid onderzocht.
[op den toets
geprobeerd]
[corrosive Mixtuuren] bijtende mengsels.
[Perioden]
passages.
verschillende.
[differerende]
tijdelijk elders te werk gesteld; hier: goed de
[gedetacheerd]
ogen de kost gegeven.
[gemetamorphozeerde] gedaanteverwisseling ondergaan hebbende
nadat Hermes Argus gedood had, heeft de godin
[Paauwestaart van
Juno, als beloning voor de bewezen diensten de
Juno]
herder Argus in een pauw veranderd met de honderd ogen in de staart.
verrassende.
Isurprenantel
eenogige mensenetende cycloop en herder die door
[Polyfemus]
de slimme Odysseus dronken werd gevoerd en samen
met zijn varensgezellen door hem werd verblind.
Publius Vergilius Maro (70 - 19), Romeins
[Maro]
schrijver van onder meer het herdersdicht Bucolica
en het heldendicht Aeneis.
Vergilius' epos Aeneis over de zwerftocht van de
[zyn Vergood
Trojaanse held Aeneas en diens stichting van het
Gezang]
Romeinse rijk.
hier windbuil, opschepper, hoogdravende dichter;
[de Blaasbalk]
wie bedoeld wordt i.t.t. Maro is onduidelijk;
wellicht een auteur uit Gascogne (staan bekend •
als opscheopers).
herkomst onbekend.
[citaat]
Priamos, laatste koning van Troje; over diens
[Priaam]
dood en hopeloze strijd tegen de Grieken wordt
door Vergilius uitvoerig geschreven, dit citaat
is niet afkomstig uit de Aeneis.
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[ophef]
[citaat]

aanhef.
dit is niet het begin van de Aeneis, zoals JCW
schrijft, maar merkwaardigerwijs het begin van
de Odyssee van Homeros (vent.: Muze, vertel mij
het verhaal ...); vergist JCW zich?
[Sublime]
volmaakt schone, het zeer bijzondere.
[Garonne]
rivier in zuidwest-Frankrijk (ontspringt in
Gascogne); noemt JCW hier een titel of heeft hij
het over de bijzondere geur van wijn uit die
streken (Bordeaux)?
[citaat]
herkomst onbekend; vertaling: Ik bezing de winnaar, de overwinnaars van de aarde.
[Fransche Geitemelk] ? wijn of arcadische poêzie van St. Amant?
[St. Amant]
Marc Antoine Girard de Saint-Amant (1594-1661),
Frans episch en burlesk dichter met rijke vrienden en libertijnse opvattingen, ging er prat op
geen Latijn en Grieks to kennen, daarentegen
wel vele moderne talen; JCW's opmerkingen over
rustbed en vijf processen kan ik niet verklaren.
[citaat]
waarschijnlijk van St. Amant; vertaling: Over de
schitterende strijd van de edele Urania (= muze
van de sterrenkunde).
[Ingenieur]
hier: onderzoeker, uitvinder.
[Homeer]
Homeros (8e eeuw vC), Grieks dichter van de epen
Ilias (over de strijd om Troje) en Odyssee (over
de zwerftocht van de held Odysseus), de naam Homeros betekent de blinde.
[citaat]
Lat. vertaling van de beginregel van Homeros'
Ilias; vertaling: Wrok zij uw zang, o Godin
[supreneerd]
? surpreneerd = verrast, verwonderd.
[hare uitspanning neemt] zich uitbreidt, openbaart.
[Heulbloemen]
slaapbollen, maankoppen, planten met opiaten.
[OpiaatenT
opium bevattende, slaapopwekkende, pijnstillende
middelen
[Anemias]
bosanemoon of windbloem, giftige ranonkelachtige
planten.
[Aconyt]
ranonkelachtige plant, zeer giftig; ook bekend
als de gele monnikskap.
[Thora]
? onbekend.
[donkerblauwe Munblauwe anemoon, eveneens zeer giftig.
nikskapjes]
[Anakreon]
Grieks lyricus (+ 570 - 510), medestichter van
de kolonie Abdera in Tracié, schreef satiren en
erotische liederen, die tot ver in de ]9e eeuw
zeer populair waren en vaak werden nagevolgd en
vertaald, o. a. door JCW.
[citaat]
herkomst onbekend.
[Repliceer]
antwoord.
[reguleerd]
schikt.
[Actionisten]
speculanten in de actie (= aandelen)handel, bekend als de windhandel van omstreeks 1720; zeer
geliefd thema in de toenmalige satirische literatuur.
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[toemaat]
[blauwe klugtjes]

[graveelverwekkende]
[presumeert]
[geinsters]
[acquiteren]
[Studia humanitatis]
[Pieter Burman]

[Letargie]
[Pootuyl]

[gekapte]
[Romulus Taal]

[Outerknapen]
[Maarten Luther]

[Jan Kalvyn]

[quanswys]
[point d'honneur]
[mankeert]
[citaat]
[Plato]
[Troye]

[Heer Gysbrechts
Burgt]
[Babelschrift]
[Confucius]
[confuzie]
H.M. de Blauw
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toegift.
zeer korte kluchtjes vol onechte, zinledige
praatjes; wellicht ook in de betekenis van
blauw = verboden, pornografisch.
nier- of blaasstenen opwekkend, d.w.z. zeer onaangename, vervelende.
veronderstelt, vermoedt.
vonkjes, glimpjes.
kwijten.
de studie van de humaniora = de studie der klassieke talen en letterkunde.
Leids hoogleraar (1668-1741), was eerst hoogleraar in de Rechten, later in de klassieke talen
(Rede: De Publici humanioris disciplinae
professoris proprio officio et numere, Leiden
1715; JCW verwijst naar deze rede).
ziekelijke slaapzucht, toestand van geestelijke
ongevoeligheid.
gevangen uil, vastgezet op een paal, in de 18e
eeuw gebruikt als lokvogel om andere roofvogels
mee te vangen; bier ook met de betekenis van aan
banden gelegde wetenschap.
monnikskappen dragende.
Latijn; Romulus is de legendarische stichter van
Rome, samen met zijn broer Remus was hij gezoogd
door een wolvin.
altaarknapen, koorknapen.
(1483-1546), Duits kerkhervormer; de oorlogsverklaring tegen het katholicisme vond plaats in
1517 te Wittenberg.
Johannes Calvijn (1509-64), Zwitsers/Frans kerkhervormer, ging omstreeks 1533 over tot de Reformatie.
schijnbaar.
punt van eer, wat het eergevoel raakt.
ontbreekt, te kort komt.
herkomst onbekend.
(+ 427 - 347), Grieks wijsgeer, leerling van Socrates.
stad, door de Grieken na langdurig beleg ingenomen. Jobr zich te verbergen in een houten paard
wisten zij ongemerkt de stad binnen te komen.
Amsterdam; in Vondels Gysbrecht van Amstel (1637)
wordt Amsterdam door een zelfde list ingenomen
als Troye.
warrig geschrift.
(551 - 479) Chinees wijsgeer.
verwarring.

ANNOTATIE ROTTERDAMSCHE HERMES NO. 3
[Satyr.3

[Koehoeder]

[Scholtus, Pharhdr]

Het citaat is genomen uit de vierde Satyra (dus
niet de derde) van Aulus Persius Flaccus, een
Romeins satirendichter (34-64).
Drukfout in citaat: fergo i.p.v. tergo.
Vertaling: "Niemand toch probeert in zichzelf af
te dalen, maar men let op de reiszak (rugzak)
van zijn voorganger." De strekking van dit citaa
is dat niemand zichzelf kent, ofschoon hij wel
kritiek heeft op zijn voorgangers.
De welbespraakte Koehoeder is Argus die volgens
de Griekse mythe de in een koe veranderde Io
moest bewaken. Weyerman reageert hier op H. van
den Burg, wiens Amsterdamsche Argus van 4 september 1720 gevuld was met kritiek op comedianten in Londen en Amsterdam. De tekst (p. 101):
"De voornaamste Comedianten te Londen, hebben
met de actien buiten 't Toneel zo veel gewonnen,
dat ze hunne actien het Toneel ontzeggen; hoewel
niemant weet voor hoe lang door hun rykdom, het
Toneel, dat voor Armoede zorgt, zal moeten leiden: indien men daar, gelyk hier, ook het Gordyr
opent, om jonge en oude wezen te voeden, en te
dekken, is my geluk zeer leet, ter oorzake, om
het genot van enige weininge, zeer vele zullen
moeten lyden: maar ik denk, om 't waarschynlykst, dat de splendite Engelschen, hunne Toneellen oopnen om de konst ten top te voeren,
en de bloejende verstanden, volgens de intentie
der instelleren dier spelen, af te trekken van
debauche en vadse ledigheit; en in zulk een geval, is het dubbelt beklaaglyk, dat hun de Fortuin zo extravagant gunstig is geweest: de Actien zullen 'er mooglyk ook hier ofte daar wel
eenige van het Theater hebben gerukt, daar de
troup niets meer aan verliest dan het applaudisement van zulke onkundigen, als met Lauwren
kroonden zulk een acteur, als Been stroowis om
den kruin meriteerde, ten zy men zulk een hoofdhulsel wilde schenken ten loon der zulken, als
den Spiegel hunner nergens te vinden konst en
bequaamheit in hun zak dragen, en uit hun vel
bersten van schandelyken en obscoenen waan, en
een haatlyke ignorantie, die hen animeert van
zich zelf te geloven bequaam te zyn tot alles;
en zulke maagre geesten, versteken in vette lichamen verliest het Toneel gansch niets, ten
ware men gezint was een dommen Betweter door
actien, en stom te vertonen."
Duitse benamingen voor schout en pastoor, waarop het voegwoord "und" eveneens duidt.
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[Lunatique]

[Achitophel]
[verkensdraf]

[Metempsychosis]

[presumeert]
[Hegspringer]
[uitkipt]
[Nimrod]
[rouhairige Ezau]
[Invidus
opimis]
[Der Schuimgodinne
krans]
[Jonas]

Congezulte]
[Dekoktieketel]
[pruist]
[Aposteun]
[Joodenvloek]
[Manasse]

[di.§obligeren]
[Nam .

coepta]

[Sulp. Satyr.]
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Lichtzinnig, grillig figuur.
De cursief gedrukte woorden zijn meestal ontleningen aan het Frans: 'continueert, Acteur, sujet, Manuscript.
Bijbels figuur, een raadsman die een goede raad
aan Absolom gaf tegen David (Samuel 2, H 15-17).
varkensdraf, spoeling, veevoer. Verwijzing naar
de parabel van de Verloren Zoon, Lukas 15,
11-32.
"Zielsverhuizing", grieks Metempsychose. De
Griekse wijsgeer Pythagoras (+ 570 - 500 v.
Chr.) geloofde aan de zielsverhuizing, maar
zijn naam is vereeuwigd in de wiskunde.
vermoedt, veronderstelt.
Hekkenspringer, hekspringer = een wilde jongen,
kwant of snuiter. (W.N.T. VI, p. 495)
Uitkiest.
Een geweldig jager (Gen. 10 : 9).
Ruigbehaarde Ezau, een behendig jager (Gen. 25 :
27).
Latijns citaat van Weyerman?
Wie naar iets anders begeert, vermagert in overvloed (bij overvloedige dingen).
Aphrodite, de "uit het zeeschuim opduikende", de
godin van liefde en schoonheid.
Profeet die naar Ninive gezonden wordt om de
stad de verwoesting aan te zeggen. De stad komt
tot inkeer en toont berouw, waarop God afziet
van de verwoesting (2 Kon. 14 : 25).
Ongezouten, flauw (W.N.T. X, pag. 1689).
Ketel om een aftreksel van geneeskrachtige stoffen te koken. Decoctio = afkooksel.
Bruist.
Aposteem, aposteun = groot gezwel.
lets dat als een vloek op de Joden rust (W.N.T.
VII, ], pag. 424).
Koning van Juda, 693-639 v. Chr., tijdens wiens
regering de afgodendienst weer wordt ingevoerd.
De rampen die hem overkomen, brengen hem tot inkeer; hij bidt tot God en Jahweh verhoort zijn
gebed (2 Kron. 33 : 1-13).
Pijnlijk treffen, tegen zich in het harnas jagen.
Citaat uit de Satirae van Sulpicia. Vertaling:
"Want met de gelauwerde van Numa bewonen wij dezelfde bronnen en met de gezellin Egeria lachen
wij om de ijdele pogingen". Egeria, een bronnimf, beschermgodin van Rome, volgens de sage
gehuwd met Numa Pompilius, die naar haar raadgevingen de godsdienst regelde; na diens dood
werd zij in een bron veranderd (Ovidius, Met.
15, 479 vlg.).
Romeinse dichteres Sulpicia uit de tweede helft

[Themis]
[J.V.Doctoris]

[maligne influentie]

[Ottomans heulsapje]
[sustineert]
[causa movens]
[sujet]
[disorders]
[Smitsvrou]

[Concupiscentie]

[Franciscus Xaverius]

[apparent]

[Mama Eng
[Midicinae Doctores]

[Ipecacuanha]

[lethale Conditum]
[Cortex Peruvianus]

[purgans]
[Radarnantus]
[Atrops scheer]
[Aelianus]
[Prins +++]
[Ouwenus]

van de eerste eeuw na Christus; de haar toegeschreven satire in 70 hexameters dateert uit de
vierde eeuw. Vindplaats van citaat "Nam ...
coepta" onbekend.
Godin van het recht.
Juris Utriusque Doctoris = van de doctor in de
beide rechten (kerkelijk en wereldlijk). Op wie
JCW hier doelt, is mij niet bekend.
Kwaadaardige invloed, schadelijke invloed.
Turkse opium.
Beweert.
Beweegreden, motief.
Reden, aanleiding.
Uitspattingen, wanorde.
Venus was gehuwd met Vulcanus, de god van het
vuur en de metaalbewerking. Venus is de moeder
van Cupido en de bijzit van de oorlogsgod Mars.
Zij werd vereenzelvigd met de Griekse godin
Aphrodite, de "uit het schuim der zee opgestegene", of zoals Weyerman schrijft: "een Juffer,
die uit zee geboren is".
Begeerlijkheid, zondige begeerte.
Spaanse missionaris, Jezuiet (1506-1552), wordt
ook wel de apostel van India en Japan genoemd.
Het citaat zal Weyerman wel uit de twee delen
met Brieven van Franciscus Xaverius genomen hebben (citaat nog niet gevonden).
Duidelijk, schijnbaar.
Mama Engelman, bordeelhoudster op de Prinsengracht in Amsterdam.
Over Rotterdamse doktoren deed Peter Altena al
een boekje open in "Het Monster aan de Maas",
doctoraalscriptie, Amsterdam, 1982. Op blz. 142
bespreekt hij ook de arts die "uit een Apotheekers Vyzel in de Anatomie van Lairesse beland",
terwijl Weyerman hem hier "uit het slekkenhuisje van den Apotheek in de parlemoere schulp van
de geneeskunst" laat kruipen.
Een wortel die in verscheidene gewesten van
Amerika groeit en die tegen buikloop gebruikt
wordt.
Dodelijke voorraad, dodelijke schepping.
Peruviaanse schors, een verwijzing naar Ipecacuanha, waarvan de wortel tot poeier verwerkt
wordt.
Purgeermiddel.
Rechter in de onderwereld.
Atropos is een der schikgodinnen die met een
schaar 's mensen levensdraad doorknipt.
Ailianos, de Sofist, schreef in het Grieks,
leefde van 170 - 235.
Onbekend.
Vermoedelijk bedoelt Weyerman hier de puntdich-
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(Ulceribus
Sapis]

ter John Owen, wiens epigrammen uit het Latijn
vertaald werden door Huygens, Jeremias de
Decker en Revius. John Owen, of Owenus werd in
1564 in Wales geboren, schreef tien boeken met
epigrammen, stierf in Londen in 1622. Weyerman
citeert hem eveneens in de Rotterdamsche Hermes
van 1 oktober 1720, No. 6.
Vertaling: Door onze zweren gaat het jou goed,
Galenus, Door onze domheid zijt gy wijs, Justinianus.

Frans Wetzels

Aankondiging
DE ESSAYBUNDEL : HET UERLOKKEND OOFT.
Zoals vele vrienden weten, loopt de produktie van onze essaybundel
niet van een leien dakje. Op de expeditie vergadering in Het Woud in
de zomer van 1980 werd verwacht dat de kopij van de bundel tegen de
volgende zomer zou binnen zijn (Meded. p. 398), quod non. Tijdens de
grondvergadering van 10 januari 1981 werd gesteld dat de bundel in
december van dit jaar zou verschijnen (Meded. p. 457), maar op de expeditie vergadering van 8 augustus 1981 was de redaktie al minder optimistisch gestemd en zij sprak van medio 1982 (Meded. p. 458-459).
Op de grondvergadering ( 8 jan. 1983) werd opnieuw vertraging gemeld:
het bleek dat de redaktie zich enigszins had vertild. Het overlijden
van vriend Lenstra, het op een noemer brengen van noten en bibliografieén in de bijdragen, de controle van kennelijke onjuistheden in de
essays, het bijeengaren en binnenhalen van illustratiemateriaal en de
ontmoediging die van dit alles het gevolg was, heeft veel, te veel
tijd gekost.
Gelukkig ziet het er naar uit dat de bundel nu toch in de loop van dit
jaar zal verschijnen. Om onze vrienden en leden een inzicht te geven
in de materie die in de bundel aan de orde komt, hebben wij gemeend
een overzicht van de inhoud van de bundel te moeten publiceren.
Moge de belangstelling van onze Weyermanianen hierdoor opnieuw worden
gewekt!
De reeks artikelen opent met een aantal feitelijke gegevens in chronologische volgorde die het leven en het werk van Jacob Campo Weyerman
betreffen. De beknopte bio-bibliografie is gebaseerd op de bekende secundaire literatuur en op tot nu toe onbekend archiefmateriaal; zij
heeft niettemin een voorlopig karakter.
Een geduldig lezer van een vijftiental werken van Weyerman betoont
zich wij ten Klaas Lenstra die een schat van observaties ten beste
geeft. Weyerman blijkt een auteur te zijn die zich niet - evenmin als
zijn kunstbroeders - met de binnenlandse politiek bemoeit, maar die
wel van alles opmerkt over politieke strubbelingen in andere landen
en met name in Engeland. Dit laatste zou kunnen wijzen op een bijzon-
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dere belangstelling vanwege Weyermans publiek. In religieus opzicht
neigt Weyerman naar onorthodoxie: in dit verband komen zijn opvattingen over zelfmoord ter sprake. Weyerman stelt hoge ideéle eisen aan
het journalistieke beroep, zelf voldoet hij er echter niet aan, daarvoor is hij te veel een 'stukjesschrijver'. Literair-historisch gezien sluit Weyerman aan bij de Engelse traditie van Dufey, Ward,
Appleby en Mist, maar ook bij een autochtoon Hollandse traditie. Hij
geeft de voorkeur aan proza en ziet de poézie van zijn eigen tijd in
diskrediet gebracht door eindeloze haarkloverijen en schoonschijnende
geestesarmoede. Als zijn ideale publiek zag hij de hoveling die van
scherts houdt, maar in werkelijkheid schreef hij voor de klasse der
nieuwe rijken, zijn soortgenoten. Tegenover het beeldencomplex afkomstig uit de Klassieke Oudheid staat hij negatief, aan de andere kant
hanteert hij met graagte klassieke stof als zakelijke bron. De vernieuwing die Weyerman bracht, ligt op het gebied van de stiji, vooral
op dat van de komische beeldspraak. Daarnaast is hij een man met een
wakker oog voor elementaire zaken als de armoede en de rechteloosheid
van de kleine man. Zijn opvattingen over lichaamsgebreken en over
vreemdelingen in zijn werk doen nu primitief aan en schokken ons.
Zijn xenofobie is vermoedelijk ontstaan uit een gevoel van jaloezie.
In Weyermans werk weerspiegelen zich toen vigerende opvattingen in de
Nederlandse samenleving: in het bijzonder de devaluatie van het liefdeshuwelijk, wat gepaard ging met scepticisme over liefdesaangelegenheden in het algemeen. Weyerman verrast ons soms met zijn psychologisch inzicht, met zijn doorzicht in zaken die schilderkunst en literatuur betreffen, maar zijn grote kracht ligt in de sociale kritiek,
terwijl zijn voornaamste deugd zijn humor is. Als proeve van Weyermans kunnen geeft Lenstra in een bijlage een fragment uit de Amsterdamsche Hermes waarin Weyerman met gemak Van Effen voorbijgaloppeert
die over hetzelfde onderwerp in de Hollandsche Spectator schreef.
H.M. de Blauw laat voornamelijk op grond van passages uit de Rotterdamsche Hermes en de Amsterdamsche Hermes zien hoe belangrijk het optreden van Hermannus van den Burgh is geweest voor het op gang komen
van Weyermans eigen satirische tijdschriften. Duidelijk wordt dat de
satirische aanval van Weyerman uitging en dat de ontheupte koewachter uit Muiden (Argus) de eer werd beschoren zijn wrijfpaal te
zijn. In een bijlage bij dit artikel wordt een van de weinige tegenaanvallen van Van den Burgh gepubliceerd.
In zijn bijdrage stelt M. Schneider de kritiek van Weyerman op de
journalistiek van zijn tijd nader aan de orde, een onderdeel dat reeds
was aangeroerd in de bijdrage van Lenstra. Uit de Amsterdamsche - en
Rotterdamsche Hermes heeft Schneider een aantal serieuze en komische
uitspraken verzameld over de pers van Weyermans tijd. Het blijkt dat
Weyermans observaties ontleend zijn aan anderen, maar dat ze geamplificeerd naar voren worden gebracht. In de bijlage geeft Schneider de
Franse bron van Weyermans kritiek op de journalistiek in extenso weer.
W. Hendrikx gaat uitvoerig in op de Bredase achtergrond van Weyerman.
Behandeld worden de historische werkelijkheid en het beeld van Breda
(Abdera) en zijn inwoners zoals dat in het werk van de 'Abderietse
Demokritos' tot uiting komt.
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J.J.V.M. de Vet licht de Historie des Pausdoms kritisch door tegen de
achtergrond van de antikatholieke opwinding uit 1725. Dit chaotische
werk bevat een meer dan elfhonderd bladzijden lange aanval op de
Rooms-katholieke kerk. In de Historie wil Weyerman optreden als de
leermeester van de hervormde jeugd; zijn werkelijke publiek, betoogt
De Vet, zal evenwel hebben bestaan uit de liefhebbers van zijn satirische tijdschriften. Via dit artikel krijgt de lezer ook een inzicht
in de door Weyerman gebruikte bronnen en in zijn bewerkingswijze. Ook
de reacties van contemporaine lezers komen aan de orde.
Barbara Sierman handelt over Weyermans uitspraken gewijd aan de komedianten van zijn tijd. Zij beschrijft een aantal karakteristieke Hollandse theaterfiguren die door Weyerman voor het voetlicht worden geplaatst. Ook buitenlandse akteurs en hun produkties komen aan de orde.
De gegevens over deze laatsten haalde Weyerman meestal uit de krant.
Een aantal buitenlandse akteurs had hij evenwel persoonlijk meegemaakt,
met name enkele Londense toneelspelers. Uitgebreid behandeld wordt de
Franse akteur Marc Antoine La Lauze die vaak met zijn gezelschap in
Holland optrad en die regelmatig in Weyermans werk ter sprake komt.
Deze bijdrage is voor een flink deel gebaseerd op archiefonderzoek.
In zijn bijdrage handelt Andrê Hanou over het literaire genre der "dodengesprekken" zoals dit door Weyerman werd beoefend in zijn Maandelyksche 'T Zamenspraaken (1726). Het typerende van het genre is dat
veranderende opvattingen of gerezen problemen worden besproken in historisch perspectief en door middel van confrontatie. Omdat slechts
twee exemplaren van de Zamenspraaken in openbaar bezit getraceerd
zijn, wordt de lezer hier globaal bekend gemaakt met de inhoud ervan.
Commentaar wordt gegeven bij volgende personages: de Stuarts Jacobus II
en de pretendent Jacobus Edward, Matthew Prior, Ripperda en Rochester.
Verhelderend voor de levensbeschouwelijke positie die Weyerman innam,
is de beschrijving van zijn eigen optreden op een discussiebijeenkomst
van Londense vrijgeesten. Behandeld worden ook nog het gesprek tussen
Kidi en Saaki over hoorndragerij en het gesprek tussen Balsamina en
een Steenbok dat meer een korte roman dan een gesprek is. Bij de dialoog tussen de Engelse koningen Hendrik VIII en Karel II blijken historisch wetenschappelijke pretenties van Weyerman: hij claimt ongepubliceerde bronnen to verwerken! In een volgende samenspraak komen ontdekkingen aan de beurt: sprekers zijn hier Berthold Schwartz, Laurens Coster (met een discussie over de eerste uitvinder van de boekdrukkunst)
en Christoffel Columbus. Ook de drukkers Aldus Manutius en Christoffel
Plantijn komen in deze opmerkelijke samenspraak aan de orde. Daarna is
het de beurt aan de dichters: Dante, Petrarca en Ronsard filosoferen
onder meer over de dood en het sterven. Tenslotte volgt de laatste samenspraak gevoerd door de schilders Rubens, Van Dijck en Kneller. Deze
samenspraak handelt onder meer over de menselijke zucht tot excelleren.
Besproken wordt door Hanou in welke zin Weyermans Zamenspraaken een reactie vormen op een uit het Duits vertaald geschrift van David Fassmann. De aandacht gaat hier vooral naar de in het oog springende verschillen tussen Fassmanns en Weyermans "dodengesprekken".
Uit de meeste artikelen in deze bundel blijkt Weyermans betrokkenheid
bij Engelse aangelegenheden. Het uitvoerigst hierover is Ton Broos die
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schrijft over Weyermans vermoedelijke verblijf in Engeland en diens
connecties met allerhande Britten. Aan de orde komen: Weyermans mogelijke verblijf op Castle Howard en Chatsworth House als kunstschilder,
daarna wordt de betrouwbaarheid van Weyermans uitspraken over de schil
der Godfrey Kneller en zijn Nederlandse schildersleerlingen getoetst
aan de uitspraken van George Vertu dienaangaande. Broos eindigt met
een aantal opmerkingen over Weyermans vertalingen uit het Engels.
Tenslotte behandelt G. Marêchal Weyermans beeld van de geneeskunde en
van de medici. Weyermans meest geliefde stokpaardjes blijken de incompetentie en de hebzucht van de medische stand te zijn. Enkele figuren
die hij kennelijk naar het leven heeft getekend, zijn de Engelse medicus John Woodward, de charlatan Hans Ludeman, de Rotterdamse arts
Johan van Duren, de chirurgijn Thomas Engelmans en de beruchte Baron
van Syberg. Ook had hij een ongelukkige ervaring als patiént van Boerhaave. Weyermans uitlatingen getuigen van een grote belezenheid op he
punt van de medische wetenschap; niet voor niets had hij naar eigen
zeggen zestien jaar medicijnen gestudeerd. Helaas, luidt de conclusie
van Marechal, had hij zelf te veel weg van de charlatan om ooit een
serieus en integer medicus te kunnen worden.
De bundel wordt afgesloten met een of meer registers.
K. Bostoen

Signaleringen
JCW IN HANDBOEKEN
In het onlangs (december 1982) verschenen laatste deel (22) van de
Nieuwe Geillustreerde Encyclopedie (Amsterdam, Trendboek, 1980-82)

staat het volgende stukje over Weijerman:
Weyerman, Jacob C. (1677-1747), Nederlands kunstschilder en schrijver.
Werd geboren op het slagveld voor Charleroi en maakte als bloemenschilder (sic) reizen langs verschillende Europese hoven. Hij gaf een
groot aantal satirische tijdschriften uit, onder andere De Rotterdamsche Hermes (1720-1721), De Ontleeder der Gebreken (1724-1726) en De
Vrolijke Tuchtheer (1729-1730). In 1738 werd hij wegens laster en
chantage van de Verenigde Oostindische Compagnie levenslang in de Gevangenpoort opgesloten. Tot zijn werk behoren onder andere het blijspel De Hollandsche Zindelijkheit (1713) , de Historie des Pausdoms
(1725) en De levens-beschryvingen der Nederlandsche konst-schilders
en konst-schilderessen (4 delen, 1729-1769).
Bovenstaand stukje is een al te summiere en hier en daar onjuiste
weergave van het stukje dat door mij als kopij werd ingeleverd. Oorzaak waarschijnlijk de trendgevoeligheid van de uitgave en het feit
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dat deze encyclopedie bedoeld is voor vooral jeugdige lezertjes, en
daar neemt men het meestentijds niet zo serieus mee.
Een verheugend berichtje nog. In een circulaire van de uitgeverij
Malmberg die mij deze week onder ogen kwam over een sterk gewijzigde
uitgave van de literatuurgeschiedenis, en bloemlezing van de in sommige kringen beruchte auteur Lodewick staat vermeld dat in het in
juni a.s. te verschijnen boek als paragraaf 6 in hoofdstuk VI (1669/766 In de greep van classicisme en rationalisme) zal worden opgenomen: Jacob Campo Weyerman (1677-1747), een literaire onruststoker.
Het is uit bovenstaande signaleringen inmiddels wel duidelijk dat de
schrijfwijze Wei jerman het helaas begint of te leggen tegen Weyerman.
H.M. de Blauw

STELLING
In: J.J.V.M. de Vet. Pieter Rabus (1660-1702) , Amsterdam 1980 (Diss.
Nijmegen), leest men het volgende:
De weinig oorspronkelijke wijze waarop Jacob Campo Weyerman in zijn
satirisch weekblad De naakte waarheyt (Leiden 1737) en in enige andere
publicaties Spinoza van atheisme beticht, is exemplarisch voor de soms
geringe originaliteit van zijn cultuurkritiek.
B. Sierman

RECLAIM VOOR WEYERMAN (I)
Het doornemen van een aantal tijdschriften uit de 18e eeuw leverde de
volgende Weyermaniana (aankondigingen en besprekingen) op:
Republyk der Geleerden of Boekzaal van Europa. Nov. en Dec. 1746,
p. 493-510 en Maart en April 1747, p. 298-314: Uittreksel van: De Voornaamste Gevallen van den Wonder1yken Don Quichot (...) door Jacob Campo

Weyerman. Enkele citaten hieruit:
p. 493/94 (1746) : "De naam van den Beroemden M. de Cervantes Savedra
is wegens zyne Geestige Schriften by de Letterminnaren zo zeer bekend;
en de namen van Coypel en Picart den Romein zyn by de Liefhebberen van
Schilder- en Plaatsnykunde (494) in zo veel' achtinge, dat als men den
name van den alom in Holland en andere Provincien bekenden Jacob Campo
Weyerman, tot een trits daar by voege, en een Werk beschouwe door hen
allen zamen geweven, niet anders dan iets zinryks, kunstigs en vrolyks
te wachten zy.
Dit word ook waarlyk in dit Werk gevonden. De geestige Gedachten, fyne
en gegronde Spotterny, schoone Zedekunde en wyze Lessen van Saavedra,
die hier Uittrekzels gewyze den Lezer worden opgedischt, zyn onverbeterlyk; de Kunstplaten door Picart en anderen naar de uitmuntende
Schilderyen van Coypel in 't Koper gebragt zyn heerlyk; en de vrye en
vrolyke trant door Weyerman, zo in de Vertalinge als Dichtmatige Verklaringe der Kunstprinten gebruikt, is ten uitersten geestig. Dus ge-
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noegzaam geen twyfel kan overblyven, of dit Werk zal aan allerlye Lezers behagen."
p. 499 (1746): "En gemerkt wy reets een staaltje der Verklaringen van
de Kunstprinter door Weyerman in Dichtmaat gebracht, hebben gegeven,
zullen wy tot een proeve zyner Vertalingen melden, het geen by nopent
deze elfde Kunstprint uit het Fransch vertaalt heeft." (!)
p. 313/14 (1747): "Maar wy zien, dat wy onverhoeds reets buiten het
bestek onzer gewone uittrekzelen zyn getreden. Wy zullen ons derhalven
bekorten, en noch alleen hier byvoegen, dat de verdere (314) zes Kunstprinten niet min keurig en fraai zyn; en dat dit Werk in alien opzichte
verdient geprezen te worden."
Maandelyke Uittreksels of Boekzaal der geleerde Waereit. Aug. 1746,
p. 215: "'s Gravenhage, By Pieter de Hondt, is te voorschyn gekomen:
De Voornaamste Gevallen van den Wonderlyken DON QUICHOT, door den Be
roemden PICART den Romein, en andere voorname Meesters, in XXXI.
Kunstplaten, na de uitmuntende Schilderyen van COYPEL, in it Koper gebragt: beschreven op een vryen en vrolyken trap t, door JACOB CAMPO
WEYERMAN; en door den zelfden met Gedichten ter Verklaring van ieder
Kunstprint en het Leven van M. DE CERVANTES SAAVEDRA verrykt. Alles
volgens het oirspronkelyk Spaansch. In Groot Quarto, tot 20 Guld. en
in Folio tot 30 Guld. ongebonden."
Republyk der Geleerden (...) Nov. en Dec. 1756, p. 492-93:
"By Pieter van Os is gedrukt. Zeldzame Levensgevallen van J.C. Wyerman, op de Voorpoorte van den Hove van Holland in ' s Gravenhage overleden; behelzende zyne weergalooze en voortreffelyke Geleerdheid, zyne
wonderbaarlyke ontmoetingen en wetenswaardige omzwervingen door veele
landen. Zyne doorslepene en klugtige minnaryen; mitsgaders (493) zyn
listige en vermakelyke Bedryven gedurende zyn leven gepleegd. Uit deszelfs eigen Schriften en andere waarschynelyke Berigten by een verzameld, en om derzelver aanmerkelykheid in 't ligt gegeven, in Octavo.
De Prys is 12 stuivers."
Republyk der Geleerden (---) Nov. en Dec. 1762, p. 557:
"'s Hage/ By P. van Os is gedrukt: Aanhangzel behoorende tot de Zeldzaame Levensgevallen van J.C. Wyerman, op de voorPoorte van den Hove
van Holland in 's Gravenhage overleeden; behelzende behalven de voornaamste Krygsbedryven van zyn Moeder Lys Sint Meurel, eenige Merkwaardige byzonderheden rakende zyn eigen Leven; waar agter gevoegt is een
zakelyk Uittrekzel van de Sententie van de Hove van Holland, en zommige
geheime Brieven, gedurende den tyd van zyne Gevangenis over verscheide
gewigtige onderwerpen, geschreeven, door den Schryver van zyne Historie
In Octavo Nog is by denzelven te bekoomen, het eerste Stukje, den
tweede druk."
Republyk der Geleerden (...) Nov. en Dec. 1762, p. [566]:
In fr "LYST van Nieuw Uytgekomene Boeken, die in den Boekwinkel van
G. DE GROOT en ZOON, te bekomen zyn." is onder "NEDERDUITSCHE BOEKEN"
opgenomen: "Leven van Wyerman 8. Tweede druk 's ibid. (nl. 's Hage)
Aanhangzel op 't zelve 8. ibid."
Vaderlandsche Letter-Oefeningen 1763, derde Deels, eerste stuk, p. 418:
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"Aanhangsel behoorende tot de zeldzaame levensgevallen van J.C. Wyerman,
op de Voorpoorte van den Hove van Holland in 's Gravenhage overleeden.
Door den Schryver van zyne Historie. In 's Gravenhaage, by Pieter van
Os MDCCLXIII. in octavo, 127 bladzyd.
Dit Aanhangsel is van dezelfde waarde als de voorafgaande beschryving
der Leevensgevallen van J.C. Wyerman, bestaande meerendeels uit eene
verzameling van fielteryen en guitestukken die hier aan Wyerman toegeschreeven warden; ook heeft 'er de Schryver nog zes korte Brieven of
Vertoogen over de Vryheid, de Vrindschap, de Liefde, het Huwelyk, de
Lotery en het Character der Schryvers bygevoegd, die hy aan Wyerman
toeeigent. En om dit Stukje nog wat to vergrooten heeft hy vooraf laaten gaan de voornaamste gevallen der Moeder van Wyerman, en tusschen
beide ingelascht een berigt van eenige schelmstukken van den befaamden
Jan Ropier."

Jan van Heugten
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Expeditie Breda
In verband met de expeditievergadering naar Breda, 13 augustus a.s.,
wordt in dit nummer extra aandacht aan deze stad besteed. Breda, de
stad waar Weyerman het langst heeft gewoond, speelt een belangrijke
rol in zijn werk. Tevens kan het werk van Weyerman een goede ingang
zijn voor de bestudering van de niet-officiéle geschiedenis van de
Baronie van Breda.
In het eerste artikel wordt ingegaan op de opmerkingen van Weyerman
over de Bredase rederijkerskamer Het Vreugdendal. In het tweede artikel wordt een toelichting gegeven bij een fragment van het Brusselse
handschrift, dat in zijn geheel niet in de Konst-schilders voorkomt.
Weyerman hekelt hier enige kunstkopers uit Breda en Oosterhout en
noemt een kunstverzamelaar uit Princenhage, over wie hij wel te spreken
is.
Het eerste wat opvalt in verband met de relatie Weyerman-Breda (1) is
de voortdurende kritiek die Weyerman uitoefent op de stad en haar bewoners. De stad wordt meestal aangeduid met het anagram Abdera, in de
oudheid een stad in Thracié, waarvan de bewoners voor zeer dom doorgingen. Van de inwoners van Breda moeten vooral de bestuurders, artsen, juristen en katholieke geestelijken het ontgelden. Hij richt zijn
kritiek vooral op de bovenste lagen van de bevolking, die hij beschuldigt van bedrog, afperserij, gierigheid, incompetentie, domheid, gulzigheid, etc. De beste verklaring voor zijn wrok tegen Breda is waarschijnlijk te vinden in de moeilijkheden die hij er ondervond met een
liefdesaffaire, die in een rechtszaak eindigde. Door het ontbreken van
bepaalde archiefstukken is de juiste oorzaak (nog?) niet te achterhalen. Weyerman zinspeelt er verschillende malen op dat hij gedwongen
was de stad te verlaten. In De Rotterdamsche Hermes zegt hij het als
volgt:
Eindelyk hoe d'Abderiten, een volk in Thracie, zoodanig door de
Vorsschen gepersecuteert wierden, dat zy genootzaakt waren hun
vaderlant te verlaten en elders fortuin te zoeken. Hoe applicabel
dit laatste is op Hermes [Weyerman] zal ter eenigen tyde eens verhandelt worden. (2)
Het Bredase element in zijn werk is omvangrijk. Van een aantal door
Weyerman genoemde Bredanaars uit de periode 1680-1720 is inmiddels de
identiteit vastgesteld. Bij zijn opmerkingen over deze personen blijkt
steeds weer dat de kern van waarheid in Weyermans werk veel groter is
dan tot voor een aantal jaren werd aangenomen.
Door het werk van Weyerman kan men het Breda van zijn tijd met andere
ogen zien, bijvoorbeeld vanuit het perspectief van de kroeg. Waar
praatte en roddelde men over, wie ging er over de tong? Weyermans werk
is een goede bron en een goed startpunt voor een onderzoek naar de sociale verhoudingen in Breda rond 1700. De informatie die hij Beef t,
heeft raakvlakken met de informatie die tegenwoordig wordt verkregen
met de methode van 'oral history'. Daarbij hoort ook dat Weyerman bepaald niet objectief is en het ook niet pretendeert te zijn. Het is
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juist zijn subjectiviteit die het hem mogelijk maakt om zijn scherpe
satire te beoefenen. Hij is tenslotte een schrijver en geen historicus.
Noten
1.

Voor meer informatie over de relatie Weyerman-Breda zie mijn artikel

in de, in de loop van dit jaar te verschijnen essaybundel Het ver2.

lokkend ooft.
De Rotterdamsche Hermes. Ingeleid door Adele Nieuweboer. Amsterdam,

Huis aan de drie Grachten 1980, p. 192.

JACOB CAMPO WEYERMAN CONTRA DE BREDASE KAMER

HET VREUGDENDAL.
Enige toelichtingen bij Weyerman-citaten over een rederijkerskamer in verval.
Door de eeuwen heen is kritiek geleverd op de rederijkers en hun literaire produkten. Terwijl het spreekwoordelijke "rederijker - kannekijker - (wijvensmijter/vrouwenknijper/billenknijper)" wijst op een,
zich vooral in latere tijd manifesterende, verloedering van de personen, werd voordien de poezie vooral gehekeld op grond van het taalgebruik (bastaardwoorden) en de vormexcessen.
Vooral de renaissancisten van het eerste uur zetten zich principieel
of tegen de rederijkers. In zijn berijmde opdracht van Heinsius' Nederduytsche Poemata (1616) typeert Petrus Scriverius (1576-1660) de
rederijkers als
Een volck dat veel tijdt is ontbloot van alle reden,
Onmatich, onbesuyst, wanschapen, onbesneden:
In treurspels bly van sin, en weer oubollich gram. (1)
Ongemeen fel, maar niet minder principieel, bekritiseerde Jan van Hout
(1542-1609) de rederijkers in de opdracht van zijn vertaling van
Buchanans hekeldicht Franciscanus. Van Hout verwijt de "Rethrozynen"
niet alleen een gelijkstelling van "Poezie ende Rethorycke
tusschen
de welcke zoe groten verschille es" en een schromelijk tekort aan
kunstzinnigheid, maar ook de drankzucht van de heren is hem een doorn
in het oog:
...zulcke, die byden anderen in gruughen ende taveernen vergaderen, ende geen minute tijts versaemt en zouden connen wezen,
zonder de eenoorde cruyck, daer zy alle haer vernuftige const uyt
zuygen, aen den bec te hebben; zulcke, die hare penssen met
dranc verladen, zad gemaeckt ende als een varckensblaze opgejaecht hebben, zo dat haer tlijf van vadsicheyt gespannen staet,
dan mit acht regelen, die zij als exsters van deene tak op dander
huppelende, tsamen rapen, een rondeelken weten uyt te roepen,
een meesterstuc gebracht willen hebben
(2)
De lijst van critici kunnen we naar believen uitbreiden met namen als
H.L. Spiegel, Bredero, Rodenburgh, Huygens en Langendijk. Daarbij valt
het op dat veel van deze auteurs, ondanks de ongezouten kritiek, wel
degelijk iets met de 'rederijkerij' van doen hadden. Zo schreef Jan
van Hout ter gelegenheid van het Leidse landjuweel van 1596 het welkomststuk dat door de Leidse kamer De Witte Acoleyen op de planken
werd gebracht en stelde Constantijn Huygens in zijn rijmbrief "Aen
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de Bredaesche Camer van Vreuchdendal" (1619) de retorische vraag:
Ist doenlijck Vreuchden-dal dat ick u niet en ken,
U, Moeder vande Const, u, Voetster vande pen? (3)
Moeten we deze lofprijzing met een korreltje zout nemen? Waarschijnlijk wel, ook al komt uit de Bredase archiefstukken het bewijs dat
Huygens meerdere malen zijn invloed aanwendde om de kamer van zijn
'Vaders Vaderlandt' uit penibele situaties te redden.
Zeker is in ieder geval dat de kritiek op de rederijkers al in de
17de eeuw een bekende literaire gemeenplaats was geworden. In zijn
artikel over 'Dingman Beens en de kamer van Vreugdendal' (3) vraagt
Karel Bostoen zich daarom of of we een aantal negatieve uitspraken
van Weyerman over Het Vreugdendal niet met een korreltje zout moeten
nemen. Een eerste antwoord op deze vraag werd gegeven door Willem
Hendrikx (4), die op basis van een kranteartikel van de oud-archivaris van Breda J.F. Corstens aantoonde dat Weyerman wist waar hij het
over had toen hij de Bredase rederijkers drankzucht verweet (5).
In dit artikel stel ik mij tot Joel, na eerst iets over de kamer
zelf verteld te hebben, een aantal Weyerman-citaten over Het Vreugdendal toe te lichten. Een eerste aanzet hiertoe werd al gegeven
door Karel Bostoen (6). Voor de archiefgegevens baseer ik mij voornamelijk op de door Willem Hendrikx gesignaleerde kranteartikelen
van J.F. Corstens (7).
De Bredase kamer Het Vreugdendal, naar de in het blazoen voorkomende
berkeboom ook wel 't Berckenrys genoemd, voerde als devies "Wy vaten
genucht" en had het H. Kruis tot patroon (8). Doorgaans wordt het
vroegste jaar van vermelding op 1491 gesteld, maar reeds in 1479
zijn de Bredase rederijkers aanwezig geweest bij een door de stad
Leuven ingesteld schiet- en esbattementspel (9). Daarmee was de kamer, na De Roose van Leuven, de oudste kamer van Brabant, iets wat
door de Vreugdendalers in hun officiele correspondentie met de gemeentelijke overheid maar al te graag onderstreept werd. In de 16de en
in de eerste helft van de 17de eeuw stond Het Vreugdendal in hoog
aanzien: vorstelijke personen bezochten de kamer regelmatig, diverse
voorrechten werden aan Het Vreugdendal verleend en de aanzienlijkste
burgers van Breda maakten deel uit van de kamer. In betekenis ging
Het Vreugdendal de andere Bredase kamers, De Oranjeboom en De Distelbloem, verre te boven.
Tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) beleefde zij Naar laatste
bloeiperiode, met als onbetwistbaar hoogtepunt het bezoek dat de Nassause held Maurits op 30 mei 1620 aan de kamer bracht (10).
Na 1637, als Frederik Hendrik Breda van het Spaanse juk verlost heeft,
zien we Het Vreugdendal verwikkeld in een steeds harder wordende
strijd om het bestaan. Met Breda zelf gaat het spoedig al niet veel
beter. Het belangrijke handelscentrum van weleer zou weldra, onder
andere door de verzanding van de Dintel en de Mark, veel aan betekenis inboeten. De kamer weet bepaalde voorrechten nog slechts met grotE
moeite en na lang aandringen te verkrijgen, de voorname burgers trekken zich uit de kamer terug en het zedelijk gehalte van de leden bereikt snel een zeer bedenkelijk niveau. In 1738 tenslotte wordt de
rederijkerskamer, diep in de schulden gestoken, geliquideerd. In datzelfde jaar valt ook voor Weyerman het doek als hij in Den Haag gevangen gezet wordt.
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Weyerman was getuige van de laatste moeizame levensjaren van Het Vreugdendal en zijn werk draagt daar de sporen van. Nu was JCW niets te dol
om alles wat maar naar Breda rook zo zwart mogelijk of te schilderen.
Als een tweede Democritus, die bij voortduring lachte om de dwaasheid
van Abdera's burgers (11), lachte Weyerman om de onnozeiheid van de
inwoners van Breda, het tweede Abdera (12). Ook de burgers van het
plaatsje Kampen en - als we JCW mogen geloven - de plaatsjes Schaarbeek (nabij Brussel) en IJsselstein hadden deze twijfelachtige reputatie. Weyerman opent een frontale aanval op Breda in de voorrede
"Aan de Borger Overh6den Van de Stad Abdera" van Den Echo des Weerelds (deel 2), waarin wordt beweerd dat "uwe Achtbaarheden nooit
leezen, en zelden denken" en in 'DEMOKRIETS Beschryving van ABDERA'
(13). Dodelijker zijn echter schijnbaar achteloos neergeschreven
opmerkingen als
Zeven Eijeren die zo hard waaren als een Fransch Brood van
Damaskyns Staal, of als 't Begrip van een Abderiet (14)
of
... de Abderieten, die zo verblint zyn door een ingebeelde Wysheit als een Quakkel is door een heete Liefde (15)
Op een vergelijkbare wijze bekritiseert Weyerman de kamer Het Vreugdendal. In Den Vrolyke Tuchtheer lezen we:
Ik verviel laatst buyten de Leydsche poort in gezelschap van
verscheyde wyngeleerden, die dronken als de Vreugdendaalse rederijkers op den tiende van de Wijnmaant.
waarbij Weyerman annoteert:
Op den tiende October is Breda verovert op de Spaanschen door de
krygslist van een Turfschip. Vreugdendaal is den naam van de Rederykers kamer aldaar. (16)
Als JCW 'Het Karakter eens Ruyters' beschrijft (17), luidt het:
Een Ruiter is geen grooter Liefhebber van Vegten als een ander
Mensch, echter zal hy zomtyds na het drinken van een paar Kannen
Vreugdendaals Bier zyn Degen trekken, doch geeft hem een glas
Brandewyn en een goed Woord, en hy zal hem weer opsteeken.
en in een voetnoot bij 'Vreugdendaals' schrijft Weyerman
De Kamer der Posy tot Abdera, waar op de Dronkenschap meer Kalvers maakt als Vaersen. (18)
Zoals bij Van Hout worden bier de drankzucht en het gebrek aan dichterlijke kwaliteiten in een adem genoemd. Dat JCW in het algemeen weinig met de rederijkers ophad, moge blijken uit een figuur als de "Rederijker van Lamrijm, Dichter, Burger, en Ingezeten van het wyd uitgestrekt Gemeenebest der Ongeleerdheid" uit de Ontleeder der gebreeken (deel 1, p. 324, afl. 17 juli 1724). Dat Weyerman - door Kersteman gekarakteriseerd als "een Liefhebber van 't Spel, een haater van
de Drank" (19) - niets van de drank moest hebben, blijkt bijvoorbeeld
uit "Een Vertoog over en tegen de Dronkenschap" uit de Ontleeder der
gebreeken (deel 2, pp. 98-104, afi. 8 januari 1725), waar hij in een
fraai stukje casuistiek nog een beroep doet op de figuur van Democritus:
Demokritus zogt nooit na de waare Wysheid in de belacghelyke
Raadkaamer der geestelooze Abderieten, hy liep de waare Wysheid
niet opzoeken in de Goude Leeuw..., maar hy dook 'er na in een
Put vol Regenwater; een Blyk dat de waare Wysheid huisvest in de
Koelbak der Thee-Drinkers; en geenzins in de Spoelbak der Wyn-
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rinkinkers. (p. 100)
Zoals uit het artikel van W. Hendrikx (4) al blijkt, gingen de Bredase rederijkers zich met overgave te buiten aan de drank. Het tweede
Weyerman-citaat over Het Vreugdendal verraadt echter meer kennis van
zaken.
De term 'Vreugdendaals Bier' staat uit de tijd dat het de leden van
de kamer van overheidswege werd toegestaan bier te brouwen zonder
daar accijns over te betalen. In 1599 zou Het Vreugdendal volgens een
concept-statuut (20) weer hersteld worden in haar "oude rechten ende
privilegien", waaronder "vrydom van gruyt ende acchyns van alle bieren ende wynen", maar op de (veelzeggende) voorwaarde dat "niemant
op de kamer mogen drincken eenige gedisteleerde wateren". Veelzeggend
is ook dat bij deze gelegenheid uitdrukkelijk gestipuleerd wordt dat
"op de kamer niet hooger gewedt [zou mogen) worden, ofte gespeelt
[zou] mogen worden, als om de somme van vier stuyvers".
Het woord 'Brandewyn' herinnert ons aan de speciale huisvestingssituatie van de kamer. De kamer was gevestigd op de bovenste verdieping
van het pand Het Keteltje, op de hoek van de Grote Markt en de Veemarktstraat. Reeds rond de eeuwwisseling was op de onderverdieping
de kroeg van Hendrik van Santen gevestigd, waar de brandewijn stevig
geschonken werd.
Een Weyerman-citaat dat aan de huisvestingssituatie van Het Vreugdendal herinnert, is het volgende:
Op de groote Markt der Abderieten staat een deerlyk Gebouw, dat
als de God Janus een dubbelde Tronie voert, zynde het bovenste
Deel vergood met den Eernaam van de Kamer van Vreugdendaal, en
de onderste Apartementen behext met de Doopceel van een Brandewyns Kroeg. De Heeren Gildebroeders van die Kamer zyn alle
Poeeten by Instelling, doch dewyl de voornaamste Leeden niet
konnen leezen nog schryven, kan een Gildebroer volstaan met zig
vol te zuypen, in ste van zig dol te rymen. Die Kabouters participeeren altyds aan alderley Smuldagen, maar zy verfoeyen in
tegendeel alle de Boete-en Abstinentie-dagen, en uyt hoofde van
dat Grondbeginsel wiert 'er een open Hof geproklameert voor de
gaande en voor de komende Man, op den eersten, tweede, en derde
Dag van den Vasten-avont des Jaars Zeventien hondert en zeven.
(21)
De omschrijving 'deerlyk Gebouw' berust op een reéle situatie. In de
tijd waar JCW over spreekt, was Het Keteltje er inderdaad 'deerlyk'
aan toe. In het jaar 1714 werd door de plaatselijke overheid voor
het laatst subsidie toegekend aan Het Vreugdendal. Twee jaar later
schrijven de Vreugdendalers aan het stadsbestuur dat de
kamer wegens den tegenwoordige sleghten tyt zoo ver is komen te
versleghten, dat sy liede de selve met desselfs huysinge by naer
van notsaickelyke reparatsie nit meer en konne onderhoude en
voorsien
en in 1717 worden de burgemeesters Goswin Bernaige en Johan Gerard
Van Goor en de schepenen opnieuw verzocht om geldelijke ondersteuning,
omdat
...door teeringen, soo op victorie als andersints de kamer hebbe veraghtert, en in groote schulden gebracht. (22)
De schuld van Het Vreugdendal is inmiddels opgelopen tot een bedrag
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van "omtrent vier hondert Caroly guldens".
Verder schrijft Weyerman in de hierboven geciteerde 'BESCHRYVING van
een ABDERIETSCHE Vasten-avont', na eerst enige bedenkingen tegen de
danskunst te hebben geuit:
Uyt die Toelasts Assemblee vloog ik na de Kamer van Vreugdendaal,
alwaar den Opperste Poeet, eenshalve van de redenrykers de Prins
gedoopt, my kwam recipieeren met de Gastvryheyt van een Pollfeem, my met kracht en gewelt nederdrukkende aan een langwerpige Tafel benevns een Dintersche Dame, die 'er zo fris uytzag
als een versche Steur, en ruim zo winderig. (21)
De danskunst komt indirekt ook ter sprake in de volgende passage uit
Den ontleeder der gebreeken:
Tot dus verre was den Ontleeder der Feilen geavanceert, toen by

een Koets hoorde komen aanrollen, wiens Laquei zo vreeslyk begon
te schellen, dat het Apartement des Anatomist stond te daveren,
gelyk als de Kamer van Vreugdendaal davert, wanneer Abdera's
Dansmeester derzelver Spelte-bier-drinkers vermaakt met zyn
Boks-sprongen. (23)
Voor de hier beschreven situatie moeten we terug naar zaterdag 19 november 1701 als op het stadhuis van Breda beraadslaagd wordt over
het versoeck van den dansmeester, omme des morgens eenicre uren
te mogen gebruicken voor syne discipulen de camer van Rethorica
off Vreughdendael, ende dat op voorspraecke ende recommandatie
van syne Excellentie den generael ende gouverneur van Salisch.
Besloten wordt het verzoek van de dansmeester in te willigen.
Het behoeft ons al met al niet te verbazen dat JCW zich negatief uitliet over de Vreugdendalers. Zij hadden werkelijk alles tegen: niet
alien waren zij rederijkers, maar bovendien nog Bredase rederijkers,
die zich onledig hielden met slempen en die tot overmaat van ramp in
hun krakkemikkige kamer boven een kreeg nog een dansmeester moesten
dulden ook. Misschien spelen ook persoonlijke (negatieve) ervaringen
van Weyerman een rol. Het is zeker niet uitgesloten dat Weyerman in
zijn Bredase tijd meer dan eens wakker geschrokken is van het Vreugdendaalse dronkemansgelal. Zijn moeder althans bewoonde de huizen
De Eenhoorn, St. Joris en Den Ossecop (24), alle gelegen aan de Grote
Markt (thans de nrs. 11, 27 en 6) en binnen gehoorsafstand van de rederijkerskamer. In 'het Suyckerhuys' aan de Grote Markt (thans nr.
20) kreeg Weyerman schilderles van Ferdinand van Kessel (24).
Hoe het ook zij, de Weyerman-citaten maken duidelijk dat JCW wist
waar hij het over had als hij de Bredase rederijkers als bandeloze
drinkebroers afficheerde. Wellicht hebben de inwoners van Breda,
daarop geattendeerd door het gebruik van het woord "berkenrys", onwillekeurig moeten denken aan de Vreugdendalers toen zij in de aflevering van 17 november 1729 van Den vrolyke tuchtheer lazen:
Ik moet myn reuses verscheuren, am 'er een Spaansche huyk van te
maaken, als ik hoor en zie, Dat een man zyn harssens in zyn
buyk, en zyn ingewanden in zyn hooft voert; dat zyn kleeders
hondert nude eyken boomen hebben gekoft, daar zyn persoon geen
berkenrys ophaalt in deugden; en dat eene maaltyd hem op vyftig
ossen staat, onderwyl dat vyftig doodarme boeren, wegens dat
feest, drie hondert dagen honger en dorst moeten lyden. (25)
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Noten
1. Geciteerd naar Bacchus en Christus. Twee Lofzangen van Daniel
Heinsius, ed. L.Ph. Rank, J.D.P. Warners en F.L. Zwaan, Zwolle
1965, p. 87, vss 105-107.
2. Geciteerd naar G. Kalif: Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde in de 16de eeuw, deel 2, z.p. en z.j., p. 236.
3. In januari 1983 kocht de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
het handschrift "Refereynen en Baladen" van de Vreugdendaler Dingman Beens (1595-1639) aan. In dit handschrift (UB Leiden Ltk. 2137)
staat op fol. 37 recto en verso het gedicht "Baladen/Tot Antwoort
op de/Groete van/Constantin Hugens/By hem gesonden aen de Kamer/
Van Vreuchdendal/Anno 1619". Een transcriptie van dit gedicht werd
als bijlage opgenomen in: K.J.S. Bostoen: 'Dingman Beens en de kamer van Vreugdendal', in: Jaarboek De Oranjeboom 34 (1981), pp.
134-163.
4. Willem Hendrikx: 'Weyerman en de Bredase kamer Vreugdendal: De
waarheid en niets dan de waarheid', in: Mededelingen JCW, pp.
506-511.
5. Bredaniana (overdrukken van Bredase kranteartikelen, bewaard op
het GA Breda) nr. 17 'Een avontuurtje van een paar Vreugdendalers' (1896), gedeeltelijk opgenomen bij Hendrikx (zie ook noot
7).
6. Bostoen, pp. 148-149. Voor de herkomst van een aantal Weyermancitaten zie Bostoen 159, noot 1.
7. J.F. Corstens: Bredaniana I (1895-1896) en VI (1899), nrs. 13
(1896), 14 (1896), 15 (1896), 16 (1896) en 175 (1899), GA Breda
handboeknr. 27C.40a.
Corstens vermeldt in zijn artikelen de
signatuurnummers van de betreffende archiefstukken.
8. Voor een literatuuropgave over de geschiedenis van Het Vreugdendal zie mijn (op het moment van schrijven nog niet verschenen)
artikel in Nieuw Letterkundig Magazijn. Mededelingenblad van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, jaargang 1, nr. 1 (mei
1983).
9. Cfr. E. van Autenboer: Volksfeesten en rederijkers te Mechelen
(1400--1600) , Gent 1962, p. 134 noot 141.
10. De lofballade die de factor Beens bij deze gelegenheid vervaardigde (UB Leiden Ltk. 2137 fol. 43 recto en verso) staat anoniem
afgedrukt in Van Goors Beschryving der Stadt en Lande van Breda
(1744), pp. 161-163.
11. Overigens een voorstelling van zaken die op een misverstand
schijnt te berusten.

12. In zijn artikel 'Het vroegste werk van Jacob Campo Weyerman ontdekt?' (in: Mededelingen JCW, pp. 145-146) schrijft Erik de
Blauw naar aanleiding van de bundel Schimp- en hekeldichten (1698)
van Jan van Hoogstraten: "Bij mijn weten maakt slechts Weyerman
regelmatig gebruik van de plaatsnaam Abdera (waarmee hij zijn
woonplaats Breda bedoelt)" en komt vervolgens tot de konklusie
dat JCW de auteur geweest moet zijn van de gedichten 'Uytvaart
van KOBUS neef, of lieve KOOBUS te ABDERA' en 'Op een ongelyk
PARR trouwende te Abdera 1703'. Hoe aantrekkelijk deze stelling
ook is, ik waag haar toch te betwijfelen. Van Hoogstraten, die
rond de eeuwwisseling naar Breda kwam (NNBW 8, kol. 835-836),
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13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.

20.
21.

vermeldde namelijk in deze zelfde bundel boven een gedicht gericht tegen Hilarides: "Te Abdera voor de Kamer van Vreugdendaal
in het Jaar, als de Ezels de Menschen bestreden" (deel 3, p. 42;
ex.: UB Leiden Bijz. Gedr. Werken MNL). Bovendien schreef hij
rond 1720 "De verliefde kok", een "kluchtig blijspel te Abdera".
Naast het mijns inziens voor de hand liggende anagram Abdera/Breda
yebruikt Van Hoogstraten ook het beeld van Democritus in een
schimpdicht:
"'t Is om dat nu fortuin de wetenschap besoot,
Den rykdom invoert, en de wysheit houd voor zot.
Die zelf Democritus nu zou ten spot verstrekken
Zoo by eens weer kwam, om de werrelt te begekken"
(a.w., dl. 2, p. 34)
Den Echo des weerelds, di. 2, pp. 281-287, afl. 23 juni 1727 (ex.:
UB Leiden 1074 G 7).
Den Ontleeder der gebreeken, dl. 1, p. 407, afl. 25 september
1724 (ex.: UB Leiden 1209 A 10).
A.w., dl. 2, p. 234, afl. 7 mei 1725.
P. 273, afl. 27 februari 1730 (ex.: UB Leiden 1209 A 12).
Den Ontleeder der gebreeken, dl. 2, p. 319, afl. 16 juli 1725,
pp. 318-320.
A.w., p. 319.
Zeldzaame levens-gevallen van J.C. Wyerman, 2de dr., 's-Gravenhage 1763, p. 165 (ex.: UB Leiden 1201 E 26).
Zie C.R. Hermans: Geschiedenis der rederijkers in Noordbrabant,
2de stuk-Bijlagen, 's-Hertogenbosch 1867, pp. 241-246.
Uit: 'De BESCHRYVING van een ABDERIETSCHE Vasten-avont', in: Den
Echo des Weerelds, dl. 1, pp. 154-160, afl. 4 maart 1726.

22. Voor beide citaten zie Hermans, resp. p. 246 en 247.
23.

Den Ontleeder der gebreeken, dl. 1, p. 305, afl. 3 juli 1724.

24. Zie G.J. Rehm: 'Jacob Campo Weyerman en zijn familie. Vergelijking
tussen de biografieên en gegevens uit het gemeente-archief van
Breda', in: De Nederlandsche Leeuw 75 (1958), kol. 359-361 en kol.
362. Hetzelfde artikel (maar zonder de plattegrond) ook in: Mededelingen JCW, pp. 194-204.

25. Zie Jacob Campo Weyerman: Den Vrolyke Tuchtheer, ed. A.J. Hanou,
dl. 1, p. 217. Hanou (dl. 2, p. 356) spreekt van een 'merkwaardige beeldspraak' en merkt op: "Wordt hier gedoeld o.h. verwerven
v. inkomen (kleeders) middels het verspillen v. papier (eyken
boomen) voor de uitgave v. een der bekendste encyclopedieen v. die
tijd?". Ik vermoed dat dit niet het geval is. Als we 'kleeders'
als 'kleren' (WNT VII, II, 3636 s.v. 'kleed') lezen, wordt m.i.
duidelijk dat JCW hier dezelfde literaire gemeenplaats gebruikt
als bijv. Huygens in 't Kostelick Mal, vss 176-178:
"Heel Vlack-Italien
ontbladert struyck en boomen,
Om 't ydel altijd-nieuw van ons' versierde zoomen."
Rob Tempelaars
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JACOB CAMPO WEYERMAN EN ENIGE KUNSTKOPERS UIT BREDA EN OMGEVING

INLEIDING
Ik heb altoos met mijne Konstriemen tegens Tij en Wind moeten oproeijen, en zoo de Bredaasche als andere Konstbeminnaers hebben
mijne Schilderijen altoos voor een appel, of voor een Eij getracht te bekomen; en het scheen hun toe, dewijl ik losies, en
zorgeloos leefde, dat ik mijne Bloemtafereelen behoorde weg te
schenken, niet te verkoopen? (1)
Met deze verzuchting van een slecht betaalde kunstschilder begint Weyerman, in band IV van het Brusselse handschrift (2) , een tirade tegen
een aantal kunstkopers uit Breda en omgeving. Als Weyerman over Breda
schrijft, heeft hij het meestal over zichzelf als kunstschilder. In
zijn Bredase periodes (tot + 1720) moet hij dan ook voornamelijk geschilderd hebben, al zegt hij zelf dat hij er ook als schrijver werkzaam is geweest (3). In zijn Konst-schilders refereert hij ook vaak
aan ontmoetingen met andere kunstschilders in Breda, dat door de er in
gelegerde garnizoenen redelijk veel opdrachten te bieden had.
De in de hieronder gegeven citaten voorkomende klachten over kunstkopers, moeten worden gezien in het kader van de kritiek die Campo op
bijna alle kunstkopers en kunsthandelaren had. Hier is het feit, dat
onze satirische schrijver tevens kunstschilder is, natuurlijk niet
vreemd aan. Bij de kritiek op de hieronder genoemde kunstkopers komt
dan nog dat zij Bredanaars zijn of uit de buurt van Breda komen, en
dat zij behoren tot de door Weyerman zo vaak aangevallen toplaag: bestuurders, medici en juristen.
Advokuat Stilte
Hs: Ik Schilderde een Paer Stukken voor den Advokaat Stilte, een praktizeerende Reghtsgeleerde, tot Breda, die de Betaling zoo lang
uijtstelde, tot dat de Dood hem verraste door een Mandernent de
Prise du Corps: en ik geloofde op die Tijt Vastelijk, dat hij een
heijmelijk kontrakt had aengegaen met dien Scherm[in]kel, om hem
op het Onvoorzienste weg te ru(imen] en mij Baer door van de Betaling dier Tafer[eelen] te versteeken. (4)
De eerste persoon die een veeg uit de pan krijgt, is de advokaat Stilte. Aanvankelijk dacht ik met een 'speaking name' te doen te hebben,
maar deze naam bleek ook werkelijk voor te komen.
JCW richt zich hier tegen Mr. Matthias Stilte, "ontfanger van de geconfisqueerde goederen, gelegen onder de Stadt & Baronnie van Breda,
Steenbergen, & prinslant, mitsgs. van verpondingen over gemelte Baronnie". (5)
Matthias Stilte was gehuwd met Johanna Cornelia Reyns, gestorven in
1704;hijstierf op 5 maart 1717. (6)
Hieruit blijkt dat Weyerman in 1717 als praktizerend kunstschilder in
Breda moet hebben gewoond. Blijkbaar werd er bij de levering van een
paar schilderijen geen bonnetje als teken van ontvangst afgegeven, zodat Weyerman na de dood van Stilte naar zijn geld kon fluiten.
Dit is mogelijk de reden dat hij in Den Ontleeder der Gebreeken van
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maandag 17 januari 1724, vernietigend uithaalt naar Matthias Stilte.
JCW beschrijft hier een Advokaat Tranquilles, die zich bij ziekte zeer
godsdienstig gedraagt, maar zich bij goede gezondheid voordoet als
atheist. Volgens JCW stierf hij na het tot zich nemen van een omvangrijke maaltijd:
Het schynt dat de Dood, die veeltyds gelyk als St. Rochus, met
een Hond op zy loopt, die occasie van de apparitie des Steendogs,
had waargenomen, want zo als den Advokaat de Bariere van zyn Mond
cntsloot, vloog de Dood, onder de gedaante van een Catherre, in de
Luchtpyp van Tranquillus, Tranquillus sloeg zyn blikke neOrwaards,
gelyk als een Offer-Stier, die een knip krygt met de byl des Wichelaars, tot drie werf poogde by om te brommen, en tot drie werf
zag 't Gezelschap hem verstommen, eindelyk schoof het nootlot de
blinden voor zyn verschrikte Schuiframen, zyn Leden wierden slap,
en zyn Geest voer gestoort en smoor dronken ter Zielen. (7)
De ziekte van Matthias Stilte beschrijft hij als volgt:
toen de Waterzucht den Advokaat begon te extendeeren gelyk
als een Schots Muziekant zyn Zak-pyp, die Basson der Bedelaars,
extendeert; toen liep zyn forsse geest af, gelyk als de keten afloopt van een ongesteld Zak-Orlogie; de Vrees, verzelt met zyn
vreeszelyke Lyfstaffieren, besloeg den krytberg van zyn holle
Tronie, en men kon, zonder de hulp van een engels Vergrootglas,
de Bres zien en tasten, waar langs het Mistrouwen en de Wanhoop
hem zouden overrompelen. (8)
In hoeverre er een verband gelegd kan worden tussen de nadruk die Weyerman legt op het sterven van Matthias Stilte in Den Ontleeder der
Gebreeken en het in het handschrift vermelde in gebreke blijven van
betaling, is onduidelijk.

Schout de Vries
Hs: Ja tot den Boeren Schoutens jnkluijs [?]den mij la[?]gen, zoo wel
als aen hunne onderhoorige Baronijs krekels; om Bloemtafereelen
zonder de minste Uijtgave van Penningen te bekomen, als bij voorbeeldt.
Een Brouwers Zoon van Dordrecht, had het Schouts Ampt van Oosterhout gekogt voor gereede Penningen, door Verdiensten zou hij
nooit het Klapwakers ampt van dat Dorp hebben geoptineert en dewijl hij zich nu als, een andere Koning Pharao verhoogt zag tot
een dwingelandt over de Potten Bakkers; verbeelde hij zich zoo
hoog in Rang te zijn, als een Poolsche Starost; te meer daer hij
OD een gehuurt Kasteel woonde, omringt met een Vijver, waer in de
groene Kikvorschen 't zedert anderhalve Eeuw hadden gedomineert,
in Stee van Snoeken, of van Baarsen en waar in het Onkruijd zoo
weelig de overhand had genomen, boven het Water, datmen 'er bij
na droogvoets kon over stappen; dat Kind des Brouwkuijps zond een
Paar Antwerpsche Bloemstukken aen mijn Logement tot Breda met den
Huurkoetsier, die dagelijks uijt een diepe demoed van Oosterhoud
te Post reijd op die Stad, met een uijtgeteerdt Paard, voor een
Twee geraderde Kar, en die noch dien zelve Dag wederkeert, en binnen de Vrijheijt van Oosterhoud arriveert, diep in de Naght. Want
het is over en weer vier Uuren, en dat is vrij wel gevogte voor
een Paart, als een Ezel, en voor een dronken Voerman. Die twee

10

Bloemtafereelen, waren verzelt met een Request, waer in dien Boeren Plager mij verzogt, Om die twee Bloemstukken te willen overschilderen, Zullende, hij mij daer voor rijkelijk betalen, (ten
minsten waren die beloften vervat in die Missive) en als hij wanneer hem dan die Stukken bevielen, zou zijn Boeren Edelheijt met
mij over eenige Passtukken, soo boven de Schoorsteenen, als in
eenige Vakken van de Zaalen des Slots, een accoort zien te treffen: Ik voldee aan het versoek van mijn Heer den Schout de Vries
uijt al mijn vermogen, en hoe weijnig Eer het ook is voor een
braef Konst Schilder om Schilderijen van hoetelaars te verbeteren, echter poogde ik om daar langs zijn gunst te winnen, want
die Periode vervat in zijn brief van rijkelijk te zullen betalen,
is geen onaengename Toon in de Ooren eens Schilders! Na dat ik
die Stucken had opgeschildert, adverteerde ik hem door een Brief;
Doch dewijl ik 't zedert eenige Kondschap[plen een niet alte voordeelig karakter van dien Scholtus had bekomen, voegde ik 'er de
Prijs ins, en ik verzogt hem om die te laten afhalen. 's Anderendaags kreeg ik den respektive Beurtschipper, bij Land van dat gemeene best der Pottenbakkers aen mijn Huijs die mij zeij: Dat
mijn Heer de Schout hem had belast om een Paar Schilderijen bij
mij af te haler: Ik vroeg dien Vlegel: of hij ook een brief van
den Schout had tot een Certifikatie, benevens een Pakie met geld
tot een Paspoort, om die Schilderijen Vrij en Vranck te mogen opladen, en transporteren [.] Waer op hij andwoorde, dat hij noch
het een, noch het ander had, maer dat hij oordeelde het woord van
zoo een Staatsbedienaer als den Schout van een Vrije Halsheerlijkheijt meer dan voldoende te wezen, om een paer Schilderijen te
mogen opladen. Ik moest op dien Kerman lachen, die echter niet
tegenstaende zijn welsprekend pleijdooij, ongetroost moest vertrekken, na dat ik hem had belast van aen den Schout onse konversatie te rapporteeren. 'S anderendaags kwam dien zelven Merkuur
platvoet mij op nieuws bezoeken, maer vrij verandert van gedrag
en van Uijtspraek, want hij gromde mij toe op een onbehouwe wijze: Dat mijn Heer den Schout de Vr... mij beval, om aen hem Voerman die twee aen den Schout behorenden Bloemstukken over te geven, of dat dien Heer anders zou weeten, hoe hij 't met mij zou
stellen! Het Bloed klom uijt de laagste deelen mijns Lichaems in
mijn aengezigt, op den overlevering van dat Beestachtig kompliment; en ik vaardigde fluks dat Kardrijvent ondier af, met deze
Woorden: Ga fluks uijt mijn oogen Schurk, of ik zal dien Moutschout aanstonts in uw Persoon vijftig Stokslagen geven, onderwiji dat ik de overige vijftig reserveer om hem die op de eerste
Mael dat ik hem ontmoet toe te tellen, benevens den behoorlijken
Intrest, indien hij zich wat te lang komt 't Soek te maken: Zou
den Lezer wel willen geloven, dat den hovaerdige Scholtus vijf a
ses Dagen daar na met het vriendelijk Iudaisch air eens Italjaens
in Persoon aen mijn Logement, mij na den Prijs vroeg, van dat Paar
overgeschilderde Bloemstukken, welke Prijs ik hem een Derde hooger
stelde, en welke Prijs hij uijterlijk blijmoedig betaelde, zonder
ergens van te spreken, als of den Oosterhoutsche Zandkruijer hem
in het minste geen Rapport had gedaen van mijn laatste Resoluties: (9)
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In dit fragment richt Weyerman zich tegen de schout De Vries uit Oosterhout, die blijkbaar ook niet goed van betalen was. Het betreft
hier Simon Adriaan de Vries, schout (ook wel officier genoemd) en
kastelein van de Vrijheid Oosterhout. Hij vervulde dit ambt van 29
januari 1714 tot aan zijn dood op 8 november 1755. (10) Dat hij dit
ambt 'voor gereede Penningen' had gekocht blijkt uit een noot in de
Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden. Tweede deel. Vervattende eene Beschryving der Generaliteits Landen [...] (11) uit 1740,

dus tijdens de Vries' ambtsperiode:
De tegenwoordige Schout en Kastelein van Oosterhout, die te gelyk
Dykgraaf van verscheiden Poldertjes is, heeft voor die Ampten
twintig duizend Guldens betaalt. Als Kastelein trekt hij twee honderd, en als Dykgraaf tagtig Guldens in 't jaar; doch zyne inkomsten als Schout zyn niet te begrooten. (12)
Zijn inkomsten als schout waren dus waarschijnlijk niet onaanzienlijk. De schout van Oosterhout was tevens kastelein van het Huis van
Strijen, een kasteeltje dat in 1584 verwoest werd. De Vries was dus
kastelein van een ruine. In 1732 stond er als overblijfsel alleen nog
een zwaar gehavende toren (zie afb. 1), waarvan nu nog steeds de resten te zien zijn in Oosterhout. Dit is echter niet het gehuurde kasteel, omringd door een dichtgegroeide gracht, waar Weyerman het over
heeft. De Vries woonde zeer waarschijnlijk in den van de Slotjeg,
een zevental met grachten omringde landhuizen in Oosterhout, waarvan
er nu nog vijf over zijn: Borsselen, Beveren, Limburg, Brakestein en
De Blauwe Camer. Aangezien JCW het over een gehuurd kasteel heeft en
De Vries nergens als eigenaar van een van de slotjes vermeld wordt,
komt er maar den slotje als zijn gehuurd kasteel in aanmerking: Brakestein (zie afb. 2). Dit pand werd namelijk tijdens De Vries' ambtsperiode niet door de eigenaars bewoond. Het was van 1693 tot 1754 in het
bezit van de kinderen van Majoor Philippe Guerrie, Philippus Francois
en Maria Magdalena. (131. Van hen moet De Vries het huis gehuurd hebben. Waarschijnlijk heeft hij er niet langer dan tot in 1721 gewoond,
want in dat jaar koopt hij een huis aan de Heuvel in het centrum van
Oosterhout (14) , waar hij ten tijde van het Campement te. Oosterhout
nog blijkt te wonen. Weyerman heeft na + 1720 vrijwel zeker niet meer
als schilder in Breda gewerkt. Hij kende De Vries dus uit de periode
dat hij op Brakestein woonde. Brakestein zou later nog in het bezit
komen van zijn dochter Jacoba Susanne de Vries (1723-1800), die getrouwd was met de opvolger van De Vries, Mr. George Willem Hallungius
(schout en kastelein van 1756 tot 1784). Zij kochten het huis in
1784. (15) In het huis aan de Heuvel had De Vries in 1732 de eer om
ten tijde van het Campement onderdak te verlenen aan de generaal en
chef van het grote gebeuren, de graaf Van Hompesch. Van Hompesch
kreeg hier de beschikking over een "groote zaele met vijf of zes kamers, twee kelders, koetshuis, bedden met toebehoren enz". Het huis
had blijkbaar flinke afmetingen. Inmiddels is het afgebroken en vervangen door een postkantoor, Heuvel 27. (16) Dit huis van De Vries,
logeeradres van Van Hompesch, was hetzelfde huis waarin de door Wey-

erman in De Leevens Byzonderheden, van Johan Hendrik, Baron van Syberg L..] beschreven nepbaron tijdens een loterij dronken werd en
ruzie begon te zoeken. (17) Weyerman noemt als plaats van de loterij een tent, maar W.H. van Seters noemt in zijn artikel 'Het Campement bij Oosterhout Anno 1732' het huis van De Vries als plaats van
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•

Ruine van het kasteel Strijen te Oosterhout, anno 1732.
Gewassen inkttekening van Cornelis Pronk, verz. Prov. Genootschap van Noord-Brabant.

Het slotje Brakestein van uit het noord-oosten, anno 1730.
Gewassen inkttekening van Abraham de Haen, collectie gemeente Oosterhout.
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de loterij. De Vries moest zelfs bij Van Hompesch op het matje komen
om uitleg te geven wie er toestemming had gegeven de loterij in de
grote, aan Hompesch uitgeleende zaal te houden.

Geneesheer Noorbergen en Rentmeester Bax
Hs : Maar ik had noch een Klugtiger voorval met de Geneesheer Noorbergen, welke dikken Lompert oordeelde alles te mogen doen wat
zijn hartie luste, 't zedert dat hij een adelijke Dame had opgesnapt in zijne tweede Huwelijk! Die Galenist bestelde mij een
Bloemstuk, met een Versoek van het Puijks Puijks te maken, onder
belofte van eene edelmoedige Erkentenis; waar op ik echter zoo
weijnig Staat maekte, dewijl ik zijn laaghgeziêide karige
Hartstoght kende, die niet versleete was, 't zedert zijne laatste vijfentwintig Jaren! Ik schilderde hem dan een middelmatig
Bloemstuk, te meer dewijl ik niet Voorneemens was om hem een
Prijs te eijschen, maar in tegendeel een besluijt had gevormt,
om dien Prijs aen zijn bescheijdenheijt te stellen, dewijl hij
in staet was, om mij een zeekeren Dienst te konnen doen, als
Stads Scheepen! Het Stuk gedaen zijnde, liet ik het aen zijn
huijs brengen daar op hij mij dee versoeken, van op den Namiddag een Bouteille wijn, met hem te komen drinken, gelijk als geschiede, doch dewijl hij den Wijn uijtmeete jn Glaesies half zoo
groot, als Kievits Eijren, verkorte ik mijn Visite, en ik nam
mijn Afscheijd, waer op hij mij in het Uijtgeleij doen een Present in de hand duuwde, dat ik mij schaame te noemen! Ik meende
Dol door Spijt te warden, over die onredelijke gierigheijt, en
na hem aan alles wat leelijk was overgelevert te hebben, stoof ik
naer een Dorp, genaemt 'S Prinsenhage, om aldaer mijn Spijt te
klagen, en mijn Chagrijn met een fles Wijn te versetten, ten huijse van den Heere Adriaen Bax, Rentmeester van dat Dorp, en van
Steenbergen, dien Heer stilde mijne Hartstogt, en hij beloofde
mij van mij een behoorlijke Voldoening te sullen doen erlangen,
zonder te willen seggen, hoe en op wat wijze!
Maar hoe stont jk te kijken, toen ik vijf a ses Dagen, daar na
een Boere Jongen, gemaskeert in een blaauwe Keel, en bij dien ongeleerden Doktoor in den Medicijnen, met den Tijtel van Lijfknegt vereert; zag na boven komen, met mijn onbeloont Bloemstuk,
in zijne Handen, benevens een mondeling relaes, als dat zijn Heer
op weg was, om mij te komen spreeken! Ik wist niet, wat te denken, en ik zou noch een geruijme pons in die Onkunde zijn verbleven, toen ik een Paar Oliefants Pooten, de Trappen hoorde komen optossen; welke Pooten het Lichaem des Geneesheers, na mijn
Schildervertrek brogten; ook hadden hem een Paer mindere Pooten,
zoo de Kronijk der Natuurkunde schrijft; tot die Hoogte niet konnen tillen, zijnde 'er niets zoozwaer, als het goud, en als de
Onkunde. Hij vroeg mij met een Leelijke Lach; Of ik mij niet verwonderde, van dat Bloemstuk te zien wederkeeren na zijn Geboorteplaets. Waer op ik repliceerde, dat ik mij zoo schielijk niet
verwonderde over alle Beuselingen, dewijl eene overgroote Verwondering het ken[merk] is der Narren; Doch dat ik vrij verwondert
zou hebben staen gapen, jndien dat Bloemstuk de Trap was komen
op klouteren zonder jmants onderst[euning] daer het nu met horten
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en stooten door een Boere Jongen op mijn Schilderkamer was gebracht, natuurlijker wijzen; alhoewel die geneesheer nu zoo dom
was, dat men hem kon wijs waken, dat de Kandelaer de Kat likte,
ter lief[de] van het Smeer, en dat de Koets de Paerden voort
sleurde, echter merkte hij te naeuwer noot dat ik met hem spotte;
doch dewijl de gansche Bredaasche Weerelt hem op die Voet behandelde, kon hij mij dat niet kwalijk afneemen. Hij veranderde dan
zijn Jnleijding, en onderregte mij op zijn Manier: hoe dat hij den
Rentmeester Bax had weesen bezoeken, jn wiens Huijs hij eenige bij
Uijtnementheijt uijtvoerige Stukken had zien hangen, gemerkt
Jakob Campo Weijerman: Dat hij 't zedert die Tijt een groot verschil had bespeurt tusschen zijn Bloemtafereel, en die Schilderijen. Doch dat den Rentmeester hem had aengemoedigt, om noch
een Dag a ses zijn Bloemstuk te rekommandeeren aen mijn Konst
Penceel, en dat hij achtervolgens dien raed bij mij kwam, met een
Verzoek, om noch een Week lang daar aen te willen schilderen;
welke Tijt hij mij edelmoediglijk zou betalen: Ik antwoorde, Dat
ik hem die Dienst met Pleijzier zou doen, uijt een Hoogachting
die ik 't zedert mijn komst uijt de Wieg had opgesnapt voor zijns
Persoons, voor zijn Geleerdheijt, en voor zijn bijzondere ongemeene Talent jn de Kruijdkunde (nota bene, dat hij geen Smeerkruijd kende uijt Klisseblaen.), En dat jk zijn Bloemstuk binnen
die Tijt zou hervormen, in een Tafereel, waerdig om in het Kruijdermagazijn van Paracelsus opgehangen te worden. Hij bedankte mij
voor die beleefde geloften, en vertrok zoo voldaen over die toezegging, als een Galant, die zijn afschijd neemt van zijn Maitres,
na het Iawoord te hebben, zonder dat den Eerste, of den laetste
eens gist, hoe duur dat die toezegging, en dat Ia Woord in zijn
nadeel zal uijtvallen; Ontrent een Paar Weeken daar na liet ik
dien Noorder Beer weeten, dat zijn Bloemtafereel was voltooit,
waar op hij niet naliet van nog op dien eijgen namiddag te komen
aenstommelen, om het op te nemen, en hij was ten uijtersten voldaen, dewijl ik 'er veel van sijn Livereij Bloemen had tusschen
in gevoegt; bestaande uijt hoogroode, geele, en groene Zotskoleure. Na het bovenmaaten te hebben verheven: stak hij de Hand in
zijn Beurs, om mij op de voorgaende Wijze te paijen, doch de
Hekkens waren verhangen, den Visscher was op zijn Hoede, en jk
al te wel door de voorige Ondervinding gel[eerd] om mij te laten
bedotten, door een tweede blinde in den hand duuwing. Ick zeij hem
dan op eene bitsche Wijze; Dat den Hemel aen mij benevens de
Schilderkonst, het Talent had gegeven, om een prijs te vorderen
voor mijne Bloemstukken, en dat ik al te wel bekent was, met de
erkentenis van een Gierigaert, om mijn Loon voor de tweede Mael
in die Loterij der Narren te waagen. Daar op vroeg hij mij na de
naeste Prijs, en dewijl ik zeven Dagen lang jder Dag een Uur, op
dat Bloemstuk had besteedt, eijschte ik hem acht Pistolen. en jk
voegde er bij , dat een Konstenaer geen Vischverkoper was, die
Tweederhande Prijzen vorderde en dat ik noit twee Visitens in
Stee van eene schreef, gelijk als Zommige mij bekende Geneesheren. Ook voegde ik 'er bij tot een Versnaperingh (Want de Geneeskunde is te bijster gestelt op Konfituuren) Dat ik aenstonds wilde betaelt zijn, of dat ik Daags daer aen zijn Stuk publ[iekelijk]
zou doen opveijlen op het weekelijks Erfhuijs van Breda, en hem
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daar en boven in Rechten vervolgen, bij aldien 'er een ses Stuijvers, aen die Som na dat het finaalijk aen de meestbiedende was
verkoft, kwam te ontbreken! Die taaije dommekragt, die uijt weij-

nig geleerdheijt, een gering oordeel, noch minder Geest, en uijt
veel glorie was 't Zamen gestelt; meende onzinnig te worden op
dien eijsch, zonder dat hij de alderminste aenmerking maekte op de
voorafgegaene Mishandeling, doch ziende dat het mij Ernst was, begon hij te kapituleeren, en die Kapitulatie viel zoo voordeeliglijk
uijt aen zijne kant, dat ik mij Keller noch Duijt liet aftrekken,
waar door dien Bullebak zoo voor de eerste als voor de laatste
overtreeding kwam te bloeden. (18)
Zijn belangstelling voor de medische wetenschap heeft JCW nooit onder
stoelen of banken gestoken. Van Gils en Marechal hebben aangetoond dat
zijn vaak vernietigend oordeel over artsen en apothekers niet uitsluitend op spotlust berust, maar ook op een zekere deskundigheid. (19)
Het spreekt dan ook vanzelf dat hij voor de Bredase vertegenwoordigers
van deze professie ook niet veel goeds in petto had.
Vooral nietalsze ook nog bestuurder waren, zoals de schepen Dr. Lambert Bernhart Noortbergh (1657-1725). Hij was vele malen schepen in
Breda tussen 1693 en 1721; daarbij had hij enige malen zitting in de
Tienraad en was hij in 1701 Weesmeester. (20) In 1687 huwde hij te Teteringen Geertruid van Erffrenten, die in november 1701 stierf, waarschijnlijk in het kraambed. Zijn tweede vrouw, volgens Campo 'een
adelijke Dame', Antonetta van Brandeler (1664-1731) huwt hij in 1704.
Van de zeven kinderen van zijn eerste vrouw hebben er twee hun vader
overleefd en van zijn tweede vrouw kreeg hij een kind. (21)
In een opdracht bij Den Echo des Weerelds, 'Aan de borger overh6de van
de stad Abdera', vestigt Weyerman als volgt de aandacht op hem:
Ook heb ik in myne Jaarschriften gedachtig geweest aan den Geneesheer Noormontaan, een Praktizyn die het onderscheyt noch niet eens
weet tusschen een Klissenwortel en tusschen Wilde porcelyn, en die
echter alommers zo veele Lyders slacht, als zyne Medegeneesheeren. (22)
De sleutel van Demokriets en Herakliets pelgrimasie geeft meer informatie over dokters onkunde. Hier wordt hij 'geneesheer Bardana' genoemd,
omdat hij aan de gouverneur van de vesting Breda, Ernst Willem Baron
van Salisch, een verkeerd geneesmiddel had voorgeschreven, namelijk
bardana (= klissekruid) in plaats van smeerwortel. Hier wordt hij ook
stadsdokter genoemd. (23)
In het hierboven gegeven citaat uit het Brusselse handschrift beschrijft Weyerman Noortbergh als een lompe dikkerd, door de Bredase
bevolking veelvuldig bespot. De persoonlijke getuigenis van Jacob Campo Weyerman is de enige bron voor deze beschrijving. Daarentegen is wel
met zekerheid vast te stellen waar hij woonde. Na zijn dood wordt zijn
huis op waarde geschat:
Ende eerstelijck eene huysinge, stovinge ende erffenisse, met het
klein huijs daer achter aen, staende ende aanbehoorende gestaen
ende gelegen omtrent het Casteelpleijn alhier, waar inne gemelten
Heere doctor Noortbergh onlangs overleden is. (24)
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Rentmeester Bax
De interessantste figuur uit het bovengenoemde fragment van het Brusselse handschrift is Adriaan Backx (ook wel Bax, Bacx of Baix). Hij
was een zoon van Johan Bacx, van 1634 tot 1676 schout en secretaris
van Princenhage, een inmiddels door Breda geannexeerd dorpje, en van
Susanne Smits van Dongen. (25) Adriaan was Rentmeester van de Domeinen
van Steenbergen en Rozendaal. Met domeinen worden hier de zeer uitgestrekte bezittingen van de Prins van Oranje bedoeld• De familie Backx
heeft lange tijd de functies van schout van Princenhage en rentmeester
van de domeinen vervuld. In 1681 wordt een Johan Bacx (de vader van
Adriaan?) tot rentmeester benoemd (26) en Adriaans broer Laurens was
van 1701 tot 1721 schout van Princenhage. (27)
Deze Laurens Backx werd berucht wegens knoeierijen met de belastingen.
Omstreeks 1716 had hij geknoeid met een plakkaat op de gemene middelen. Hij had een aantal mensen onwettelijk beboet wegens het in bezit
hebben van handmolens. In 1719 werd hij hiervoor voor de Raad van State gedaagd, die hem op 31 maart 1721 uit zijn ambt ontzette. Hij werd
tevens voor zes jaar uit de Republiek verbannen. De sententie tegen
Laurens Backx werd in 1721 als pamf let uitgegeven. (28)
Weyerman noemt hem in zijn Den Ontleeder der Gebreeken:
In dat woest Land, Heer Ontleeder, zyn
Land-Snoeken die meer Kuikens verslinden
dan de Staatkundigste Vosschen; die meer
Boere-Duiven opkluiven dan de Yssel-wezels;
die meer Boerinne Madeliefjes en Boterbloempjes
plukken als den bloode Schout van 's Prinsen-hague
ooit Hei Nimfjes heeft gekraakt [...] (29)
Volgens Weyerman heeft de 'bloode Schout' dus meer gedaan, dan alleen
met de belastingen geknoeid.
Terug naar rentmeester Adriaan Backx. Hij stierf in 1727 en blijkens
zijn testament van dat jaar liet hij alles na aan kinderen van zijn
broer Laurens: Vaandrig Constantinus Backx en Juffr. Agnes Backx. Als
reserve-erfgenamen benoemde hij zijn broer Laurens en zijn dochter Maria Backx. Een van de voogden was de advokaat Jacob Laurens Swaens,
tevens executeur. (30) Dit is misschien wel diegene, die door Campo
als advokaat Cygnus of Cygnus (= zwaan) belachelijk wordt gemaakt. (31)
Het is onduidelijk of Adriaan getrouwd is geweest, maar bij zijn dood
was hij in ieder geval kinderloos. Als grote liefhebberij had hij een
schilderijenverzameling. Het is dan ook altijd in verband met schilders en schilderijen dat JCW hem ter sprake brengt.
In de inventaris van de door hem nagelaten schilderijenverzameling (totaal 86 schilderijen) komen we onder andere de volgende werken tegen:
N. 28/29 twee ronde stuckjens in bruyne lysten
geteeckent P. Breugel
N. 37
Een Bloemstuck met eenigh fruytwerk
N. 46
Een enckel Bloemstuck
N. 59
noch drie stuckjens van de Capellaen
N. 63
noch twee bloemstuckjens
N. 66
bloemstuck
N. 67
noch een bloemstuck. (32)
Als we aannemen dat Noortbergh de waarheid spreekt (en dat Weyerman
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hem de waarheid laat spreken) en dat er dus bij Adriaan Backx een
aantal stukken 'gemerkt Jakob Campo Weijerman' hing, dan moeten
minstens een paar van de hierboven genoemde bloemstukken van Campo
zelf zijn geweest.
De 'drie stuckjens van de Capellaen' zijn het gemakkelijkst naar de
oorsprong terug te brengen. Zeer hoogstwaarschijnlijk betreft het
hier stukken van Jacobus Sucquet, een dominikaan, die vanaf 1696
waarnemend pastoor te Princenhage was. (33) Deze pater Sucquet was
tevens kunstschilder en volgens Weyerman niet onverdienstelijk. Hij
is een van de weinige katholieke geestelijken over wie Weyerman met
sympathie schrijft. (34) Desondanks geeft hij toch enige 'speciale'
informatie over Sucquets levenswijze. Zo zou hij een speciale relatie onderhouden met de weduwe van de Antwerpse kunstschilder Maas.
(35) Hij was ook goed bevriend met Adriaan Backx:
Daar by had hy noch het ongeluk, dat hy zeer gemeenzaamlyk bevrient zynde bij den bovengemelden Heer Adriaan Baix, Rentmeester van het Dorp waar in hy voor kapellaan speelde, dikmaals wiert
uytverzogt, daar hy dan zo onvertZaaft dronk en rookte, en meestentyds tot diep in den nacht, dat hy doorgaans 's anderendaags
het pynlyk bed moest bewaaren voor veertien dagen, waar uyt hy
dan vol vuur en moed verrees om op nieuws op kosten van ongelyk
te gaan zitten drinken. (36)
Het was bij rentmeester Backx doorgaans goed toeven. Ook in het hierboven gegeven fragment van het handschrift gaat JCW naar Backx om
zijn nood te klagen en zijn 'Chagrijn met een flea Wijn te versetten'. De rentmeester nam het er blijkbaar goed van en hield een gastvrije tafel en kelder, terwijl hij de met hem bevriende schilders
ook door aankopen steunde. We kunnen hier wel van een Princenhaagse
maecenas spreken.
Een andere kunstschilder die ook van Backx' kunstliefde profiteerde
was Brands. Weyerman behandelt hem uitvoerig in zijn Konst-schilders.
Brands verbleef onder andere in Steenbergen, waar hij van Backx een
opdracht kreeg om een schilderij te schilderen van een haan met twee
kippen, die Backx hem verschafte. Toen de rentmeester na enige tijd
terug kwam en informeerde naar de kippen en het schilderij, bleek
Brands, na het pluimvee smakelijk verorberd te hebben, met de noorderzon vertrokken te zijn. (37) In Den Ontleeder der Gebreeken geeft
Weyerman een andere versie van het verhaal:
Een Ontfanger, die by nacht studeerde, om by dag de Schilders hun
stukken te ontknypen, kreeg fluks de Lucht van Pictura's Haas,
liet hem, tot in zyn Legerstee, vervolgen door zyn Brakken, en na
dat hy hem door de Spa& van hondert beloften, uit zyn hol had uitgedolven, ordonneerde hy aan Brandis, om hem een stuk te schilderen voor een Pond Groot, in zyn Armoede, het geen de Schilder niet
voor zes Pond zou hebben geschildert, in zyn Weelde. (38)
Hier beticht JCW Backx van misbruik van de armoede van de schilder,
hoewel hij de rentmeester anders altijd gunstig gezind is. In deze
versie komt alleen een haan voor. De schilder vlucht niet na het dier
genuttigd te hebben, maar verslikt zich er in en sterft dan.
Noten
1. Handschrift KB Brussel II 1608, band IV, fol. 17 r. - v.
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Willem Hendrikx

Annotaties
ANNOTATIES BO DE ROTTERDAMSCHE HERMES NO. 8
[Motto]

L.nnaeus Seneca, De Clementia 2, 3, 1. Betekenis:
gematigdheid bestaat in zelfbeheersing wanneer men
de macht heeft om te straffen, ofwel in de zachtzinnigheid van een meerdere jegens een ondergeschikte in het opleggen van straffen. De filosoof
Lucius Annaeus Seneca (5 voor Chr.-65 na Chr.)
droeg De Clerrientia op aan keizer Nero, kort na
diens ambtsaanvaarding in 54. De betekenis van het
door Weyerman gekozen motto moet zijn dat Argus in
deze aflevering van de Hermes niet al te hardvochtig zal worden getuchtigd.
[tenanten van een wapenschildhouders, bijv. twee leeuwen of wildewapen]
mannen links en rechts van een wapenschild. Hier
de twee slangen van de Hermesstaf.
[Professor Lite- ironische betiteling, daar in het volgende betoogd
rarius]
wordt dat Hermanus van den Burg in zijn Amsterdamsche Argus het grammaticale geslacht der woorden
Hydra en Hydrus verwisseld heeft. In de Amsterdamsche Argus van 25 september 1720 (No 16), waarin
Van den Burg had verklaard ervoor te zullen zorgen
"dat niemand eens pasquillants Papier (sc. De Rotterdamsche Hermes) om het myne (sc. de Amsterdamsche Argus) zal tragten te lezen" (p. 123) komt
een kwatrijn voor dat de onbetwistbaar mannelijke
Weyerman met het vrouwelijke woord Hydra aanduidt.
Als volgt:
'k Twist met geen Adder, dik van zwarte en groene
gal,
Een Pest, die Laster braekt met ongehoord geschal,
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[genereuzement)

[dat by redelyk
achter dat laatste is]
[zwavelstokjes]

[honorabele amende]
[Aelianus, Aldrovandus of Plinius]

[29 Kapittel]

Een Hydra, die al waer zy kruipt besmet den grond,
Wie trad in 't vechtperk ooit met eenen dollen
Hond?
(p. 124)
Het Grieks kent inderdaad naast het substantivum
`typos (waterslang; mannelijk) de eigennaam'Yepla
(Hydra; vrouwelijk), bekend uit de zogenaamde "dodecathlus", de twaalf werken van Heracles (Latijn:
hydrus, Hydra).
Hydra (mythologie) was een kind van Typhon en
Echidna en leefde in het moeras van Lerna in Argolis. Het wezen had de vorm van een reusachtige waterslang met negen of meer koppen. Werd er een kop
afgehouwen, dan ontstonden uit de wond twee nieuwe
koppen. Met hulp van zijn neef, de wagenmenner Iolaos, versloeg Heracles het monster. Iolaos schroeide de door Heracles geslagen wonden met een toorts
dicht, zodat geen nieuwe koppen konden groeien. Heracles wierp een rotsblok op de negende kop die onsterfelijk was.
edelmoedig
dat hem in sexualibus geen kennis of vaardigheid
ontbreekt
stokjes hennepstengel, of houtjes waarvan een uiteinde in zwavel was gedoopt, dienend om er iets mee
aan te steken
boetedoening, bestaande in een openlijke schuldbelijdenis
Weyermans literaire spel met de woorden "Hydrus"
en "Hydra" berust vooral op een werk van Ulisse Aldrovandi (Bologna 1522-1605), bioloog en medicus,
getiteld: Serpentum, et Draconum Historiae Libri
Duo (...), Bononiae (apud C. Ferronium) 1640 (Een
exemplaar aanwezig in de Bibliotheek van Artis te
Amsterdam). Blz. 275-301, 376, 386-397 et passim
van dit "standaardwerk" over slangen en draken leverden Weyerman alle geleerdheid op, waarmee hij
zijn tegenstander in No 8 van de Rotterdamsche Hermes bestookt, bijvoorbeeld een notitie over Discrimen inter hydrum & hydram (p. 277, vgl. Rot.Herm.
regel 10).
Claudius Aelianus (Praeneste ca. 175-ca. 235),
Grieks auteur, hoewel afkomstig uit Italia. Van
hem een werk over dieren, betogen met een vaak moraliserende strekking: EcioL Ccorov t u5Larr1coc
(De natura animalium).
Plinius Secundus Maior (23/24-79 na Chr.), Romeins
militair en ambtenaar, auteur van onder meer een
Naturalis Historia bestaande uit 37 boeken. Dit
encyclopedische werk, opgedragen aan keizer Titus,
is grotendeels een weinig kritische compilatie.
Plinius, Naturalis Historia, Liber 29, paragraaf
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72. Betekenis van het door Weyerman gebezigde citaat: er bestaat op aarde een zeer mooi soort
slangen dat in het water leeft: men noemt ze Hydri.
Nota bene: het is beter om de woorden "In orbe
terrarum" bij de vorige zin te trekken. Cfr. Buddeditie, Paris 1962, p. 44. Weyerman volgt een andere
opvatting die onder meer wordt aangetroffen in veel
edities van het beroemde woordenboek van Calepinus.
[Corcyra Hydri]
In Aelianus' De natura animalium, IX, 23 is sprake
van de Lernische Hydra, doch niet van het eiland
Corcyra en ook niet van het door Weyerman genoemde
proverbium. (Vertaling van IX, 23: dichters en verzamelaars van oude legenden, onder wie Hecataeus,
mogen dan over de Hydra van Lerna zingen
maar
dat zijn allemaal sprookjes/"mythoi"). Boek V, paragraaf 16 vermeldt nog dat Heracles zijn pijlen
in het gif van de Hydra doopte, maar ook deze passage heldert het door Weyerman gelegde verband niet
op.
1
[veranderlyk als misschien o5prig nOuRLAucEpog (Cfr. Pauly-Wissowa 9 ,
Hydra]
kol. 47).
[Hydra aan stukken Plato, Staat 426 E: dlorrep "Ybpav TEIIVOOLV.
te houwen...] Nota bene: in het gedicht op de volgende blz. van
de Rotterdamsche Hermes komt de uitnodiging voor
"van Hydraas nek die slange- en drakekoppen" of te
houwen, ongetwijfeld zoiets als "zig een noit gedaan werk op den hals (te) halen".
[op het sujet
betreffende het onderwerp / ten aanzien van
van]
[Polieukte]
het toneelstuk Polyeucte. Tragedie Chretienne van
Pierre Corneille dateert van 1643. Polyeucte verbrijzelt met zijn vriend N6arque de heidense afgodsbeelden en sterft de marteldood. Het stuk werd door
Frans Ryk in het Nederlands vertaald: Polyeucte,
Armenische Martelaar (...), Amsterdam (Wed. Gijsbert de Groot) 1696. Volgens J. Bauwens, La tragedie francaise et le theatre hollandais au dixseptiême si&cle, Jere partie: l'influence de Corneille, Amsterdam 1921, np. 135-158 is Ryks vertaling niet geslaagd, onder meer doordat de karakters
hun samenhang hebben verloren. Daar staat een soepele versbouw tegenover. Weyerman doe It op de Nederlandse vertaling van Polyeucte, zoals deze werd
gespeeld door het toneelgezelschap van Van Rijndorp.
[Leeraar]
predikant
CHaagsch Comedi- bedoeld is een lid van het Haagse toneelgezelschap
van Jacob van Rijndorp dat onder meer blijspelen
ant]
van Weyerman heeft uitgevoerd. Weyerman schrijft
vaak over Van Rijndorps gezelschap. Cfr. E.F. Kossman, Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van het
Nederlandsche tooneel, 's-Gravenhage 1915, vooral
pp. 16-29. De rol van Pauline in Polyeucte werd in
4
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1723 vervuld door Van Rijndorps dochter Isabella
(Arnsterdamsche Hermes, 22 juni 1723).
voltooid deelwoord van "blanketten", hier: verbloe[geblankette]
men, onder een schoon uiterlijk verbergen.
[Hengstebron] de zogenaamde Hippocrene, een bron die op de berg
der dichters door een hoefslag van het gevleugelde
muzen-paard Pegasus was ontstaan. Wie uit de Hippocrene had gedronken, werd van dichterlijke inspiratie vervuld. (Mythologie)
grove grappen debiterende
[bouffonnerende]
Weyerman stelt de dichterlijke opvatting van het my[De Poéten...]
thische gegeven "de Hydra van Lerna" tegenover de
allegoriserende en rationalistische interpretaties
van antieke geleerden als Palaiphatos en Servius.
(Zie over hen supra.)
[Serpent van
De dichterlijke verklaring houdt in dat de koppen
van de Hydra volmaakt eensgezind waren en dat zij,
Lerna]
indien er 66n uit hun aantal afgehakt werd, terstond de nieuw ontstane kop in hun gezelschap opnamen. Weyerman duidt dit aan als "een vereenigt
Parlement" (een volledig college) "zonder Wigs of
Torrys" (zonder - partijpolitieke - tegenstellingen). Een dergelijke mythische conceptie ligt de
rationalist Weyerman niet. Hij bestempelt haar als
een "Aegyptisch zinnebeelt", d.w.z.: als een idee
die thuis hoort in de sfeer van de hermetische
filosofie van met name Hermes Trismegistos. Van
Egyptische mysterién / geheime tekens en van Trismegistos is in Weyermans geschriften - en bij velen in zijn tijd - geregeld sprake. Cfr. Rotterdamsche Hermes p. 409; Amsterdamsche Hermes (I,
189). (Maar er zijn honderden voorbeelden.)
[Servius]
Latijns grammaticus, levend rond 400 na. Chr. die
onder meer een Vergilius-commentaar samenstelde en
een commentaar op de Artes van Donatus. Servius'
inondatie-theorie bestaat in een notitie bij Vergilius' Aeneis VI, 287: "sed constat , hydram locum
fuisse evomentem aquas, vastantes vicinam civitatem (...) etc." Cfr. Georgius Thilo & Hermannus
Hagen, Servii Grammatici qui feruntur in Vergilii
Carmina Commentarii, II, pp. 50-51, Lipsiae et
Berolini 1923.
[Palephatus)
onder de naam Palaiphatos staan meerdere auteurs
bekend. Vermoedelijk hebben de diverse tradities
betrekking op een man uit Parion of Abydos die als
jonge man leerling van Aristoteles werd en daarna
naar Alexandriê ging. Cfr. Pauly-Wissowa 36 1 , kol.
2451-2455. Van hem Rept, arcLaTwv, tot in de 18e
eeuw veel gelezen. Palaiphatos trachtte iedere
mythische onwaarschijnlijkheid to transformeren
in / tot iets dat mogelijkerwijze gebeurd zou kunnen zijn. Zo veranderde hij het Hydra-verhaal als
volgt: Heracles werd door Eurystheus uitgezonden
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[different&
[remedieerde]

[citaat]

[gedicht]

[Den Argus heft]
[spongie]

[doorgaat]
[uw boert...]
[AugeCis staff.]

[Phillis]
[quotatien]

(elpenbeene]
Pk loch]

[de zuster van
de zon]

[Minpiloot]
[Brander]
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tegen de vesting Hydra die de opstandige koning
Lernos met 50 boogschutters bezet hield. Als er
een verdediger sneuvelde, traden steeds twee
nieuwen aan. Heracles kreeg hulp van Iolaos met
een schare Thebanen en slaagde er zo in de burcht
in brand te steken.
verschillende
verhielp
Horatius Sermones (Satiren), Liber II, 2, regels
8-9. (Weyerman geeft dus een verkeerde plaats op.)
De bewuste satire beheist een lof der matigheid in
spijs en drank. Het citaat betekent eigenlijk dat
men met een nuchtere maag beter de waarheid kan
waarderen dat matigheid iets goeds is. Weyerman
wendt het citaat aan zonder verband met de tekst,
waaruit dit afkomstig is. Dergelijk geleerdheidsvertoon was toen bon ton.
overwegend in jambisch metrum, doch met regels van
ongelijke lengten. (Weyermans verzen zijn nu eenmaal "irregulier", zoals hij in het voorwoord van
de Amsterdamsche Hermes I erkende.) De rijmen op
de einden der regels geven het gedicht jets sonnetsachtigs: het schema laat twee kwatrijnen en
twee terzetten herkennen. Overigens is het gedicht
geen sonnet.
de Argus prijst / verheft
spons
vol gaten
een opvallend chiasme: boert - ernst t.o.
ernst klucht
de stal van koning Augias. (Mythologie) Koning Augias van Elis bezat een stal met 3000 runderen die
sinds lang niet schoon gemaakt was en massa's mest
bevatte. Heracles reinigde de stal van de immense
hoeveelheid vuil door er een rivier doorheen te
leiden.
gefingeerde naam, zeer gebruikelijk in de pastorale
literatuur.
aanhalingen
ivoren
kwatrijn, geheel in de stijl die door Van Focquenbroch een zekere renommee had gekregen. Een der
stijlkenmerken van dergelijke poezie is het stijlcontrast tussen traditioneel petrarkisme (hier de
eerste twee regels) en platvloersheid (de regels
3 en 4)
de kuise maan. (Die overigens in het gedicht De
maen by Endymion van H.K. Poot onder deze aanduiding uit vrijen gaat. Cfr. Mengeldichten 1716)
piloot = loods. Dus: iemand die voor de liefde de
weg zoekt, de koers bepaalt
schip, gevuld met ontplofbare stoffen, dat men in
de richting van vijandelijke schepen liet afdrij-

ven met de bedoeling ze op te blazen.
bordeel, een huis als dat van de befaamde Mama Therese. Hoerenwaardinnen worden door Weyerman en andere schrijvers in die tijd nogal eens aangeduid
met de betiteling "Mama". "Caravansera" uit Frans
"caravansdrail" = grote herberg of pleisterplaats
voor karavanen.
[gedicht]
het gedicht heeft de vorm van een vrij gebouwd sonnet.
[comparatieeen verhaaltje, berustend op gelijkheid tussen twee
spreukje]
personen of objecten, bijv. in 103-113 de veronderstelde gelijkheid tussen Argus en een kalf. (En
tevens bestaat er in dit gedeelte van Weyermans
uiteenzetting een zekere gelijkenis tussen het gedragen Isisbeeld, de paus op zijn draagstoel, Argus
op zijn draagstoelen ... de gedragen kalveren.1
[als die van Pal- de uil. Weyerman vergelijkt zijn opponent vaker met
las]
een uil. Zie bijv. het gedicht Argus Lof in de
Amsterdamsche Hermes I, p. 215: "Die als Minerva's
Valk geen dag-ligt kon verdraagen." Dat Argus bier
een "vogel (...) die geen vaak heeft", heet, vindt
zijn grond in een verhaal uit de mythologie: Argus
moest voor Hera de door Zeus in een koe veranderde
Io bewaken, waartoe zijn gehele lichaam met ogen
werd overdekt. Als Argus sliep, waren slechts een
aantal van zijn ogen gesloten.
[een Heilige
de paus, rondgedragen op de sedia gestatoria.
Vader ...]
[Isis op de pakza- Isis, zuster en vrouw van de Egyptische vegetatiedels van langge- god Osiris, ,gold onder meer als de godin van het
oorde Dieren]
Nijldal en van de onderwereld. Ethkend was haar
tempel te Philae in Egypte. De langoren zijn natuurlijk ezels. Over ezels en Isis heeft Weyerman
het vaak: het is een van de talrijke topoi in zijn
werk. Zie b.v. Amsterdamsche Hermes I, 181.
[Polyfemus] zoon van Poseidon en ThoOsa, een der Cyclopen. Op
zijn thuisreis vanuit Troje kwam Odysseus bij deze
mensenetende reus terecht. Cfr. Odyssee IX.
[Palatine]
een bont dat vrouwen om de hall droegen, in 1676
in de mode gebracht "la princesse Palatine", Charlotte Elisabeth van Beieren. In de 18e eeuw kende
men ook palatines van struis- of andere veren.
(W.N.T.: s.v.)
[citaat]
Horatius Sermones (Satiren) Liber I, 1, regels 6970. Betekenis: met verandering van naam wordt diezelfde anekdote over U verteld. Weyerman gebruikt
het citaat geisoleerd, zonder enig verband in
stand te houden met de genoemde satire. Deze handelt over mensen die ontevreden zijn met hun lot.
[Mama Eng****'s
Caravansera]

J.J.V.M. de Vet
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ANNOTATIES BIB DE ROTTERDAMSCHE HERMES NO. 2
J. Juv. Satyra 7, vs. 27-29: Breek je schrijfstift,
ongelukkige; vernietig de gevechten die onder
nachtwaken werden geleverd - Gij die in een klein
kamertje prachtige verzen maakt, opdat gij de
klimop waardig wordt en een nietig (letterlijk:
mager) beeld. (Loeb Classical Library geeft "calamum" in plaats van "calamos". De beelden van dichters werden in de Romeinse Oudheid omkranst met
klimop (Hor. Od. I.i.2a); uit Juvenalis' kontekst
blijkt een negatieve opinie over dichters van naam
en faam, die zich nog slechts met materiêle zaken
bezighielden)
[rezolutie]
besluit
[een Heed
niet duidelijk wie hiervoor model heeft gestaan
(Officien]
betrekkingen, baantjes
[een onbekende]
Hermes; zie Hermes' belofte in no. 1, p. [3]
[imaginair]
denkbeeldig, ingebeeld
[wekelyksche Pro- Afleveringen van de Rotterdamsche Hermes [voortaan
ductien]
RH], zie no. 1, p. [3]
[jammerschriften Afleveringen van Hermanus van den Burgs Amsterdam...Kcurant]
sche Argus [AA]
[gestabileerd]
gevestigd, erkend
[geleerde en min- dit in tegenstelling tot de "kinderen of zotten"
dere Zotten]
die de AA lazen, zie no. 1, p. 12]
[speculatien]
(gewaagde) overwegingen
[Yzerverkenschich- de pennen van de egel (of het ijzerzwijn). De benaten]
ming ijzervarken wordt ook wel overdrachtelijk gebruikt voor iemand die alles aan kan
[geprofaneert]
ontheiligd, hier in de zin van: beledigd
[Fortificatien]
vestingwerken
[Libanons Ceder]
Cedrus Libani: conifeer die tot 30 m. hoog wordt.
Het oudste (vroeger zeer omvangrijke) bos ligt in
Libanon, op 2000 m. hoogte. Als symbool van vruchtbaarheid en kracht vaak genoemd in het Oude Testament. Toen ca. 1650 voor de Engelse vlootbouw de gebruikelijke houtleveranties niet meer toereikend waren, werd de Libanonceder in West-Europa ingevoerd.
In 1670 begon de Engelse politicus John Evelyn
voor deze ceder propaganda te maken.
[graspyltje]
noch in moderne flora's, noch in Abraham Muntings
Naauwkeurige beschryving der aardgewassen, Utrecht
& Leiden 1696 onder deze naam bekend. Een nietig
plantje, waarschijnlijk synoniem voor grassprietje,
gezien de beoogde tegenstelling met Libanons Ceder.
De bijbel gebruikt in deze betekenis op enkele
plaatsen "grasscheutje".
[geallegeerd]
aangehaald, genoemd
[sneeu van Benas van wierook (Benzoin = harssoort, werd gebruikt
zoin]
om bij lijken te roken)
[fondeeren]
oprichten
[windblazen]
luchtbellen
(motto)
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[Grossiers]

[Chimeerzalf]

[Lyftrauwanten]

[Sauvegarde]

[trektangen]
[Reliquien]
[St. Apollonia]

[prensente]
[vergulde]
[repliceerde]

[Twistappeltje]

[onlangs te Brussel]

groothandelaren
chimere = droombeeld, hersenschim; de bedoeling
van de zalf was hersenschimmen op te roepen? Mogelijk ligt hier een relatie met het (tanende) heksengeloof. J. Wier, De praestigiis daemonum [...]
libri V (1563) beschrijft recepten voor heksenzalf
met aconitum en belladonna, die hallucinaties zou
opwekken en bij gebruik waarvan de "heksen" dachten
dat ze vlogen. Wanneer Weyerman de term bewust in
dit verband gebruikte, geeft dit een algemene twijfel aan de aeronautische effecten van de zalf aan,
die zeker na het verschijnen van Balthasar Bekkers
De Betoverde Weereld (1691-1693) aannemelijk is.
letterlijk: lijf-knechten; hier in de betekenis
van: bescherming
hier: waarborg, waarschijnlijk met verwijzing naar
de Zwitserse garde, de lijfwacht van de paus
de trek tang is in de beeldende kunst een attribuut
van St. Apollonia
hier gebruikt voor: tanden en kiezen
Heilige, overleden 248/9. Het gebit werd haar uitge
slagen. Patrones van de kiespijn.
presente, tegenwoordige

verwijzing naar de ruime inkomsten van de Heer
antwoordde
aanleiding van de twist tussen de Heer en Hermes;
mythologisch: de gouden appel van Eris, godin van
de tweedracht. Haar appel verwekte twist tussen
Hera, Pallas Athene en Afrodite. In de Christelijke
symboliek is de appel, dankzij Adam en Eva, het teken van bekoring ("aangename schynbloos").
mogelijk tijdens de zes-weekse kermis van Brussel,
die op de tweede zondag van juli begon met de grote Ommegang. Oorsprong daarvan was de legende van
het O.L.V.-beeldje dat in 1348 door Beatrice Soetkens per schip de stad werd binnengebracht (A. Marinus, Le folklore Beige. Bruxelles z.j. t. 3,
p. 131 vlgg.)
opgemerkt
begunstigde, bevoordeelde
spriet = algemeen: lange, dunne stok; in het bijzonder: rondhout dat draaibaar onder aan de mast is
bevestigd en dat schuin naar boven gericht is, om
zo een vierhoekig zeil uit te houden. Gebruikt op
binnenschepen en vissersschepen. Ook wel gebruikt
in de betekenis van boegspriet of vlaggestok. In de
algemene betekenis kan hier sprake zijn van een
kermisfestiviteit, zoals ons Friese "fiereljeppen".
In maritieme betekenis gaat het misschien om een
soort ontgroeningsritueel van aspirant-matrozen?
de prijs voor degene die droog over het water kwam
kanaal van Willebroek, nu kanaal Brussel-Rupel, gegraven in 1550-1561. Het kanaal eindigde aanvanke•

[geremarkeerd]
Ifavorizeerde]

[den bezeepten
spriet]

[waterprys]
[vaart]
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[competiteurs]
[ter contrari]
[meriteren]

[Lukgodin]

[Auteuren]

[den Rotterdamschen Saturnus]
[den Mensch ontmaskerd]

[Fabrikeur in
Brieven]
[Schuitoraatje]

lijk in twee dokken die in 1560 en 1561 gegraven
werden: het Bassin des Barques en het Bassin des
Marchands. In 1565 werd aan een dok gewerkt dat een
loodrechte hoek met het kanaal vormde: het Bassin
de Sainte-Cathdrine. Daarna volgden nog het Bassin
de 1'Entrepot en het Bassin de la Ferme des Boues.
De oude binnenhaven werd pas in 1827-1832 aangesloten op het kanaal Brussel-Charleroi (M. Martens,
Histoire de Bruxelles. Toulouse 1976).
mededingers
in tegendeel
verdienen
Fortuna, doorgaans uitgebeeld als rijk geklede,
statige vrouw met als voornaamste attribuut het rad
van Fortuin
Alleen de auteur van De mensch ontmaskert is bekend: Joan Duncan (1690-1753), bevriend met P.A. de
Huybert en J.J. Mauricius, en een gunsteling der
Oranjes (NNBW VIII, 440 en P.J. Buijnsters, 'Voorlopers van Justus van Effen', in: NTg 59 (1966),
p. 147-150).
niet achterhaald
uitgegeven in 's Gravenhage bij H. Scheurleer & Wed.
G. Gazinet en in Amsterdam bij D. Rank, G. Onder de
Linden & H. vande Gaete 1718; 40 afleveringen van
15 februari-14 november 1718 (UBA OK 6716). Opnieuw en verbeterd uitgegeven in Leiden, bij D.
Haak 1720 (UBA 1187 B 39).
niet achterhaald
Maandags Schuit-praatje (Amsterdam, Joannes van

Leeuwen 1719). afl. van tenminste 7 augustus-2 oktober 1719 (zie Den Vrolyke Tuchtheer, Ed. A. Hanou, deel 2, p. 221 noot 13).
[Reizenden Momus] niet achterhaald
[Titel]
verwijst naar de "waterprijs" die Hermes als "jong
borst" eerder to beurt zou vallen dan zijn periodieke voorgangers of de oude twistpartner?
verzoenen
[reconciliéren]
letterlijk: beide geslachten van het eerste soort.
[beide Sexen van
het eerste fatWaarschijnlijk worden bedoeld de eerste twee genoemde
soen]
tijdschrift-voorgangers. Op p. 197 van de RH worden
"de mensch ontmaskert" en "Saturnus" in een serie
vergelijkingen beide genoemd aan de positieve zijde
van de vergelijking; de "Fabrikeur" en "Momus" woraen slechter beoordeeld, hoewel alle faam betrekkelijk is, getuige de volgende regels.
eervolle verwondingen; vulnera adversa = topos uit
[eerelyk wonden,
meest van voren] de klassieke oudheid met de connotatie: niet gevlucht zijn voor de aanval
[Chymicale Electu- zalfjes
arien]
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[Arkadischen Jon- Hermes. De Zodiacus vitae is een index rijk; een
geling]
dergelijke aanduiding voor Hermes is daarin echter
niet terug te vinden
[Palingenius]
Marcellus Palingenius Stellatus = Pietro Angelo
Manzoli (ca. 1500-ca. 1543), italiaans humanist uit
La Stellata bij Ferrara
[Sodiak des LeZodiacus vitae. De vita, studio, ac moribus homivens]
num optime instituendis. Libri XII (1543). Didactisch dichtwerk waarin Manzoli zowel Luther als de
RK Kerk aanvalt en waarin hij voor de tijd gewaagde
uitspraken doet over de weldaden van de wetenschap.
Het werk beleefde vele herdrukken en vertalingen.
Nog in 1698 verscheen in Rotterdam een uitgave bij
Isaac van Ruynen (UBA 1718 H 28).
[soulageren]
verlichten
Capplicabeli
toepasbaar
[tot de tanden toe tot de tanden bewapend met kennis
doorgeleerde]
[in spyt van]
ondanks
[die drie Koning- Engeland, Wales en Schotland
ryken]

[affronteren]
[Ikarus]

beledigen
Icaros, zoon van Daidalos. Beide ontvluchtten hun
gevangenschap in het labyrinth van koning Minos met
behuip van met was bevestigde vleugels
[vreemde pennen]
de vleugels van Icaros toegepast op Argus' ontleningen (aan het Engels?)
[Barriere tusschen Verwijzing naar het Barrieretraktaat (1715) tussen
den Leeu en de
Oostenrijk en de Republiek, mede ondertekend door
Lelyen]
Engeland, waarbij de bufferfunktie van de Zuidelijke Nederlanden tussen Frankrijk en de Republiek
werd versterkt
[Messisippische
Aurora = godin van de dageraad. Dageraad doet bloeAurora]
men ontluiken. Toespeling op de activiteiten van
John Law (1671-1729), die in 1716 in Parijs een
circulatiebank oprichtte om de Franse financi8n te
saneren. In 1717 richtte hij ook de Mississippicompagnie op, die actién uitgaf van de exploitatie
van het Franse gebied aan deMississippi Er volgde
een geweldige speculatie en tenslotte ineenstorting
van de geldmarkt.
[roestige paarde- woordspeling op "roskam"
kam]
[gelubde BalkBalkhaas = schertsende benaming voor een kat. Gehaas]
lubd wordt hier gebruikt in de betekenis van gecastreerd.
[verbeet]
stukbeet, hier waarschijnlijk in de betekenis van
castreerde. De hele zinsnede is wellicht opnieuw
een verwijzing naar het heksengeloof. Heksen, die
een verbond met de duivel gesloten hadden, namen
soms naar men dacht de gedaante van een kat aan.
Zij trachtten ook anderen in het sabbatritueel
mee te slepen. (J.E. Toussaint Raven, Heksenver-
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[brusqueerde Herme s ]
[Memfische spits]

[Ytimon]

[kathalzen]

[Podagreuze goude
Tor]
[ n niet n -gedicht]
Cdeclicate]
[Ezel van Potosi]

volging. Bussum 1972; M.A. Murray, The witch-cult
in Western-Europe. Oxford 1971 (1921 1 ))
viel Hermes plotseling in de rede
aanleiding tot het ontstaan van Memphis (oud-Egyptische stad) was de bouw van de trappiramide van
Zoser, Egyptisch vorst van de derde dynastie
(2609-2509) en beroemd om zijn bouwwerken
waarschijnlijk Y-Timon, dus Argus. Timon, de misantroop en als zodanig optredend in Shakespeare's
Timon of Athens (1607/8) , voert in Lucianus' (ca.
120-ca. 180) dialogen een gesprek met Zeus, waarin
hij zich beklaagt over zijn onrechtvaardig lot:
zijn vrienden hebben hem verraden; ze hebben hem
gevleid en op hem geparasiteerd. Zeus stuurt hem
zijn boodschapper Hermes met nieuwe rijkdom. Na
Hermes aanvankelijk slecht te hebben ontvangen, besluit Timon zijn nieuwe voorspoed te aanvaarden.
Een tweede betekenis zit wellicht in het woorspel
Ytimon - etymon, waarbij etymon (etymologie, kennis van de herkomst der woorden) en kunst tegenover
elkaar worden gesteld. In 1710 verscheen van Lambert ten Kate (1674-1721) de Gemeenschap tussen de
Gottische spraeke en de Nederduytsche (Amsterdam,
Jan Rieuwertsz; ex SB Haarlem 414 E 31), waarin onder andere wordt aangetoond dat vele door letterkundigen als onregelmatig beschouwde verba ook
wetten volgden
rukken en trekken, harrewarren, redetwisten. Waarschijnlijk afkomstig van de naam van een volksverhaal, waarbij twee personen, door een touw om de
hals met elkaar verbonden, moesten proberen de ander van zijn plaats te trekken of zich van elkaar
los te werken
van Podagra = voetjicht, door tijdgenoten wel in
verband gebracht met sexuele uitspattingen
waarschijnlijk (vertaald?) citaat; herkomst onbekend
= delicate, smaakvolle
Potosi is een stad in Zuidwest-Bolivia die sinds
1545 bekend was als zilvervindplaats. In de tweede
helft van de 17e eeuw raakte de zilverwinning in
verval. Peru was bekend om de goudwinning, cf. ook
RH, p. 281 vlg. Wanneer hier sprake is van een
verwijzing naar het inschakelen van ezels bij het
vervoer van zilvererts, dan wordt de heer op drievoudige wijze gedevalueerd: hij wordt in verband
gebracht met zilver, in plaats van met goud; de
zilverexploitatie is reeds in verval en hij wordt
vereenzelvigd met de ezel die voor dit zilver
zwoegt.

Ook hier een tweede betekenismogelijkheid. T.a.v.
de heer wordt goud-beeldspraak gebruikt (gouden

30

[Digni teiten]

[vertrotzen]
[parool]
[vivaciteit]
[011io]

[ingezulte]
[saluade]

[stak af]
[bespeculeerde]
[Ilia Cadego]

[Toschea Stoga]
[qualiteit]

Tor, vergulde Orateur). Wanneer deze wordt toegepast op de ezel, ziet men een mogelijke relatie
met Lucius Apuleius' (geb. ca . 124 n.C.) Asinus
Aureus of De gouden ezel, een raamverhaal waarin
de jonge Lucius in het heksenland (!) Thessalie
door toedoen van het dienstmeisje Photis (woordspeling met Potosi?) in een ezel verandert en pas
na vele wonderlijke avonturen weer een menselijke
gedaante krijgt. Het werk heeft een grote invloed
gehad op de Europese letterkunde (Boccaccio)
waardigheden
weerleggen
spraak, welbespraaktheid
levendigheid, ook wel: schranderheid
waarschijnlijk van "olla podrida" = gemengde schotel van vlees, spek of ham en groente
letterlijk: in het zout gelegde; ingetrokken, ingesleten
groet
vertrok
giste, zich afvroeg
Indiaanse prins, kleinzoon van de Floridase koning
Tamenon, met de prinses ten zuiden van Carolina in
Brits West-Indie gevangen genomen. Het paar trok
qua uiterlijk veel bekijks, ook van Britse koninklijke zijde (P. Altena, Het monster aan de Maas
(1982), p. 89).
Tocheahoga, dochter van Ogalamy Hacteggy, koning
van Tehactaligny
hoedanigheid, stand. Hun voorname stand blijkt ook
uit RH, p. [42].

[Stads Doele]

Stadsdoele Rotterdam. Het paar logeerde ook in Amsterdam, zie RH, p. [27].
[gepiqueert]
piquer = (in)steken; (in)prikken. Het gaat hier
waarschijnlijk om een soort littekentatoeage of
scarificatie. Het inprikken van de huid met verfstoffen veroorzaakte verzweringen die blijvende littekens achterlieten. Prenten van 16e-eeuwse Floridase Indianen getuigen van fraaie patronen in de tatoeaps (Chr. Davis, North American Indians. London
1970 4 )
[point de Marzeil- borduurwerk: vorm van doorstikwerk, waarbij relief
le]
verkregen wordt. De Engelse manier omvatte het rijgen van patronen door twee lagen stof met een gewatteerde laag ertussen. De Italiaanse manier gaf
een patroon in dubbele rijgsteek waarbij de ruimte
tussen de rijgsteken achteraf met een dikke draad
werd opgevuld. Het Zaanse stikwerk of het Franse
point de Marseille was een rijkere vorm: op de na
het doorstikken verkregen figuren werden verdere
technieken toegepast: Franse knoopjes, ajour, etc.
(Cecile Dreesman, De gestroomlijnde naald,
's-Gravenhage z.j.)
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[submissie]
[adverteerde]
[Tapissery]

[Floridasche

eerbied

liet weten
borduurwerk
1: borduurnaald; 2: tatoe6ernaald; 3: scabreuze

betekenis
naald]
[Een jonge Dame..] onbekend wie voor dit ongelijke paar model hebben
gestaan
geweten
[conscientiel
opmerkingen
[remarques]
[civile periodenl behoorlijke passages
meede len
(communiceren]
indeling, compositie
[verdeeling]
[naar den mont te naar de mond te praten
kooken]
E.C.J. Nieuweboer

Kort Nieuws
Het gemeente-archief Den Haag verheugde ons met de volgende mededeling:
"Johanna Ernst was 78 jaar oud toen zij bij de scheiding tussen de buiten- en diakoniearmen ingaande 1770 werd overgenomen door het Burgerlijk
Armbestuur. Reden zal zijn dat zij geen belijdend lidmaat van de hervormde gemeente is geweest. Zij overleed 21 januari 1775, waarschijnlijk 82
of 83 jaar oud.
Jacoba Weijerman, in 1775 44 jaar oud, is na de dood van haar moeder,
als zijnde "siekelijk en gebrekkelijk", vanaf 4 februari 1775 bedeeld
tot het ogenblik waarop zij omstreeks Pasen 1780 als lidmaat toetrad
tot de hervormde gemeente alhier. Vanaf dat ogenblik moet zij in het
archief van de diakonie te volgen zijn."
Onlangs verscheen in In het land van Brederode 8 (1983), nr. 1/2, p. 115 de weergave van de door A.J. Hanou op 13 januari van dit jaar in Vianen gehouden lezing, getiteld: "Vyanens alverdriet": Jacob Campo Weyerman (1677-1747) 1 .
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Lezing
JACOB CAMPO WEYERMAN EN DE BOEKHANDEL
Lezing gehouden bij gelegenheid van de 6e jaarvergadering van de
Stichting Jacob Campo Weyerman, 8 januari 1983.
Het werk van Weyerman, vooral zijn wekelijkse tijdschriften, is te
vergelijken met het wekelijkse cryptogram in NRC-Handelsblad. De tijdgenoten zullen net zo verwoed naar oplossingen hebben gezocht als de
tegenwoordige cryptogram-fans. Bij de 18de eeuwers was echter een
kennis, die wij voor de 18de eeuw nooit zullen hebben: heel veel zal
onopgelost moeten blijven.
Ik leerde Weyerman kennen door de toneelstukken van Gijsbert Tijssens.
Aanvankelijk had ik deze terzijde gelegd, omdat ik er niets van begreep. Toen ik ze voor mijn deel V (1) weer te voorschijn haalde, kon
ik zonder enige aarzeling vaststellen, dat ze Jacobus Lindenberg betroffen, een van de schurkachtigste boekverkopers uit zijn tijd. De
publicatie over deze toneelstukken, het bedrog in de boekhandel en
meer speciaal Schrokhart-Slingerbeen verscheen in 1977. (2) Mijn geringe kennis van Weyerman, die zich tegelijkertijd met deze Lindenberg - de reus Kakus - had bezig gehouden, blijkt uit het feit, dat
ik hem Del Campo Weyerman noemde. (3) Toen ik de uitgaaf van de Vrolijke Tuchtheer ter bespreking kreeg, las ik die met bijzonder veel
belangstelling, omdat ik veel uit de tijdschriften - indertijd doorgenomen - hier verklaard zag. Mijn bespreking verscheen in 1980 en
ik kon daar enkele zaken verduidelijken. (4) Nu, bij herlezing, vielen mij weer kleinigheden op. Ik noem als voorbeeld de veel door Weyerman gehekelde uitgever van de Rotterdamsche Hermes, Arnold Willis.
Zijn tweede huwelijk met Alida Gramingh wordt vermeld, maar niet
wordt gezegd, dat zij de weduwe van Timotheus ten Hoorn - uit een bekende familie te Amsterdam, die veel gewaagde werken in het licht
gaf - was. Dat verklaart, waarom Willis van gevorkte tot gehoornde
boekverkoper werd. (5) De annotatie is moeilijk: aan de ene kant loopt
men gevaar van overbelasting met feiten, die niet ter zake zijn, aan
de andere kant schiet men vaak te kort.
Ik aanvaardde het voorstel een lezing te houden, maar begreeptoenniet
hoeveel werk ik daaraan zou hebben. Hier zijn een kleine 25 mensen,
die stellig allen meer van Weyerman weten dan ik, zelfs nadat ik er
ijverig op heb gestudeerd. Dat was op zichzelf al moeilijk, want publicaties van en over hem bleken moeilijk te krijgen te zijn. Op de UB
te Amsterdam was een wachtlijst voor de herdruk van de Rotterdamsche
Hermes, die ik dan ook alleen maar even tijdens de besprekingen voor de
pauze hier heb kunnen inzien. De Mededelingen van de Stichting waren op
het Gemeente Archief pas vanaf p. 362 voorhanden, op de UB het eerste
exemplaar, de p. 98-120 en 152-401; de laatste nummers waren daar niet
aanwezig. De twee uiterst nuttige driedubbele indices leerden mij ech-
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ter wel, waarover het ontbrekende handelde. Ik beperkte mij tot het
vluchtig doorlezen van de drie tijdschriften, die door Hendrik Bosch
werden verkocht, en van enkele losse uitgaven op Gemeente-Archief en
UB aanwezig. Voor mij het interessantste waren de advertenties van
Bosch en ook de waarschuwingen van Weyerman op het eind van elk nummer. Tot mijn vreugde vond ik o.a. een indertijd gemiste waarschouwing van de auteur in de Echo van 1 en 8 april 1726: "Dewijl de onkunde zig als nog verbeelt, dat de Echo den Berijmer is van het lompe
Blijspel, gedoopt den Weergaloozen Bedrieger, wiens Stijl en Vinding
zo wanschapen is, als het Gedrocht waarop het schijnt te doelen, zo
belooft den Schrijver van dit weekelijkx blad 50 gulden aan die geen
die hem dien rampspoedigen Blijspels-Hoetelaer zal komen aan te wijzen." (6) Ik had de toneelspelen alle op 1727 gezet, afgaande op de
in die tijd gepubliceerde Naamlijsten. Hieruit bleek dat deze niet
precies in hun datering zijn. (7)
De hoop van mevrouw Sierman, toen zij mij vroeg om te spreken, was dat
ik wat meer over het Amsterdamse verblijf van Weyerman aan het licht
zou kunnen brengen. De resultaten waren klein, maar misschien heb ik
- met zoveel kapers op de kust in de personen van de leden der Stichting - toch iets bereikt of kan ik hier bepaalde feiten in een duidelijker licht plaatsen. Ik laat de belangrijkste gebeurtenissen, die
U misschien nog niet kende, hier in Weyermanse trant volgen: "extract
uit De Ontleedster der Abderieten 25 december 1982.
De bejaarde ontleedster spoedt zich 's langs Konings Plein, laat de
tempel van Sodom links liggen en treedt de tempel van Bracchus binnen.
Uit de Heremyts Kluis fladdert Der Blauwe Fogel. Gezeten op de grauwe
wal van Mayors, worden hij en de ontleedster lomp geinterrumpeerd door
de doctissimus, maar zeer vermaarde belletjestrekker. Deze retireert
zich spontaan, wanneer blijkt dat hier op het hem onbekende altaar van
Abdera wordt geplengd. Der Blauwe Fogel verhaalt van superieure Tafelkantjens en Theekoekjens. De ontleedster likt zich de lippen. Echter
oppert zij Naar twijfels aan de heilzame extracten van Borger's meesterwerk uit de Schoutensche steeg: Hermes zou in de tempel der Vlamingen hebben gezeteld. Neen, eerder moet hij gezocht zijn op het secreet
of op het juk tegenover de tempel van Bob. Hospes Jacobus bleef steken in zijn verkopingen en Lodderoog lacht over de ijdelheden hier beneden: uit Koriska's zilveren toon werden de begraafkosten voldaan."
(8)
Men moest over veel kennis beschikken om de cryptogrammen van Weyerman
op te lossen. Was dat toen al moeilijk, nu is dat vrijwel ondoenlijk.
In de hoop, wat meer over zijn Amsterdamse perioden te ontdekken ben
ik allereerst de boekverkopers, die hier met hem in contact stonden,
nagegaan. De boekverkopers Petzold, Gaete, Oosterwijk en Strik behandelde ik reeds in mijn Boekhandel en ga ik daarom hier voorbij, zodat
ik mij beperk tot de boekverkopers Dass (1737/38), Outgers (1730),
Van der Woude (1729) en Vosch (1717 en 1721-1727). Ik bespreek deze
in omgekeerd chronologische volgorde, daar ze op die wijze meer tot
hun recht komen.
Barent Dass wordt vermeld op het adres van Weyerman's Verdediging tegen Le Roux, die in Utrecht bij Muntendam was gedrukt in 1737. Exemplaren waren bij hem verkrijgbaar. Hetzelfde wordt vermeld op het
adres van de Gemeenzaame t'Zamenspraken tusschen een Geneesheer en
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zijn Lijders: "Gedrukt voor den autheur, en zyn by niemant te bekomen
als by Barent Dass, Boekverkooper in de Pylsteeg bij de Warmoesstraat, tot Amsterdam, 1737. De prys is 12 stuyvers." (9) Weyerman
kwam met een antwoord hierop: Natuurkundige
Aanmerkingen en met
zijn De zeldzaame leevens-byzonderheden, beide met het adres "Te Amsterdam Gedrukt, En zyn te bekomen by Barent Dass, Boekverkooper in
de Pylsteeg, en by de vordere Boekverkoopers, in de voornaamste Nederlandsche Steden, 1738" en beide met dezelfde door hem ondertekende
"Waarschouwing aan den leezer". Het eerste laat op p. 6 van de Voorreden de pachter Nijptang een flesje halen van "Goude Kordiaale Maagdroppelen" ten huyze van Barent Dass.
Barent Dass, op wiens naam ik alleen uitgaven met het adres Pijlsteeg
vond, verhuisde al in 1738 naar een ogenschijnlijk netter adres: bezijden het stadhuis. Hij zou daar pas in 1783 sterven. Contacten met
de Leidse boekverkopers Luchtmans - de enige, van wie een doorlopende
serie boekverkopersboeken bewaard bleef - waren er niet. Evenmin vond
ik iets over zijn relatie tot Weyerman. (10)
Anthony Outgers' contacten met Weyerman dateren voor zover mij bekend
van 1730 en 1733. Hij gaf de vertaling uit het Engels van Weyerman,
Merkwa. levensgevallen van den beruchten kolonel Charters, in 1730 uit.
Ter Horst kende nog geen exemplaar; de index in de Mededelingen leerde
mij, dat er een op de UB in Leiden is. Aangezien ik die niet onder ogen
had, is het moeilijk hierover iets te zeggen. Heeft Outgers de opdracht
gegeven of fungeerde hij alleen als uitgever voor Weyerman? Hij was in
1726 getrouwd en gildelid geworden - reeds 40 jaar oud - en woonde tot
zijn dood in 1739 in de Rozemarijnsteeg. (11) In de Mededelingen (p.
364) zijn enige advertenties gepubliceerd uit 1733, waaruit blijkt dat
hij Weyermans werk verkocht. Zijn weduwe hertrouwde nog in 1739 en
keerde terug naar haar geboorteplaats Coevorden. De Rozemarijnsteeg
had ongetwijfeld een betere reputatie dan de Pijlsteeg. De eerdere contacten van Weyerman maken echter wel duidelijk, waarom ook deze binnen
zijn ressort viel.
Joris van der Woude was veel belangrijker dan de twee voorgaande, daar
hij in 1729 de voornaamste verkoper van Den Vrolyke Tuchteer was. (12)
Werden op 4 en 25 juli ook nog H. Uytwerf en J. Oosterwijk te Amsterdam als verkopers genoemd, samen met vele anderen in verschillende steden, sedert 5 september is dat alleen Joris van der Woude. Dan vindt
men de passage over het herdrukken der eerste tien vellen. De bewerker
dacht aan een geschil met de drukker Uytwerf (V.T., p. 197). Ik vond
nooit iets over een drukkerij van Uytwerf, die Kossmann wel vermeldt.
De lettergieterij, die hij er op na hield, hoeft niet noodzakelijk een
drukkerij te hebben meegebracht. Was hij een drukkerij rijk geweest,
dan had die in ieder geval niet het soort werk als de Tuchtheer gedrukt. Uytwerf en Oosterwijk waren zwagers en vroegere relaties van
Oosterwijk met Weyerman zullen de reden zijn geweest van de aanvankelijke deelname. (13)
Opvallend is, dat Joris van der Woude geen enkele advertentie in het
blad plaatste en de open ruimten ongebruikt liet. Hij was in tegenstelling tot de beide vorigen een niet onbelangrijk boekverkoper, die ook
nogal wat contacten met Luchtmans in Leiden had. De voornaamste reden,
dat Weyerman hem als verkoper liet optreden, school vermoedelijk in
zijn woonplaats. Hij was al sedert 1714 gildelid, woonde in 1717 bij
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zijn ondertrouw in de Beurssteeg en vestigde zich later in de Lommerdsteeg, waar hij in ieder geval al in 1728 woonde, toen een dochtertje
werd begraven. Zijn huurwoning in de Lommerdsteeg of Enge Lommerdsteeg
is precies aan to wijzen. Deze lag naast en boven de ingang van de herberg de Brakke Grond en was eens een onderdeel daarvan geweest, maar in
1633 afgesplitst. (14) De Brakke Grond had een dergelijke uitgang naar
de Nes, welke later belangrijker werd clan deze. Van der Woude betaalde
in 1742 f 250,-- huur voor dit huis, dat in 1720 door Daniel Dove was
gekocht, en werd getaxeerd op een inkomen van f 800,--. Bij zijn begraven vandaar in de Zuiderkerk op 19 februari 1752 werd hij in de derde klasse aangeslagen. (15)
Brachten deze drie boekverkopers weinig nieuws, beter is het gesteld
net Hendrik Bosch, bij wie van september 1721 tot oktober 1727 - dus
ruim zes jaar - vrijwel ononderbroken drie tijdschriften het licht zagen, De Amsterdamsche Hermes, De Ontleeder en de Echo.
Ik wil allereerst iets over het leven en de woonplaats van deze boekverkoper vertellen. Hij werd in 1715 gildelid als boekbinder en kleinpoorter, wat niet op kapitaalkrachtigheid wijst. Hij was bij zijn huwelijk in 1716 28 jaar en geboortig van Utrecht. Van de Boommarkt,
waar hij toen woonde, verhuisde hij naar een adres, dat op vele wijzen omschreven werd. Het had geen eigen naam, maar werd aangeduid als
"Over 't (Meisjes)weeshuis" met toevoeging van bij de Weessluis of
Bloemmarkt, ook wel bij de Rozemarijnsteeg of Sint Luciénsteeg; van
het laatste 'was het een verlengde. Dit bracht Sautijn Kluit tot hele
verkeerde veronderstellingen. (16) Er lagen daar vijf huizen en het is
vrijwel zeker, dat Bosch het huis, dat tegenwoordig Sint Luci8nsteeg
24 is, in huur had. (17) Aan de achterkant lag het aan het water van
de Nieuwezijds Voorburgwal. De ligging schuin tegenover de poort van
het Weeshuis, waar de ingang voor regenten was, had zeker een belangrijke rol voor Bosch gespeeld. Hij was eentamelijk universeel uitgever
op verschillende terreinen, maar de nadruk lag toch zeker bij gedichten en toneelstukken. Hijzelf was ook op bescheidener schaal dichter.
(18) Hij verdronk en werd op 28 april 1729 in de Nieuwezijds Kapel begraven. (19) Voor de twee dochtertjes werd een bewijs van f 4.000,-op de weeskamer gedaan, toen de weduwe, Celia Kramer, nog in dat jaar
hertrouwde met Gerrit Bouman van de Reguliersgracht, misschien toen
knecht in haar winkel. Hij zette de boekwinkel voort ook na de dood
van zijn vrouw in 1731. Hij hertrouwde in 1734 op zijn beurt net Elisabeth Buytenwaert, de weduwe van de bijbeldrukker Jan Spanceerder,
die aan de zuidzijde van de Sint Luci8nsteeg woonde in een huis van
het Burgerweeshuis, waar de Segrijne Bijbel uithing. Nog tot 1746 zou
zij na zijn overlijden in 1737 daar de boekwinkel blijven drijven.
(20)
Bosch had al in 1716 met Gillis Knotter in Leiden samengewerkt voor
een nadruk van poezie van Hermanus van den Burg en in 1717 samen met
deze een herdruk van een toneelstuk van Weyerman gebracht. Knotter
had in Leiden de Rotterdamsche Hermes verkocht. Er waren dus een aantal factoren, die kunnen hebben meegespeeld bij de keuze van Weyerman van zijn Amsterdamse uitgever. De naam van Campo Weyerman werd
aanvankelijk niet vermeld, net zoals bij de Rotterdamsche Hermes, en
dit maakte uiterard dat hetvollerisico van de druk bij Bosch lag.
Pas bij het tweede tijdschrift kwam de naam van de auteur naar voren.
(21). Het eerste nummer, van 30 september 1721, heeft nog een grote
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open ruimte op de laatste pagina onder alle adressen waar het te krijg
is. In volgende nummers is geen of vrijwel geen plaats, maar te beginnen met 25 november 1721 worden open ruimten aan het einde gebruikt
door Bosch voor zijn eigen en ook wel voor Weyermans advertenties van
uitgaven. (22) Weyerman zelf komt bovendien nog vlak voor dat einde
met eigen waarschouwingen en advertissementen, die vaak - uiteraard
in zeer speciale trant - zich op dergelijk terrein bewegen. Soms maakt
hij reclame voor uitgaven van Bosch, b.v. diens Sally Salisbury, door
Hennebo vertaald. (23)
Men vindt er veel berichten over mogelijkheid tot intekening op bepaalde uitgaven, in de eerste plaats van Bosch zelf, (24) dan ook van
andere boekverkopers en tenslotte enkele intekeningen op werken van
Weyerman. Andere werken van hem werden niet bij intekening uitgeven,
b.v. de Maandelijkse t'zamenspraken. Ik noem deze speciaal, omdat dit
het enige werk van Weyerman is dat Bosch aan Luchtmans leverde, terwijl hij met deze in regelmatig contact stond. (25)
Gaat men de uitgevers of aithans boekverkopers, die op het adres vermeld stonden als verkoper, van andere dergelijke satyrische geschriften na, dan blijken dit bijna alleen ook vrij bekende boekverkopers
van goede reputatie te zijn. Door de advertentiemogelijkheden waren de
tijdschriften aantrekkelijk voor de boekverkopers. Eventuele risico's
in het geval, dat een schrijver te ver ging, namen zij blijkbaar op
de koop toe. Op drie punten wil ik nog nader ingaan, aan de hand van
mededelingen van Weyerman in de drie bovengenoemde tijdschriften.
Het eerste geval betreft een Advertissement in de Echo van 10 juni
1726: "Den Echo verzoekt, dat den Drukker en den Korrekteur van een
Catalogus van Boeken, die op den 13 deezes Gedistraheert staat te
warden, in het toekomende zig gelieven te voorzien van doorschijnende
Brilglaazen, en niet te schrijven Weyermans Ingebeelde Chaos, in ste
van Hendrik Wijermars Gewaande Weereldwording, en zo voorts, zullende
den Echo by gebreeke van dien, et Cetera, de Rest zal men raaden."
Welke catalogus dit betrof, kan ik niet zeggen, wel dat het boek van
1710 zeldzaam was en dat Weyerman de juiste titel blijkbaar niet kende. Die luidt inderdaad: Ingebeelde Chaos of Gewaande Weereldwording.
(26) Ik bespreek dit boek hier speciaal, omdat er niets of vrijwel
niets bekend is over de financiering van Weyermans uitgaven. Hier
werden daarentegen auteur en uitgever gevangen genomen en krijgt men
uit de verhoren van alles te horen. Het betrof een publicatie, die de
reiziger Uffenbach als Spinozistisch omschreef. Op 9 oktober 1710 werden auteur en uitgever verhoord. De 25-jarige comptoirknecht Wijermars
had het boekje, dat op 19 juni was uitgekomen, laten drukken door bemiddeling van de boekverkoper Wijbrant Alexanders. Deze had het aan
de drukker Lobedanius gegeven, maar daar Wijermars haast had en deze
drukker niet genoeg letters had, was voor de andere helft de drukker
Aaltsz ingeschakeld. Wijermars had voor afname van 40 exemplaren ingestaan en er nog enige meer genomen. De oplaag van ruim 400 was verder
door Alexanders verkocht, voor 8 st. aan boekverkopers en voor 10 st.
aan particulieren. Hij had er bij zijn gevangenname nog 40 over. De
boekverkoper werd voor twee jaar uit Amsterdam verbannen, de auteur
voor 15 jaar op een verzekerde plaats gesteld, zonder acces van pen,
inkt en papier en voor 25 jaar ma.rloannen uit Holland en West-Friesland.
Het is duidelijk, dat publicaties op godsdienstig gebied meer gevaren
van vervolging liepen dan die van satyrische aard. Dat blijkt bij ver-
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gelijking van het lot van Hendrik Wijermars en van Jacob Campo Weyerman. Wanneer hij niet naast zijn publiceren ook was gaan chanteren,
was hem vermoedelijk niet veel voor de voeten gelegd.
De tweede kwestie betreft zijn voortdurende aanmerkingen op de auteur
van de Amsterdamsche Argus. Zoals men weet waren diens geschriften
aanleiding geweest voor Campo Weyerman om met zijn Rotterdamsche Hermes te komen. Ook in zijn in Amsterdam gepubliceerde tijdschriften hekelt hij telkens weer deze Argus of wel Hermanus van den Burg. Weyerman was blijkbaar gelukkiger - vermoedelijk omdat hij handiger was clan Van den Burg. Voor zover na te gaan werd van Weyermans publicaties alleen De Ontleeder op 25 december 1723 in Rotterdam verboden.
Dat was een plaatselijk verbod en daarom van niet veel betekenis. Van
den Burg daarentegen kreeg een verbod van zijn Amsterdamsche Argus van
de Staten van Holland op 28 augustus 1722, wat stopzetting van het
tijdschrift inhield, daar dit verbod van algemene kracht voor Holland
en West-Friesland was. Was dit toen geschied op klachten uit Rusland,
op 8 juli 1727 werd Van den Burg op de schoutsrol te Amsterdam gedaagd
wegens beledigende publicaties voor Engeland. In tegenstelling tot
Weyerman meldde Van den Burg wel een enkele maal zijn drukker, b.v.
in zijn Bataafsche Proteus van 1724: Jacobus Helm. (27) Een onderzoek
in de Amsterdamse confessieboeken en de schoutsrol leverde niets op
voor Weyerman, noch voor Bosch.
Een derde kwestie was voor de boekverkoper Bosch misschien nog gevaarlijker, namelijk het feit, dat reeds in deze jaren Weyerman begonnen
moet zijn met chantage. Het nummer van 17 juni 1726 van de Echo was
van ouds bekend, omdat hij daar aankondigt, dat hij in het volgende
nummer zal publiceren over Koriska, een dame van zeer twijfelachtige
levenswijze. In het mummer van 24 juni wordt de belofte, die veel
deed verwachten, niet vervuld. Koriska was, zoals later kwam vast te
staan, een bekende Amsterdamse dame, Anna Bruynsteen, toen weduwe van
Ismael Pluvier. Daar de Stichting gewoon is plaatsen te bezoeken, waar
gevallen uit het leven van Weyerman hebben gespeeld, is het aardig om
hier op Herengracht 330 meer over Koriska te vertellen. Haar eerste
echtgenoot, Gerard Borghorst, kocht in 1699 Herengracht 318, haar
tweede echtgenoot, de bovengenoemde Pluvier, de stal nr. 319. Haar vader bezat sinds 1711 het huis Herengracht 310 en haar derde echtgenoot,
Jacob Pestalozzi, die bij zijn huwelijk in 1728 een huurhuis tussen
Leidse gracht en straat, ook op de Herengracht, betrok, werd in 1731
eigenaar van Herengracht 338, dat tot haar dood door haar werd bewoond.
Al die huizen lagen dus in het blok, waar de Stichting haar januarivergadering pleegt te houden. Het ontging mijn vader, die in de oorlog de
geschiedenis van 310, dat in 1751 door Anna Bruynsteen aan Jan van Eeghen werd verkocht, in het Jaarboek van Amstelodamum publiceerde en
eveneens ontging het Wijnman, die er in zijn Herengrachtboek geen melding van maakte.
Bij de tijdgenoten was het echter wel bekend. Bicker Raye meldde de
dood van Pestalozzi in 1734 niet, maar wel in 1751 bij het sterven van
Pieter Bruynsteen, de enige broer van Anna, dat hij de broer van Koriska was. Toen zij zelf op 1 april 1757 overleed schreef hij: "Is mevrouw
de wed. van de Heer Pistalassie in een hoogen ouderdom overleede, sijnde
so er gesegt wort in haar tijdt een seer groot liefhebster geweest, en
sou op haar het bekende boekje onder de naam van 't leeven van Koriska
gemaakt sijn, door Campo Wijjerman, die men sijt seer in haar gunst dog
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naderhant van haar seer gehaat te sijn geweest." (28) Deze versie is
wat anders dan die van Sautijn Kluit. Die vertelde het verhaal uit de
processtukken van Weyerman, maar wel met enig voorbehoud, daar hij
meende dat noch Weyerman, noch de weduwe Pestalozzi geheel de waarheid had gezegd. (29) Men kent het verhaal! Weyerman werd op grond van
het nummer van 17 juni gevraagd om op de buitenplaats Meer en Hoef bij
Abcoude, waar de weduwe Pluvier toen verblijf hield en dat hij later
zelf zou huren, te komen. Daar regelde hij met haar, dat de publicatie
niet door zou gaan. Wat later kreeg zij echter een brief van hem, dat
hij niet gewoon was vriendschap voor niet te doen en dat hij te bevragen was bij een boekverkoper over het weeshuis. Als gevolg daarvan
werden twee zilveren kandelaren bij Hendrik Bosch voor Weyerman afgegeven. De bezorger had geen lange weg te gaan: hij hoefde slechts drie
korte steegjes, Oude Spiegel-, Raam- en Rozemarijnsteeg door te steken. Toen de weduwe Pluvier twee jaar later met de 12 jaar jongere
Pestalozzi trouwde, kwam er wel een pamflet uit, maar daaraan had WeyErman naar zijn eigen zeggen geen aandeel. Dit moet het boekje zijn,
waarop Bicker Raye doelde. (30)
Het is het eerste geval van chantage, dat in het proces van 1739 wordt
genoemd. Of het ook werkelijk het eerste was, blijkt niet. We kennen
oproepen van Weyerman in zijn tijdschriften, waar hij om nieuws
vraagt, ook nader gespecificeerd als bed- en tafelperiodes. (31) Dat
alles kon gevaarlijk worden, zeker ook voor de voornaamste verkoper
van het werk van Weyerman. De auteur wordt immers - zoals ik reeds
zei - aanvankelijk niet genoemd op de uitgaven. Pas de aan het einde
verschenen opdracht van deel II van de Ontleeder werd door hem ondertekend. Chantage werd ernstig beoordeeld en het zou voor Bosch niet
aangenaam zijn geweest, wanneer de weduwe Pluvier werk gemaakt had van
de brief van Weyerman.
Ik keer echter terug tot de boekhandel. De reeds lang tevoren overleden geschiedschrijver Gregorio Leti is een van de mikpunten van Weyerman geweest, die hem aanduidt als beuzelaar etc. Leti was een veelschrijver, maar heeft in verschillende van zijn publicaties informatie
over de boekhandel gegeven, die men nergens anders vindt. (32) Kan men
hetzelfde van Weyerman zeggen? Ik kan niet op al zijn kleinere mededelingen ingaan, maar beperk mij hier tot het Wagenpraatje, dat uit de
periode van gevangenname dateert, 1741 of vrij kort daarvddr. (33). Het
is niet ondertekend door de auteur, zoals andere publicaties in deze
periode 'wel zijn. Het werd hier twee jaar geleden uitvoerig besproken
en de slotsom was, dat het "een unieke informatie over de kwakkelende
boekhandel" gaf. Het geeft een opsomming van alle objecten, die de
boekverkopers met weinig succes hebben geprobeerd om tenslotte over te
gaan tot de verkoop van kwakzalversmiddelen: oude drukken, prenten,
woordenboeken, kookboek, fraaie banden, nieuwe titeluitgaven, verkopingen, paskwillen, keurdichten en Pierre Marteau-uitgaven. Het zijn
alle stokpaardjes van Weyerman, waarover hij in zijn weekbladen ook
vaak sprak. Hij geeft echter weinig nieuws. Misstanden, zover die er
waren, zijn uit andere bronnen beter te signaleren. Wanneer iets interessant lijkt, wordt het vaak op zo'n cryptische wijze meegedeeld, dat
er in feite geen touw aan vast te knopen is. Ik maak een uitzondering
voor een interessante mededeling op p. 80 over de verkopingen: "De
Amsterdamsche Boekverkopers hebben des Zaturdags een byeenkomst, ge-
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tytelt het Smoor, alwaar by die Heeren allerhande soorten van verlegene boeken worden opgeveylt, onder het storten van 't druyvenvogt,
en den wierook van den Tabak."
In de tweede helft van de 17de eeuw kent men de toen door het gilde
vervolgde verkopingen van kleinere boekverkopers waarbij ze de boeken onderling veilden, die ze alleen gezamenlijk bij grote hoeveelheden goedkoop van de grote boekverkopers konden inkopen. Dit kan een
vervolg hebben gehad in het bovengenoemde Smoor. (34)
Wat het adverteren en verkopen van medicijnen betreft, de boekverkopers deden dit al van ouds. Weyerman ijverde er vaak tegen, zoals we
al zagen bij Barent Dass, en o.a. ook De Doorzigtige Heremyt noemt in
een speciaal eraan gewijd nummer van 1 november 1728 een advertentie
in een ongenoemde krant, waarbij aangetekend staat, dat een zekere
Haesverberg ermee was begonnen. Deze advertentie blijkt in de Amsterdamsche Courant te hebben gestaan en de onbekende Haesverberg
(die ik voor een omzetting van Waesberge hield!) was in feite een Moses Haesverberg, koffiehuishouder in Rotterdam. (35) De Heremyt vermeldt dat wel, maar laat de helft van de adverteerders weg en maakt
ook geen melding van het feit, dat het meest koffiehuishouders zijn.
Ik kon alleen de weduwe van J. van Egmond in de Reguliersbreestraat te
Amsterdam in de boekhandel thuisbrengen.
Andere opmerkingen over het Wagenpraatje betreffen Pierre Gosse, die
de spreekster van 1980 terecht achter de boekverkoper, genoemd op p.
86 Den Haag-Genêve-Engeland, zoekt. Ik maakte een speciale studie van
hem en weet daardoor, dat hij niet identiek kan zijn met kreupele Pietje van de Keurdichter (p. 80). Hoewel ik niets over het lopen van de
boekverkoper Pieter van der Goes weet, lijkt mij die toch meer in aanmerking te komen voor deze figuur. Wat Gosse betreft, kreeg ik een ondersteuning voor mijn suppositie, dat hij in de Vrolyke Tuchteer bedoeld is, wanneer Weyerman een maaltijd bij een gierige boekverkoper
beschrijft. Mijn bezwaar, dat Gosse niets te maken kan hebben gehad met
de Historie des Pausdoms , viel weg. Immers alleen wordt gezegd, dat de
vijanden van dit werk trachten Weyerman door deze maaltijd te vergiftigen. Het kan een toespeling zijn op het feit, dat Gosse het R.K. geloof trouw bleef, ofschoon vrouw en kinderen Protestant waren. (36)
Pierre Marteau wordt hier tenslotte in zeer speciale zin genoemd. Weyerman doelt namelijk op bepaalde boekverkopers, die hij kan aanwijzen
(p. 86). In een annotatie van de Vrolyke Tuchtheer wordt de vraag gesteld of Weyerman zich van het algemener gebruik van die naam bewust
was o.a. naar aanleiding van deze opmerking over Pierre Marteau. (37)
Het is echter uit de vele vermeldingen van Pierre Marteau in de werken
van Weyerman zeker, dat hij zich wel degelijk van dat algemener gebruik
rekenschap gaf. (38)
Tenslotte nog het einde van het Wagenpraatje. De bijeenkomst van de
kwakzalvers speelt zeker op de Amsterdamse Botermarkt, waar de herberg
de Olifant precies aan te wijzen is, evenals trouwens de herberg de
Valk, die annex aan de Olifant op de Botermarkt in de Vrolyke Tuchtheer
wordt genoemd (p. 95 en 103). (39) De bijeenkomst van de boekverkopers
in het Engelsche Parlement, die door een van de Haagse boekverkopers
(een "messire") wordt geopend, moet m.i. in Den Haag worden gelocaliseerd. Of daar een herberg van die naam was, durf ik niet te zeggen.
Het is een aardig slot aan een vrij warrig praatje - zoals in een wagen ook behoort - over de boekhandel.
.

-
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Een van de belangrijkste misstanden, waarover Tijssens een toneelspel
schreef: het soms voorkomende bedrog bij de intekening op boeken,
wordt in het Wagenpraatje niet genoemd. Misschien is de reden, dat
Weyerman zelf zo nogal eens zijn boeken aan de man had gebracht. Ik
ga daar verder op door, aangezien daaruit de meeste bijzonderheden
over zijn Amsterdamse tijd aan het licht komen.
In de advertenties in de drie weekbladen, die Bosch uitgaf, vindt men
veel over die intekening. Het betrof allereerst de Historie des Pausdoms en wel van de delen I en II. In de tweede plaats is het de uitgaaf van de vijf kluchten benevens gezangen van Anacreon. De kluchten
worden door Weyerman aangeduid als poetische blijspelen.
Over de intekening van deel I van de Historie des Pausdoms, die vermoedelijk zomer-herfst 1724 heeft plaatsgevonden, vond ik niets. Zo'n intekening geschiedde meestal bij vele boekverkopers in verschillende
steden. De condities waren vrijwel steeds gedrukt. Men betaalde een
bedrag vooruit tegen kwitantie en de rest bij de aflevering. Die aflevering van deel I vond plaats in het Londens Koffiehuis in de Kalverstraat.- De namen van de koffiehuizen veranderden vaak en het is dikwijls moeilijk ze thuis te brengen. Dit lag echter schuin tegenover
Pontac, op de Noorderhoek van de Papenbroecksteeg. (40) Weyerman zetelde dus toen in de Kalverstraat westzijde vlak bij de Dam. Daar vinden we hem al in de Ontleeder op 19 juni 1724, wanneer hij aankondigt
dat hij er van half twaalf tot half een aanwezig zal zijn. Op 30 oktober 1724 noemt hij zijn studeerkamer daar, blijkbaar niet van boeken
maar van personen. Op 12 februari 1725 beginnen de advertenties betreffende de aflevering van deel I, die voor 1 april plaats zal hebben. Het wordt - zoals gewoonlijk - later, ofschoon hij 10 tegen 50
ducaten heeft gewed voor uitkomen op 1 april. Op 26 maart wordt 3
april als afleveringsdag genoemd: ieder zal getracteerd worden onder
productie van het surplus benevens de kwitantie. Hij geeft dan een
raadsel op en looft voor het oplossen daarvan alle exemplaren van
deel I boven de 1000 uit. Het zou een aanwijzing kunnen zijn, dat de
oplaag 1000 exemplaren bedroeg. Op 2 april wordt de aflevering verschoven naar 9 april:
"Door 't drukken van 't portret, 't vergaaren, tellen, schikken
Kan hij 't zo naauw ook op een Dag twee drie niet mikken.".
Op 9 april is het dan eindelijk zo ver, dat de processie van zijn intekenaren in het Londens Koffiehuis kan verschijnen. Niet allen komen
en op 16 april wordt meegedeeld, dat men tot 23 april kan komen. Op
die dag wordt ook bericht, dat men in zijn logement het Londens Koffiehuis en bij de boekverkopers kan intekenen op deel II. Het afhalen
van deel I wordt op 7 mei verlengd tot 10 mei en bovendien wordt dan
meegedeeld, dat er nog 30 exemplaren voor niet-intekenaren te krijg
zijn.
Op 4 juni 1725 wordt meegedeeld, dat intekening op deel II tot 20 juni
mogelijk is bij Hendrik Bosch en andere boekverkopers en dat al een
begin is gemaakt met drukken. Op 18 juni is er een herhaling en op 10
september wordt 1 november als leveringsdatum aangekondigd. Ook ditmaal wordt dat later. De Echo van 12 november 1725 komt met het bericht: volgende week. Maar pas op 26 november lezen we in een Waarschouwing: "Van Daag, en op eenige volgende dagen, is het Tweede Deel
van de Historie des Pausdoms, voorzien met een spreekende Tytelplaat
voor de intekenaars te bekomen, in de Brakke Grond, in de Nes, alwaar
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de Exemplaaren door den schryver zullen afgelèvert worden." Op 3 december volgt de vierde bekendmaking: "De Inschryvers in het tweede Deel
van de Historie des Pausdoms werden versogt hun boeken af te haalen in
de Brakke Grond in de Nes, om verscheide Redenen, aan Niemant beter
bekent als aan Jakob Campo Weyerman, zullende by anderssins disponeeren over de ingeschreeven Exemplaaren." Op 16 september 1726 volgt nog
eens een bericht, dat veel delen II niet zijn afgehaald en dat na september geen briefjes meer zullen worden aangenomen. Op 5 mei 1727
volgt de mededeling, dat de auteur bij inschrijving het Vervolg, van
het jaar 1000 tot 1727,1aat drukken. Ditmaal geschiedt dit minder persoonlijk: berichten en kwitanties zijn te bekomen bij de boekverkopers in de voornaamste Hollandse steden. (41) Op 19 mei komt er een
laatste oproep, "dat de Intekenaars zig gelieven te schoeien op de
leest der Wedloopers, (...) dewijl er na den 20 Mey geene Quitanties
meer zullen worden uytgegeeven, niet op het Parool eens boekverkoopers, maar op het woord eens autheurs; dat zijn Zeeuwsche Ponden tegen Parijsche Livres."
Hoe ditmaal de aflevering geschiedde, blijkt niet. Tussen dit alles
had zich de tweede intekening, die minder persoonlijk geschiedde, afgespeeld. Reeds in de Amsterdamsche Hermes van 10 augustus 1723 had
Weyerman bericht, dat hij zijn vier blijspelen bijschaafde en met een
vijfde zou uitgeven, voorzien van zijn handtekening om de duivel van
eigenbaat der ongeinteresseerde boekverkopers af te schrikken. Bijna
drie jaar later wordt pas de intekening geopend. Op 18 maart 1726
brengt de Echo het eerste bericht daaromtrent, dat nog driemaal
wordt herhaald. Die intekening kan in Amsterdam geschieden bij Hendrik Bosch, bij Jacob Lemmig en de meeste andere boekverkopers, en
ook in andere steden bij met name genoemde boekverkopers. Merkwaardig is, dat in Rotterdam Willis nog wordt genoemd. (42) Precies een
jaar later - op 24 maart 1727 - lezen we, dat op die dag de Poetische
Blijspeelen van Weyerman worden afgeleverd en dat de boekverkopers
warden verzocht om het geld met de kwitanties franco over te zenden
aan Hendrik Bosch. Tot 14 april werd deze advertentie herhaald.
Intrigerend was Jacob Lemmig, die men tevergeefs onder de boekverkopers zoekt. Toch moest het een algemeen bekende persoon in Amsterdam
zijn. Het zal na het voorgaande geen verwondering wekken, dat hij
uiteindelijk de waard van de Brakke Grond bleek te zijn. In 1734
stierf hij en werd opgevolgd door Jurriaan Bus. (43) Vermoedelijk had
Weyerman tot dit jaar vaste voet in die herberg, befaamd en winstgevend door de vele verkopingen die er plaats vonden. Niet alleen zijn
contacten in 1729 met Joris van der Woude wijzen daarop, maar ook nog
een ander feit. Weyerman had zich kort na zijn huwelijk met Johanna
Ernst in Amsterdam op de Reguliersgracht gevestigd. Zijn adres kennen
we uit het begraafboek van de Nieuwezijds Kapel. Op 2 juli 1728 werd
daar zijn dochtertje Johanna Jacoba begraven, waarvoor hij f 4,-- aan
de koster moest betalen. Aangifte voor het middel op het begraven een belasting naar klasse - was daarvoor nodig. Die was op 1 juli 1728
door Jacob Lemmig geschied. Dit was geen kwestie van stand en men probeerde steeds zo laag mogelijk te komen. Lemmig gaf echter het meisje
niet aan in de klasse van de onvermogenden, maar in de vierde klasse,
van f 3,--. Dat wilde zeggen, dat Weyerman enige staat voerde en vermoedelijk niet een kamer bewoonde, maar een flink deel van een huis of
een geheel huis. Waar dat lag, kan alleen bij toeval aan het licht
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komen.
Twee jaar later werd weer een meisje geboren, dat op Hemelvaartsdag,
18 mei 1730, in de Oude Kerk werd gedoopt, net als Naar zusje Johanna
Jacoba; getuigen bij de doop waren Johan en Johanna Sommervil. Zij
waren zeker verwanten van de moeder van Weyerman. (44) Het lijkt
waarschijnlijk, dat het gezin Weyerman toen nog op de Reguliersgracht
woonde, daar men een huis van enig aanzien meestal voor enkele jaren
huurde. Van de Reguliersgracht 45 stak men via het tegenwoordige
Rembrandtplein - toen de vaak door Weyerman bezochte en beschreven
Botermarkt - en de Halve Maansteeg in korte tijd door naar de Brakke
Grond. Weyerman zal dat vaak hebben gedaan, want deze herberg was ongetwijfeld zijn hoofdkwartier in de Amsterdamse jaren. (46)

Noten
1. I.H. van Eeghen, De Amsterdamse boekhandel 1680-1725 (Amsterdam
1960-1978).
2. I.H, van Eeghen, Gijsbert Tijssens' toneelstukken en het bedrog in
de achttiende-eeuwse boekhandel (Ondernemende Geschiedenis, 22 opstellen geschreven bij het afscheid van Mr. H. van Riel als voorzitter van de Vereniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch
Archief. 's Gravenhage 1977. p. 109-123).
3. Deze vergissing van mij gaat ongetwijfeld terug op een bekend genealoog: Del Campo Hartman.
4. Maandblad Amstelodamum 1980 p. 46-48.
5. Tuchtheer p. 152. Het "vermoedelijk" van de noot 4 kan dus vervallen: het nummer van 7.11.1729 sluit aan bij het huwelijk op 4 oktober 11 uur in de Nieuwe Kerk in 1729, dat hem tot "gehoornd"
maakte.
6. Gezien het feit, dat Tijssens ook een auteur van Hendrik Bosch was
(Amsterdamsche Hermes 5.5.1722 etc.), betreft dit uiteraard een
grap. Bij de discussies werd mij meegedeeld, dat Tijssens een lofdicht op Weyerman vervaardigde voor een niet in druk verschenen
uitgaaf van Weyerman's geschriften.

7.
8.

9.

10.

Deze Nederduytsche Gedichten berusten in de bibliotheek van het
Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in NoordBrabant (P.G.N.B.) to 's-Hertogenbosch onder handschriftnummer
C70.
Naamrol der Nederlandsche Toneeldigteren (1727) en Catalogus of
register der Nederlandsche Toneelspel-dichteren (1743).
Behalve de doctissimus belletjestrekker laat m.i. alles zich uit
het hiervolgende verklaren, zij het dat daarvoor wel zorgvuldig
moet worden gelezen.
Ik vond geen exemplaar van deze uitgaaf van 6 samenspraken en ruim
213 pagina's. In hoeverre de titel en het alleen verkopen door Barent Dass juist is, kan ik dus niet zeggen. Het lijkt mogelijk,
dat Weyerman hierdoor met Dass in aanraking is gekomen.
Barent Dass, ged. Zuiderkerk 19.4.1704, begr. (2de kl.) Nieuwe
Kerk 24.4.1783, zoon van Barent Dass, meester-metselaar, en Cornelia Elias. Ondertr. 1: ]..7.1735 Amsterdam Lucretia Lampe, begr.
Westerkerk 12.2.1737 uit de Pijlsteeg; ondertr. 2: 31.1.1738 Helena Vergoor, begr. Nieuwe Kerk van hoek Pijpenmarkt 12.10.1743;
ondertr. 3: 8.10.1745 Catrina de Kcningh, weduwe Claas de Beer,
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begr. 24.9.1774 van bezijden het stadhuis. Hij was ingeboren poorter als zoon van Barent Dass, meester-metselaar, en werd 5.9.1735
gildelid als boekverkoper, met boete wegens niet ingeschreven
zijn als leerling.
11. Anthony Outgers, ged. Oude Kerk 17.11.1684 (als Anthonia?), begr.
(4de kl.) Nieuwezijds Kapel 27.10.1739 uit de Rozemarijnsteeg;
zoon van Jacob Outgers, schoolmeester, en Willemtje Adolphs. Ondertr. 1.11.1726 Amsterdam Geertruy Oudenhof, oud 31 jaar, geb.
Coevorden; zij hertr. Jan van der Scheer te Coevorden (ondertr.
1.2.1741). Anthony Outgers werd 8.10.1726 gekocht poorter en
14.10.1726 gildelid als boekverkoper, waarbij hij de bos voor ondersteuning kocht. Hij maakte zijn testament 25.10.1727 voor not.
Ardinois, waarbij hij de weeskamer uitsloot. Zijn weduwe maakte
haar testament op 26.3.1740 voor deze notaris; erfgenaam was haar
enig kind; executeur was o.a. Frank Soudaan, drukker van het
klein zegel.
12. Zie voor hem dus Jacob Campo Weyerman: Den Vrolyke Tuchtheer
(1729), met commentaar door A.J. Hanou. Amsterdam 1978.
13. Zoals uit de in vorige noot gemelde editie blijkt, werden de eerste tien vellen herdrukt en op 2.11.1729 afgeleverd (I p. 92). Ze
zijn gebruikt - als verbeterde tekst - voor deze facsimile uitgaaf. Men ziet op p. 8 en 32 van de Tuchtheer de namen van Uytwerf
en Oosterwijk gehandhaafd, wat in geval van moeilijkheden waarschijnlijk niet zou zijn gebeurd. Voor het herdrukken van de vellen zie men de beschouwing op p. 196-197 van het commentaar.
14. Over de Brakke Grond, waarvan de geschiedenis nog niet goed bleek
te zijn uitgezocht, hoop ik een artikel in het maandblad van Amstelodamum te publiceren, waarin uiteraard ook de waard Jacob
Lemmig en Weyerman zullen besproken worden.
15. Joris van der Woude, ged. Nieuwe Kerk 18.8.1693, begr. Zuiderkerk
19.12.1752 (3de kl.), zoon van Leendert van der Woude, meesterkleermaker, en Annetje Stoffels Kluft. Ondertr. 1: 14.5.1717 Maria Swieters, begr. Zuiderkerk 5.6.1737; 2: 1.11.1737 Gesina
Brink, begr. Zuiderkerk 3.6.1756. Hij werd 8.9.1714 ingeboren
poorter als boekbinder en 17.9 gildelid als boekverkoper. Hij
maakte zijn testament op 15.7.1738 voor not. S. Dorper, zijn weduwe passeerde op 8.5.1756 een akte van voogdij voor deze notaris.
16. W.P. Sautijn Kluit, 'Jacob Campo Weyerman als journalist' (Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde. Nieuwe
Reeks VII p. 193-245, zie p. 206).
17. Wijk 25, verponding no. 3317. Dit huis werd 31.8.1729 overgedragen
voor de helft voor f 2800,-- aan Nicolaas Elias, concierge der
stad, die de andere helft op een executieveiling van 8.3.1729 voor
f 1800,-- had gekocht. Op 21.11.1743 droeg hij het voor f 6000,-over aan Jacobus Steenbergen. Op 23.8.1729 werd naar aanleiding
van de koop door Elias een akte van precario getekend voor twee
secreten en een regenbak vddr het huis en een juk achter het
huis. Nergens wordt een huurder genoemd. Voor de twee buurhuizen
geschiedt dat wel. No. 26 werd op 4.3.1724 in het testament van
Mensje Hollega voor not. Angelkot genoemd als verhuurd voor zaadwinkel (vergel. Kw. V5, f. 249) en no. 22, het derde huis van de
Bloemmarkt, dat. op 11.3.1734 wordt overgedragen (Kw. C 5, f. 219),
werd blijkens de betaling van de Collaterale Successie van
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Trijntje Loots, gestorven 5.12.1718, verhuurd aan Jacob van der
Smit. De meer oostelijke huizen komen niet in aanmerking, daar ze
steeds werden aangeduid als gelegen tegenover de poort van het
Weeshuis.
18. Algemeene Konst- en Letterbode (1847), deel II 309.
19. De lijkschouwingen uit deze periode bleven niet bewaard, zodat de
oorzaak van de verdrinkingsdood niet vast staat.
20. Gerrit Bouman fungeert nog wel als verkoper van uitgaven van Weyerman, maar heeft verder blijkbaar geen directe contacten meer met
hem. Wel vinden we hem net als zijn voorganger in 1730 met een nadruk op de poE zie van Van den Burg.
21. Weyermans naam kwam pas officieel te staan onder de voorrede van
deel II van de Ontleeder, die - zoals bekend - verscheen na de
voltooiing van dat deel II, herfst 1725.
22. Op een betrekkelijk groot Amsterdams afzetgebied wijst een advertentie voor het terugbrengen van verloren monsters koolzaad in de
Amsterdamsche Hermes op 10.8.1723. Een dergelijke advertentie is
ongebruikelijk voor dit soort uitgaaf. Het is de enige, die ik
tegenkwam.
23. B.v. Sally Salisbury 2 en 9.2.1723, verschenen in vertaling van
R. Hennebo bij Bosch 22.6.1723.
24. Merkwaardige berichten over intekeningen vond ik in de Echo
10.2.1727 e.v. betreffende de vertaling door Mr. A. Hoppesteyn van
Rapin Thoyras' Histoire d'Angleterre, waarop kon worden ingetekend. G.F. Kossmann, De Boekhandel te 's Gravenhage (Den Haag
1937) p. 329 geeft vele bijzonderheden omtrent deze uitgaaf van
Alexandre de Rogissart. De aanvankelijke vertaler J. Duncan, die
4.8.1724 een contract sloot met de Haagse boekverkoper de Rogissart was blijkbaar vervangen door Mr. A. Hoppesteyn (Kossmann betwijfelt of de uitgaaf verscheen).
25. Maandelyksche t' Zamenspraaken, die sedert 1.8.1726 verschenen,
leverde Bosch - als enige uitgaaf van Weyerman - als volgt aan
Luchtmans: 1726 zonder datum 12 voor f 3,--, 1726 december 2 voor
f 0,10 en daarna 24 voor f 6,--. Op 6.6.1727 zond Luchtmans 19 onverkochte exemplaren terug.
26. Vergelijk voor Wijermars, De Amsterdamse Boekhandel (zie noot 1)
IV 190-191.

27. Sautijn Kluit (zie noot 16) 199 vermeldt Jacobus Helm als drukker
van Van den Burg in 1724.
28. In de uitgaaf van het dagboek van Bicker Raye van M.G. de Boer
(1935) wordt de laatste zin (, die men
weggelaten. Het is
verstandig deze uitgaaf slechts als een soort index te gebruiken
en steeds het origineel te raadplegen, daar niet alleen veel is
weggelaten, maar ook veel onjuist is weergegeven in samenvattingen.
29. Sautijn Kluit (zie noot 16) 213-217 geeft een uitvoerig verslag
uit de processtukken van 1739. Zijn opinie, dat zowel Weyerman als
Koriska niet geheel de waarheid spraken, sluit in zekere zin aan
bij die laatste zin van Bicker Raye. Anna Bruynsteen werd ged.
Westerkerk 1.12.1675, als dochter van Jacobus Bruynsteen, koopman
geboortig uit Haarlem en Sara de Win. Zij woonden bij haar geboorte Keizersgracht, in 1683 en 1689 Herengracht (begr. kinderen) en
bij haar trouwen op het Singel. Zij ondertr. 9.12.1696 Bernard
Borghorst Cornelisz, advocaat, ged. Zuiderkerk 3.4.1669, begr.

13

5.1.1703 aldaar, (test. 23.12.1702 not. J. Commelin, coll. succ.
1703 f 2700,-- + f 30000,--). Zij ondertr. op 10.10.1704 Israel
Pluvier, ged. Oude Kerk 4.4.1674, begr. Oude Kerk 12.5.1725 (test.
7_1_1705 not. Dirk van der Groe, coll. succ. 1725 f 180779.11.6).
Zij ondertr.
.4.1728 Jacobus Pestalozzi, ged. Nieuwe Kerk
6.12.1684, begr. Oude Kerk 10.12.1734 (test. 10.12.1729 voor not.
Costerus, wonende Herengracht tussen Leidse gracht en Leidse
straat, coll. succ. 1734 f 218572.14.2). Haar vader Jacobus Bruynsteen maakte kort na haar tweede huwelijk zijn test. voor not.
L. Noblet. Daarin bepaalde hij o.a. dat zijn "zeer waarde" kinderen Pieter en Anna begraven zouden worden in het graf Westerkerk
N 303, waarin zijn dochter Sara Jacoba op 28.8.1714 en zijn vrouw
Sara de Win op 20.9.1719 waren begraven. Hij volgde hen op
8.12.1729. De zoon Pieter Bruynsteen (getrouwd in 1699 met Maria
van Wassenaer, begr. Oude Kerk 4.1.1701) bleef weduwnaar en bij
zijn vader wonen. Hij stierf 31.1.1751 en werd 6.2.1751 in de Westerkerk begraven (coll. successie f 411175.3.-, enige erfgenaam
zijn zuster). Anna Bruynsteen woonde als weduwe Pestalozzi in 1742
op Herengracht 338, huurwaarde f 1800,--, 5 dienstboden, 1 koets,
4 paarden, een getaxeerd inkomen van f 12000,-- waaraan werd toegevoegd: erft van haar mans boel f 278571,-- (de coll. succ. sloeg
alleen onroerend goed en effecten aan). Bij test. van 6.2.1751 voor
not. Jan Ardinois benoemde zij tot haar erfgenamen haar neef Adrianus van Alberdingh, medisch doctor te Haarlem, en haar nicht Wilhelmina Catharina van Clarenbeek, uiteraard wegens het overlijden
van haar broer (Bicker Raye vermeldde dat overlijden pas op 5
maart!). Anna Bruynsteen stierf op 1 en werd op 8.4.1757 bij haar
familie in het graf N 303 in de Westerkerk begraven (coll. succ.
1757 f 766547.-). Daar haar neef was gestorven, was de enige erfgenaam W.C. v. Clarenbeek, weduwe van Herman Arnold Gerlings, in
leven schepen van Haarlem. Er zijn slechts enkele minder belangrijke akten over de afwikkeling van de nalatenschap voor not.
Jan Ardinois, o.a. de uitkering van legaten aan het personeel op
27.4.1757 (de chirurgijn Jacob van der Hulst kreeg f 2000,-- volgens mondelinge wens op het sterfbed) en op 28.4.1757 aan de anderen (de diaconie kreeg f 200000,--).
30. Een exemplaar is blijkbaar niet bekend. De Mededelingen p. 134
noemen: Samenspraaken en verhandelingen van de heldendaden tus-

schen Koriska en Messalina.
31. De Amsterdamsche Hermes I 416 en II 16.
32. Gregorio Leti, o.a. De Amsterdamsche Hermes I 40 en I 82 (als beuzelaar).

33. Mededelingen, p. 383.
34. Zie De Amsterdamse boekhandel (zie noot 1) VI p. 267.
35. Amsterdamsche Courant van 10.1.1728: verkoop te Rotterdam, Delft,
Amsterdam, Leiden, Haarlem en Weesp. Moses Haesverberg vindt men
vaker als verkoper van medicijnen, o.a. 29.9.1728.
36. Ik publiceerde over Pierre Gosse een artikel in het Jaarboek van
het Centraal Bureau voor Genealogie (1979), p. 158-177: '"Dichtung
and Wahrheit", de families Calkoen en Gosse'.
37. De Vrolyke Tuchtheer (zie noot 5) , p. 369.
38. Pierre Marteau - de befaamdste gefingeerde uitgeversnaam
vrijwel
altijd met adres Cologne, wordt vaak door Weyerman genoemd, o.a.
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39.

40.

41.
42.

43.

44.

45.

ook in de Amsterdamsche Hermes I Voorhangsel en p. 258. Duidelijk
is, dat hij steeds doelde op verschillende boekverkopers in verschillende plaatsen, die met de kleinere Franse uitgaven op allerlei gebied kwamen en grotendeels ter meerdere attractie en om aan
te geven, dat iets gewaagd ondernomen was, dit adres kozen. Het
ontlopen van gerechtelijke vervolging met dit adres was nauwelijks
meer aan de orde. Men vergelijke mijn De Amsterdamse boekhandel II
p. 34-36, waar een uitgever in de 17de eeuw persoonlijk adverteert, dat zijn boekjes op de naam van Pierre Marteau verschenen.
De herberg de Grote Olifant (kohier 1742 wijk 28, 4781 Andries van
der Beuck, tapper) was in het bezit van notaris Hendrik de Wilde
en werd door zijn erfgenamen in 1757 verkccht aan Frederik Ebbinkhuys, liggende tussen de Balk in het Oogsteeg en de Bakkersstraat op de Botermarkt. Ook de herberg de Valk (vergel. Den Vrolyke Tuchtheer (tekst p. 156 noot 9), samen met de Olifant genoemd,
lag daar en bleef veel langer bestaan. Thans Rembrandtplein 15.
Van de herberg Pontac, een uithangbord aan het huis de Twee Codden op de hoek van Kalverstraat en noordzijde Papenbroeksteeg berusten de eigendomspapieren op het Gemeente-Archief (latere hotel
Polen).
"Berigten gratis en quitanties voor gereede munt". Hieruit blijkt,
dat er gedrukte circulaires voor intekening waren.
Dat Willis al in de Echo van 29.10.1725 als verkoper van de Echo
in Rotterdam van het adres was verdwenen, bewijst dus niets voor
de verstandhouding tussen Weyerman en hem.
M.G. de Boer (zie noot 28) nam ook de notitie van Bicker Raye betreffende het schielijke overlijden van de hospes van de Brakke
Grond, Jacob Lemmig, op 29.10.1734, niet op.
De getuigen bij de doop kon ik niet thuisbrengen bij de familie
van Somerwil, die toen te Amsterdam gevestigd was en wier stamvader in de tweede helft van de 17de eeuw als textielwerker uit Leiden kwam. Ook ondertrouwden hier op 29.8.1654 Jacob Robbertse
Somerwel, varensman, oud 26 jaar, geboortig van Leiden met Jannetje Reynerts, over welk echtpaar ik geen nadere bijzonderheden
vond.
Op 19.9.1729 maaktDenVro/yke Tuchtheer misschien een toespeling
op zijn wonen op de Reguliersgracht, wanneer hij zijn bezoek aan
de Botermarkt beschrijft. In De Natuurkundige
Aanmerkingen
van 1738 is hij op p. 35 directer. Dan vertelt hij over zijn verhuizing - al ziek - van Meer en Hoef naar de Reguliersgracht te
Amsterdam en maakt veel aanmerkingen op de geneesheer, die hem
daar behandelde en met wie hij lange gesprekken voerde. Deze wilde hem echter niet antwoorden, "opende de deur van de ziekekamer,
stommelde de trappen nederwaards, en liet my leggen te worstelen
tusschen de dood en het leeven." Ook bier is duidelijk, dat Weyerman een eigen huis bewoonde. Op p. 60 noemt hij de dokter nog
eens in misprijzende zin, ditmaal met name. Het was de doopsgezinmedicus Abraham van Loon, geb. Rotterdam 1697, student Leiden
1717, toegelaten door het Collegium Medicum te Amsterdam in 1720
en begraven Nieuwe Kerk Amsterdam 31.8.1741, waar zijn weduwe Catharina le Poole - een sitsenwinkel begon en in 1746 stierf.
Abraham van Loon maakte ook enige naam als dichter en publicist
op medisch en theologisch gebied. De bovengenoemde ziekte zal zich
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afgespeeld hebben in de herfst van 1727 of in 1728, toen een heftige epidemie in Amsterdam heerste, waaraan velen stierven.
46. Maandblad Amstelodamum 1972, p. 49-56. G. van Rijn had niet alleen de redactie van De Rotterdamse Librye van 1890, die hij liet
verschijnen voor zijn eigen antiquariaat op de Noordsingel, maar
ook De Librye van 1887-1889, die verscheen toen hij werkzaam was
bij het Antiquariaat van A. Eeltjes Oppert 94. In dit laatste publiceerde hij in no. 8 in 1889 artikelen als ontleend aan de Amsterdamsche Hermes I, die in werkelijkheid te vinden zijn in De
Echo I no 23 en 31. Betreffende de werkzaamheden van Van Rijn
werd ik ingelicht door de heer P. Valkema Blouw, die mij tevens
wees op Van Rijn's studie van 1876 over de banketbakkerij te
Utrecht van zijn vader.
I.H. van Eeghen

WEYERMAN IN VIANEN: ZUNI VRIJGELEIDE IN 1731
Wie in de loop van de 17e en 18e eeuw een goed heenkomen zocht in de
vrijplaats Vianen kon staat maken op het leedvermaak en de hoon van
in zaken gelukkiger en oppassender medeburgers. In de jaren twintig
van de 18e eeuw werden leedvermaak en hoon op bijtende wijze vertolkt
door Jacob Campo Weyerman. Bij Weyerman bleek de gefailleerde, die
met terugwerkende kracht nooit gedeugd had, zijn bankroet niet aan
wanfortuin, maar aan eigen misdadige opzet te danken. Altijd moedwil,
nimmer misverstand.
In de dertiger jaren van de 18e eeuw verbleef Weyerman zelf in Vianen.
In zijn editie van Weyermans Den Vrolyke Tuchtheer situeert Hanou het
verblijf in Vianen "voor 1738". In een noot somde Hanou Weyermans
schulden bij de Viaanse middenstand op. Die schulden waren sedert
februari 1733 gemaakt. Over de reden van Weyermans komst naar Vianen
noteert Hanou:
"Vermoedelijk is dat geweest om zich aan vervolging te onttrekken:
zijn schrifturen zullen daartoe aanleiding hebben gegeven wegens
zijn "particularizeren", het hekelen van bepadlde individuen."
Met zekerheid is weinig bekend over het leven van Jacob Campo Weyerman.
Zeer onlangs wijdde Hanou in het tijdschrift In het land van Brederode
speciale aandacht aan de betrekkingen tussen Weyerman en Vianen. Aan
het slot van het artikel bleven "nog talrijke vragen over". Twee daarvan:
"wanneer arriveerde Weyerman precies in Vianen? Van wanneer dateert
zijn vrijgeleide en waarom was dat voor hem noodzakelijk?" (1)
In het Archief van de Staten van Holland bevindt zich de definitieve,
door Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en West-Friesland
verleende toestemming voor vrijgeleide in Vianen. In de linkermarge
van de toestemming voor vrijgeleide staat aangetekend: "Acte van Vrij-
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geleij voor J. Campo Weyerman Viaensch Zegel 2 gls 10 st". De eigenlijke tekst luidt:
"De Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en Westvriesland,
als van Hooghgem. Heeren Staten, Souverainen van Vianen Ameyde
&c &c gequalificeert zynde tot de beheeringh der saeken van Vianen
doen te weten, dat Haer Ed. Mogg_ hebben ontfangen de ootmoedige
Supplicatie van Jacob Campo Weyerman, dat hy Supplt gewoond hebbende tot Amsterdam aldaer negotie in boecken en het doen drucken
van verscheyde wercken hadde gedaen, ter welckers occasie hy
Supplt in eenige particuliere Schulden, veroorsaeckt door misfortuyn
en geledene schade was vervallen, die hy, schoon van geen groot
belangh waren eghter soo spoedigh niet konde voldoen, en daer omme
genoodsaeckt was sigh by Provisie te retireren, omme middelerwijle
met zyne crediteuren te konnen accorderen, versoekende derhalven
seer onderdaeniglijk, dat Haer Ed. Groot Mogg- aen hem Suppl_t ten
dien eijnde gratieuselyk geliefden te verleenen protectie en
sauvegarde in Haer Ed. groot Mogg Stadt en Landen van Vianen; Soo
ist, dat Haer Ede Mogg den voorn.e Jacob Campo Weijerman hebben
genomen en nemen by desen in de protectie en sauvegarde van Haer
Ede groot Mog2 om sigh te mogen ophouden in de Stede en Lande van
Vianen, en dat by provisie tot onse vrye revocatie: des dat hy
Supplt: middelerwijle zal moeten traghten met syn crediteuren te accordeeren. gedaen in den Hage onder het kleyn Zegel van den Lande,
den 2 January /73/." (2)
\TO& 1731 had Weyerman dus in Amsterdam een "negotie in boecken" en
hield hij zich bezig met "het doen drucken van verscheyde wercken".
Het is onduidelijk of men hierbij moet denken aan Wevermans zittingen
in het "Londensch Coffihuys" in de Kalverstraat en in De Brakke Grond
of aan de formule "Gedrukt voor den Autheur", die veelvuldig gebruikt
werd op titelpagina's van Weyermans werk, of anderszins.
Het faillissement werpt een merkwaardig licht op het jaar 1730, het
jaar waarin Weyerman onwaarschijnlijk veel publiceerde en beloofde te
publiceren. Leidde het koortsachtig publiceren tot het bankroet of
bedoelde de koorts het dreigend bankroet (als gevolg van de Historie
des Pausdorns?) uit de drijven? Het jaar 1730 bezorgde Weyerman stellig
onvoldoende revenuen.
Al met al is de reden van Weyermans verhuizing van Amsterdam naar
Vianen verrassend. Het blijft zeer wel mogelijk dat ook de vrees voor
vervolging wegens infame geschriften tot de verhuizing bijdroeg. Als
mogelijke reden bleef het in de acte uiteraard ongenoemd.
Beduidend vroeger dan tot voor kort aangenomen werd, vestigde Weyerman
zich in Vianen. Het betekent o.a. dat Weyerman in Vianen woonde toen
hij zijn grote boek over die andere oplichter, de zogenaamde baron
van Syberg, schreef. Was dat ook de reden dat Weyerman Syberg wel vergezelde op weg naar Amsterdam, maar in de buurt van de stad gekomen
rechtsomkeert maakte? Een andere vraag dringt zich op: moet het boek
over Syberg begrepen worden als een poging tot zelf-rehabilitatie: de
gefailleerde ontmaskert een bedrieger en deze goede daad van de gefailleerde matigt de argwaan en het wantrouwen jegens hem?
1. A.J. Hanou. "*yanensalverdriet": Jacob Campo Weyerman (1677-1747)."
In: In het land van Brederode 8 (1983), nr. 1/2, pp. 1-15, speciaal
p. 14.
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2. ARA, Arch. Staten van Holland, Gecommitteerde raden van de Staten
van Holland en West-Friesland 1621-1795, inv. nr . 3392, f 1 r, v.
Aan de hier afgedrukte definitieve toestemming voor vrijgeleide
moet een voorlopige, door de Kamer van Justitie te Vianen verleende
toestemming zijn voorafgegaan. Deze is echter in de archieven niet
teruggevonden.
Peter Altena en Marijke Gijswijt-Hofstra

Stichting JCW
VAN HET BESTUUR
Archief
Het archief van de Stichting JCW, sinds de oprichting onder de hoede
van H.M. de Blauw te Edam, heeft met ingang van de zomer van dit jaar
een andere plaats gekregen. Uit overwegingen van raadpleegbaarheid
heeft het bestuur gezocht naar een lokatie die openbare toegankelijkheid zo goed mogelijk zou waarborgen.
De afdeling Documentatie Nederlandse Letterkunde (DNL), gehuisvest in
het Instituut voor Neerlandistiek te Amsterdam (voorlopig nog: Herengracht 330-336) zal voor de toekomst onderdak bieden aan het documentaire gedeelte van het archief. Het dynamisch archief (secretariaatsstukken) blijft in bewaring bij de Stichting, i.c. de secretaris. De
stukken uit het archief op de afd. DNL zijn voor iedereen toegankelijk
op de gebruikelijke openingstijden (maandag t/m vrijdag van 10.0017.00 uur) en onder de voor DNL gebruikelijke condities, d.w.z. de
stukken zijn uitsluitend ter inzage. Het archief is toegankelijk via
een verwijzing in het kaartsysteem van DNL; het bestuur werkt nog aan
de herziening van de oorspronkelijke inventarislijst in een voor de
gebruiker meer hanteerbaar inhoudsoverzicht.
Bestuur Redactie Mededelingen
Een andere fundamentele wijziging betreft de splitsing van bestuurstaken. Tot voor kort vormde het bestuur tevens de redactie van de Mededelingen. Met de wijziging van opzet en organisatie en het toenemend
belang van het blad ontstond de behoefte de redactietaken afzonderlijk
uit te voeren, zodat per 1 september een drie-hoofdige redactie van
start is gegaan. De redactie zal steeds met den persoon vertegenwoordigd blijven in het bestuur. Het bestuur zal in de toekomst zorg blijven dragen voor financiering en publiciteit; de redactie is verantwoordelijk voor de uitgave van drie afleveringen per jaar. Aan de formulering van een redactie-statuut, waarin een en ander nader zal zijn geregeld, wordt nog gewerkt. De splitsing zal consequenties hebben voor
het huishoudelijk reglement van de Stichting. Leden en vrienden mogen
daarom voor de jaarvergadering van januari 1984 een voorstel voor de
herziening van het reglement verwachten.
-
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EXPEDITIE BREDA 1983
De jaarlijkse expeditievergadering werd dit jaar gehouden te Breda, op
zaterdag 13 augustus, in de openbare bibliotheek. Van 23 juli tot 13
augustus was er in deze bibliotheek een kleine tentoonstelling over
J.C. Weyerman te bezichtigen. Hier waren o.a. Weyerman-uitgaven en andere Weyermanniana uit het bezit van het Stedelijk Museum te Breda
en het Bredase gemeente-archief aanwezig.
De druk bezochte expeditievergadering (+ 30 belangstellenden) werd
om 11.00 uur geopend net een korte inleiding, waarna de heer J.M.F.
IJsseling van het genoemde gemeente-archief een lezing hield over
Weyermans Bredase leermeester, de kunstschilder Ferdinand van Kessel.
Hierna besloot Frans Wetzels de vergadering met een lezing over een
van de mindere Bredase schilders, de kladschilder Kuningham.
Na de lunch verzorgde Frans Wetzels een uitputtende rondleiding door
de Weyermanstad Breda.
Deze vergadering bevestigde eens te meer het gewicht van Jacob Campo
Weyerman voor de geschiedenis van Breda en de belangrijkheid van de
Bredase elementen in zijn werk.

INLEIDING
Dat Campo Weyerman nooit veel heeft opgehad met Breda is inmiddels
bekend. Men zal hem nooit als een verheerlijker van de stad Breda
kunnen zien. Zijn spot met de stad en haar inwoners is mogelijk een
re den geweest dat er in het verleden nooit zo veel aandacht in Breda
aan hem is geschonken. Uit oudere artikelen in Bredase kranten (o.a.
te zien op de tentoonstelling) blijkt dat hij meer als een curiositeit werd gezien, die geen belangrijke plaats innam in de cultuurhistorie van de stad.
In deze artikelen werd zijn spectaculaire levensloop breed uitgemeten
en werd een vermanend vingertje opgestoken bij zijn pikanteriedn en
chanteurspraktijken. Waarschijnlijk hierdoor en door de algemene verguizing van Weyerman in de 19e eeuw is de betekenis van Weyerman voor
de Bredase geschiedenis nooit goed uit de verf gekomen.
Naast inside-informatie over bestuurders, notabelen en geestelijken
geeft Weyerman in zijn Konst-schilders veel informatie over kunstenaars
die in Breda hebben gewerkt. Na een vluchtige telling kwam ik al tot
30 a 35 kunstschilders die tussen 1680 en 1720 minstens enige tijd in
Breda vertoefd hebben. Over al deze schilders geeft Campo de nodige,
alleen niet altijd even relevante informatie.
Tot slot wil ik enkele citaten uit Weyermanswerkgeven, die kunnen dienen als illustratie bij de achteruitgang van Breda in de eerste helft
van de 18e eeuw. Eerst verlaat ik Weyerman even en ga ik naar een
latere Bredase, Jonkvrouwe de Lannoy, vriendin van Bilderdijk en Feith.
Een aantal van haar versregels is lange tijd gebruikt als illustratie
bij het verval van Breda in de tweede helft van de 18e eeuw:
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De kalmte brengt hier steeds de zoetste rijmlijst voort.
En kan het lachend groen der Dichtren geest bekooren,
'k Vind hier bij ieder stap een nieuw vermaak gebooren;
Want Flora's milde hand spreidt in den lentetijd,
Tot zelf op onze markt een lieflijk grastapijt. (2)
Gras op de markt wijst natuurlijk op een afwezigheid van markthandel
en ander economisch bedrijf. F.A. Brekelmans heeft er in een artikel
Juliana's lieflijk grastapijt (3) echter op gewezen dat hier niet de
markt van Breda, maar de markt van Geertruidenberg, op het moment
van schrijven van bovenstaande regels de woonplaats van jonkvrouwe
De Lannoy, betreft.
We kunnen ons nu afvragen waarom men een citaat van een dichteres van
het tweede plan gebruikt, als Weyerman zich al ver voor het midden
van de 18e eeuw vele malen heeft uitgelaten over het verval van de
Bredase economie.
Zo schrijft hij in het derde deel van de Konst-schilders, over de
schilder Jan Baptist Biset:
By stak van Delf op nieuws eens over na Breda, om te zien
of'er niet iets was uytgebot t'zedert zijn of zijn, doch hy
vond wel gras op 's Heeren straaten, maar geen graan in
's Heeren beurzen, zo dat hy den gantschen dag door ging
wandelen, in stee van te schilderen, door welke Spaansche
oefening hy ook by de Bredaasche borgers der tytel overwon
van den luyen Schilder. (4)
Het duidelijkst kan men de achteruitgang van de Bredase economie illustreren met het volgend citaat, waarin JCW de kunstschilder Palamedes
Palamedesz. Junior behandelt:
Te Breda plagten onlings, noch eenige konsttafereelen van dien
Palamedes, batailles verbeeldende, te berusten bij deze en
geen konstbeminnaars; doch het raagshooft der behoeftigheyt
heeft die stukken, benevens meer andere konst, zo geheelyk
weggezweept uyt de huyzen der Borgerheeren, Borgers en
Ingezeetenen (...) (5)
Men moest dus de schilderijen verkopen om het hoofd boven water te houden
Het lijkt mij dat deze citaten aantonen dat Weyerman zeker zijn nut
kan hebben voor de studie van de Bredase geschiedenis. Hier als illustratie bij de economische geschiedenis van de stad, maar waarschijnlijk is hij het best te gebruiken als bron voor de niet-officiéle
geschiedenis van Breda tussen + 1680 en + 1720.
.

Noten
1. Deze inleiding bevat voor een deel dezelfde elementen als de inleiding voor de expeditie naar Breda in de Mededelingen JCW 6, 1983-2,
pp. 1-2. Daarom is ze wat beknopter weergegeven.
2. Dichtkundige werken van Juliana Baronesse de Lannoy, Leyden, 1780,
pp. 13-14.
3. F.A. Brekelmans, 'Juliana's lieflijk grastapijti, in: Jaarboek
Oranjeboom XVIII (1964), pp. 72-76.
4. Konst-schilders III, p. 370.
5. Konst-schilders III, p. 396.
Willem Hendrikx
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FERDINAND VAN KESSEL, LEERMEESTER VAN WEYERMAN ?

Ergens in het vierde deel van de Levensbeschrijvingen der Nederlandsche
Konst-schilders en Konst-schilderessen zegt Weyerman in een Lange zin
"De beginsels der Tekenkonst heb ik geleerd bij den Bredaschen konstschilder (1) naderhand onderwees mij Ferdinand van Kessel, schilder
van den koning van Polen; in de behandeling der olieverwen ten laatsten geraakte ik tot Antwerpen bij den bloemschilder Simon Hardimê,
die voor zichzelf een goed schilder was, doch die het alderminste talent niet had om een leerling te onderwijzen zo dat ik voor het
grootste gedeelte mijn konst ben verschuldigt aan mijn eigen naarstigheid en aan vlijtig schilderen naar het leven" (2).
Het zou misschien een aardiger verhaal worden als ik iets vertelde over
Simon Hardime (1664 of 1672-1737), van wie Weyerman elders vertelt,
dat hij, toen hij het in zijn vaderstad niet meer kon uithouden, uit
Antwerpen vertrok naar zijn broer in Den Haag "bij wie hij zo welkom
was als een hond in een spel kegels". Daarna zette hij koers naar het
"kooprijk Breda", maar Weyerman zegt daar meteen bij "daar den borger
meer benodigt is om brood als om schilderen". Tenslotte vertrok hij
naar Engeland, waar hij het goed deed (3).
Maar ik heb beloofd iets te vertellen over de kunstschilder Ferdinand
van Kessel. Het is misschien gek om te zeggen: maar het wordt een
voordracht over een kunstschilder, van wie ik nooit een schilderij
heb gezien. Ik zal dus ook geen dia's vertonen. U zult het met mijn
woorden moeten doen. Dat bent U overigens als lezers van Weyerman gewend. Mijn woorden zullen alleen minder geestig zijn. En ik hoop, dat
het niet nodig zal zijn om voor een goed begrip een commentaar erbij
te voegen, zoals de heer Hanou bijvoorbeeld heeft gedaan bij Den Vrolijke Tuchtheer (4).
Ik had eerst wel een ander idee, maar het is misschien toch het beste
mijn verhaal te vertellen aan de hand van het verhaal van Weyerman
in het derde deel van zijn Levensbeschrijvingen der Nederlandsche
Konstschilders (5). Uiteraard met de nodige uitweidingen, waarvoor ik
de voornaamste gegevens ontleen aan een drietal bewaard gebleven notariele akten, die aanwezig zijn bij het Bredase gemeentearchief (6).
Dat is niet veel. Er blijven dan ook meer vragen over dan er worden
beantwoord.
Ferdinand van Kessel, geboren te Amsterdam 7 april 1648 als oudste
zoon van Jan van Kessel en Maria van Abshoven is eigenlijk een vervelende man. Ik kan me daarom soms helemaal niet voorstellen, dat hij
de of een leermeester zou zijn geweest van Weyerman. Vandaar het
vraagteken bij de titel van mijn verhaal.
Ik zei al dat er heel weinig werk van hem bekend is. Het is nog veel
erger. Er is over de hele man maar weinig bekend. We weten veel meer
over vrijwel al zijn voorvaderen tot in het begin van de zestiende
eeuw en over andere familieleden. Om U dat te illustreren:
Zijn vader was dus Jan van Kassel, een vrij beroemde schilder te Ant-

werpen (1626-1679), van wie ook veel werk is bewaard gebleven. Ferdinand had ook nog een jongere broer Jan (1654-1708), hofschilder van
o.a. Karel II en Philips V van Spanje in Madrid.
Ook beide grootvaders waren kunstschilders: Hieronymus van Kessel
(1578-1625?) en Ferdinand van Abshoven (1576-1652). Van de laatste
heeft hij de doopnaam.
Grootvader Hieronymus van Kessel was getrouwd net Paschasia Breughel,
een dochter van de Fluwelen Breughel of Bloemen-Breughel (= Jan Breughel, de oude, 1568-1625), die weer een zoon was van Pieter Breughel,
de oude (+ 1525-1569), de bekende Boeren-Breughel of Vieze Breughel.
Ook een beroemde 17e-eeuwse schilder als David Teniers de jonge
(1610-1690) was familie.
Onze Ferdinand komt dus uit een geslacht van schilders, een Dynastie
van schilders, zoals enige jaren geleden een tentoonstelling in Brussel, aan deze familie gewijd, heette (7). Een traditie van twee eeuwen,
Dat moet wel een last zijn geweest. In ieder geval een toestand die
wij ons bijna niet voor kunnen stellen. Wie van ons weet Überhaupt
welk beroep zijn grootvader had? Om mar niet to spreken van overgrootvader of betovergrootvader.
Ferdinand leerde zijn vak vooral van zijn vader. Het niveau van zijn
vader haalde hij niet zegt Weyerman. Toch werd hij de hofschilder van
twee vorsten; van de koning van Polen, Jan Sobieski en van onze koning-stadhouder Willem III, van wie het ruiterstandbeeld op het Bredase Kasteelplein staat.
Heel uitgebreid beschrijft Weyerman drie schilderijen, liever drie kabinetstukken, want ze bestonden (bestaan?) uit meerdere afzonderlijke
schilderijen en schilderijtjes, die tesamen in een lijst den compositie vormen. Ook vader Jan en de Fluwelen Breughel maakten van deze
stukken.
De eerste was een schilderij op koper van 3 voet hoog en 31/2 voet
breed, verbeeldende de Vier Elementen, gesymboliseerd door vier kleine
kinderen. De lucht wordt verbeeld door een kind gezeten op een
arend, vergezeld van allerhande vogeltjes. De aarde: een kind steunend met de rechterarm op een leeuw, omgeven door vruchten, bloemen
en wilde kruiden. Het vuur: hier wordt het kind vergezeld van allerlei
krijgstuig, harnassen, vaandels, speren enz., alsmede een mooi aapje
dat een glaasje rossoli drinkt en een pijpje rookt. Het water: hier
leunt het kind op een horen des overvloeds aan de never van een rivier, waarin zowel zee- als riviervissen zwemmen, terwijl er verder
koraal, schelpen en waterplanten bij zijn "afgemaalt". Er omheen een
smalle ebbenhouten lijst met een gouden biesje en daaromheen 14 (of
16, dat wist Weyerman niet meer zo precies) kleine schilderijtjes met
afbeeldingen van allerlei zeldzaamheden: dieren, vogels, wapenrustingen, vissen, Alles samen in den grote fraaie lijst, zodat het een kabinetstuk vormde.
Een dergelijk stuk maakte hij ook van de Vier Werelddelen (8). De beschrijving daarvan zal ik U besparen. Wel vermeld ik hier dat onze
Ferdinand, volgens Weyerman, bij het vervaardigen van deze kunststukken zich voornamelijk bediende van duizenden (sic) getekende en geschilderde voorbeelden (o.a. door zijn vader). En dathij, als er nog
ietsontbrak, kruidboeken, dieren-, vogels- en vissenbeschrijvingen
raadpleegde. Dat hij dus weinig naar de natuur schilderde.
Zoals gezegd was hij o.a. hofschilder van de Poolse koning Jan Sobies-
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ki (1674-1696), die vooral bekend is omdat hij in 1683 voor Wenen de
Turken versloeg en omdat hij zo ongeveer de laatste belangrijke Poolse
vorst is geweest. Deze had enige schilderijtjes van hem gezien en was
er blijkbaar verrukt van. Voor hem vervaardigde Van Kessel een compleet schilderijenkabinet.
Misschien hebt U de gereconstrueerde schilderijenzaal van prins Willem
V aan het Buitenhof in Den Haag gezien; onlangs heringericht zoals
deze zou zijn geweest tussen 1774 en 1795, dus wel 100 jaar later.
Waarschijnlijk was het kabinet van Jan Sobieski ook wel kleiner. Het
brandde ook nog een keer of waarop onze schilder "binnen weynig jaaren diezelve stukkei, waarvan hij de modellen (= schetsen) had bewaard, voor de tweede maal schilderde" en waarvoor hij uiteraard nog
rijkelijker werd beloond.
Een nadrukkelijk verzoek om naar Polen te komen beantwoordde Van Kessel niet. Als reden gaf hij zijn gezondheidstoestand op. Weyerman geeft
nog wel een ander motief: zonder voorbeelden en vooral zonder de medewerking van collega's-specialisten kon Ferdinand van Kessel niet
veel.
Een kabinetstuk wil ik nog vermelden, waarvan Weyerman een uitvoerige
beschrijving geeft. Het was tamelijk groot en gaf het "stichtelijk levensgedrag van Reynaart de Vos" omgeven door (dertien) langwerpige
stukjes op koperen platen, waarop alle schelmstukken van Reynaart waren uitgebeeld. Weyerman vermeldt hierbij, dat Ferdinand met dit stuk
bleef zitten, omdat de koning van Polen kwam te sterven en diens gezant ondanks de bestelling weigerde te betalen. Uiteraard vermeldt
Weyerman, dat Van Kessel hier vaak over zeurde "aangezien hij geen
groter vermaak kende als te rammelen in gouden en zilveren munten".
Het merkwaardige is nu, dat dit stuk als nr. 1 wordt vermeld in de
inventaris van de nalatenschap van Ferdinand van Kessel: "1° Het oordeel van den Vosch met 13 copere plaetiens rontsomme". Weyerman moet
een goed geheugen gehad hebben en goed gekeken hebben.
We weten niet precies wanneer Ferdinand van Kessel uit Antwerpen naar
Breda is gekomen. Waarschijnlijk hield zijn komst verband met de voltooiing van het Kasteel (9) en werd hij door de intendant Jan de
Wijse uitgenodigd.
Weyerman vertelt, dat hij een plafondschildering maakte voor het Kasteel. Op instigatie van Jan de Wijse had hij daarin de arend geschilderd als symbool van de keizer van Duitsland, aan wie alle andere vogels - als representanten van andere vorsten - hulde en manschap kwamen bewijzen. Dat beviel de koning-stadhouder Willem III helemaal
niet. Bijzonder geirriteerd vroeg hij De Wijse of hij dat zo had besteld en deze ontkende dat. Zodoende bleef De Wijse in de gunst en
werd het onze schilder hoogst kwalijk genomen.
Overigens zijn we hier bij een van de kennissen van Ferdinand van
Kessel. Ik wil er een paar noemen. Eft ding valt op: allen zijn roomskatholiek.
De reeds genoemde Jan de Wijse (1635-1725) was eigenlijk timmerman en
koopman; hij was dus ook de opzichter, uitvoerder van de voltooiing
van het Kasteel. Daarnaast was hij de stichter van het Capucijnenklooster te Meersel Dreef (1687) en de eigenaar van het slotje Grimhuyzen te Ulvenhout, dat zich beyond op de plaats waar nu de r.k. kerk
staat.
Een ander is de generaal Van Weibnom (1610/11 of 1626-1691), benoemd
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冒

Het kasteel (Prinsenhof) te Breda na de voltooiirig door de koning-stadhouder Willem III,
uitgevoerd onder supervisie van Jan cle Wijze Lussen 1688 en 1695. Fe 旧 inand van Kessel
verzorqde daarbij 0．α． p/a fondschilderingen.
Naar een gravure Vαn Harrewijn.

als gouverneur van Breda in 1678. Zeker geen lieverdje. Maar wel rijk
en zo Rooms dat hij vrijwel alle kosten voor zijn rekening nam van de
verbouwing en inrichting van de schuilkerk in de Nieuwstraat, die
daarom wel "de kerk van de gouverneur" werd genoemd (10).
Weer een ander was pastoor Nicolaus van Milst (1645-1706), pastoor van
het Begijnhof (11).
Waarschijnlijk heeft Ferdinand van Kessel van deze mensen portretten
geschilderd. Van de generaal beyond zich een portret in zijn eigen
(Ferdinands) nalatenschap. In de nalatenschap van pastoor Van Milst
beyond zich een portret van deze (12).
Overigens was Ferdinand van Kessel niet getrouwd. Hij woonde toen hij
stierf in bij de weduwe van Sr. Jacobus van den Kerckhoven op de Grote
Markt in het huis genaamd het Suijkerhuys. Thans is dat nr. 20: Café
The Paddock. Heel waarschijnlijk was deze Van den Kerckhoven een oude
kennis uit Antwerpen.
De drie bij het gemeentearchief aanwezige documenten betreffende Ferdinand van Kessel bestaan uit twee testamenten en de reeds genoemde inventaris van zijn nalatenschap (13). Voor de laatste moeten we zijn
erfgenamen bijzonder dankbaar zijn. Hij had namelijk al zijn bezittingen in Breda vermaakt aan twee vrienden: de suikerbakker Abraham de
Longe en Arnoldus Betinck. Zij waren niet verplicht een inventaris te
maken. Nu zij het wel hebben gedaan weten wij dat Ferdinand van Kessel
een kabinet van schilderijen bezat, waarvan de inventaris 200 nrs. omvat. Daarbij waren originelen van de Fluwelen Breughel, Adriaan Brouwer, David Teniers de jonge, Anthony van Dijck, Rembrandt, enz.
In zijn testament gaf hij zijn erfgenamen nog de volgende raad: "dat
sij sijn schilderijen, en voornamelijk de beste stukken, niet lichtelijk ofte ras uyterhand (moesten) werpen of voor wyniger prijse vercoopen (sullen), maer" - en dan komt het - "daermede wachten tottertijt dat ze op sijn waerde comen sullen".
Tenslotte nog iets over zijn boeken. Ik noem er maar een paar. Misschien karakteristiek voor Van Kessel is het bezit van Den volmaeckten
coopman, door Savory, vertaald door Broeckhuysen (Amsterdam 1683). Uiteraard bezat hij Het Schilderboeck van Carel van Mander. Verder is interessant de vermelding van De Metamorphosen van Ovidius. Als goed
rooms katholiek bezat Van Kessel verder natuurlijk geen Bijbel, maar
wel een Histoire du vieux et nouveau testament. En na een boek met de
intrigerende titel Practijck der Dieven vermeldt de inventaris "noch
drie devote stucxkens door de heer Van Milst gemaakt".
Na twee anecdoten die ik niet kan navertellen eindigt Weyerman zijn
verhaal met de volgende zin: "Die konstenaar stierf tot Breda (29 juli
1702 dus) uitgeput door het podagra (voetjicht) en chiragra (handjicht) en door onophoudelijk te schilderen, want wij geloven dat er
niet vele Nederlandse schilders zijn die een zo groot aantal konstschilderijen in de wereld hebben gebracht als dien konstrijken Ferdinand van Kessel en daarvan zullen wij de reden zeggen: hij was vaardig
en naarstig".
Als Weyerman bier niet loog is het des te merkwaardiger, dat er zo weinig schilderijen van hem bekend zijn.
Noten
1. Waarschijnlijk Joannes van de Leur, waarvan Weyerman de voornaam
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niet meer wist toen hij later schreef over N. van de Leur (Levensbeschrijvingen III (1729), p. 287-291), en/of de beeldhouwer Frank
Pietersz. Verheijden (Levensbeschrijvingen IV (1769), p. 380-384).
2. Levensbeschrijvingen IV (1769), p. 470.
3. Levensbeschrijvingen III (1729), p. 245-248.
4. Jacob Campo Weyerman, Den Vrolijke Tuchtheer (1729). Deel 1 tekst,

5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

deel 2 kommentaar door A.J. Hanou. Amsterdam 1978. Amsterdamse
smaldelen 7.
Levensbeschrijvingen III (1729), p. 291-303.
Testament d.d. 4 januari 1702 (GA Breda, N Breda 397, akte nr. 1);
testament d.d. 18 juli 1702 (N Breda 448, akte nr. 104); inventaris van zijn nalatenschap d.d. 11 en 12 augustus 1702 (N Breda 448,
akte nr. 108).
Bruegel. Een dynastie van schilders. Europalia 80 Belgié. (Tentoonstelling 18 september-18 november 1980). Catalogus van 340 blz.
Australid werd nog niet als werelddeel erkend.
Uitgevoerd tussen de jaren 1688 en 1695.
Zie o.a. het artikel van J.L.M. de Lepper over "De Bredasche
schuilkerken", in: Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige
Kring van Stad en Land van Breda "De Oranjeboom", dl. 23 (1970),
m.n. p. 20 en 25.
Zie over deze: A. van Duinkerken, Nicolaus van Milst 1645-1706.
Utrecht/Brussel 1949.
Inventaris van de nalatenschap van pastoor Nicolaes van Milst d.d.
23 augustus 1706 (GA Breda, N Breda 593, akte nr. 115).
Zie noot 6.

J.M.F. IJsseling

Signaleringen
VAN EFFEN, DE KUNSTHANDEL EN WEYERMAN
In De Hollandsche Spectator, no. 267 van 17 mey 1734 (dl. IX, p. 209216) schrijft Justus van Effen over de kunsthandel. De volgende passage is in verband met Weyerman interessant:
"Het ander dat ik by zal brengen is noch gansch niet oud, en my in
de voorleden week door een beer van myne kennis omstandig verhaald.
Deeze komt onlangs aan het huis van een Bier fyne kwanten, die ik
thans onder handen heb. Daar wordt hem een stukje vertoond, dat met
een gesneeden vergulden lyst pronkte, en zorgvuldig in een ruw houten kasje wierdt bewaard. Hy zag aanstonds wat het was, maar hieldt
zich, dewyl 'er iemand bystond in wiens presentie hy zyne gedachten
daar over niet uiten Wilde, als of hy alles geloofde wat hem voorgelogen wierdt. 't Was een Copy in 't klein van het stuk, dat Antony van Dyk, na zyne te rugkomst uit Italien, voor de Augustyner
Monniken te Antwerpen gemaald, en daar hy zo veel spuls me8 gehad
beef t, als ieder een, die de historie van dien grooten Schilder,
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al waar het slechts uit Houbraken of Weyerman, weet, genoegzaam
bekend moet zyn. Dit onderscheid was 'er alleenig in, dat de Zoon
van Monica in de copy met een wit gewaad, zo als Van Dyk hem ook
geschilderd hadt, eer hy zyn eigen werk om de zotheid der kloosterlingen bederven moest, de oogen der aanschouweren als de hoofdpersonage des tafereels aanstonds op zich trok. Dit stukje, waarvan myn vriend het principaal zelf meer dan eens heeft gezien,
wierdt daar by kris en kras verzekerd een origineel NB van Poelenburg te zyn, niet tegenstaande dat het onder de prenten van Van
Dyk dagelyks voorkomt [...] dat men noch tegenwoordig te Antwerpen
bescheid zou kunnen krygen van die gewaande en noch leevende Poelenburgen, aan welker penseelen het zyn bastaardgeboorte verschuldigd is. Waar voor men zulk eenen, of die hem daar toe gebruikt,
te houden hebbe, laat ik aan het oordeel van den verstandigen Leezer: alsmede, of zy, die, ten dage dat de kabinetten te zien zyn,
een origineel ophangende, het 's nachts voor de verkooping verwisselen tegen een copy, wel recht in hunnen handel en wandel bestaan." (p. 215-216)
E.C.J. Nieuweboer

RECLAME VOOR WEYERMAN ( II )
Maandelyke Uittreksels of Boekzaal der geleerde Waerelt. Sept. 1765,
p. 227: "BEKENTMAKING. Jacobus HAYMAN (is) door Inkoop magtig geworden
(...) de voornaamste gevallen van den wonderlyken DON QUICHOT, door den
beroemde PICART ROMYN en andere voornaame Meesters in 31 konstplaaten,
na de uitmuntende Schilderyen van COYPEL, in 't kooper gebragt, en beschreeven op een vryen en vrolyke trant, door JACOB CAMPO WEYERMAN, en
door den zelfden net Gedichten, ter verklaaring van ieder Konst-Print,
en het leeven van M. de CERVANTES SAAVEDRA verrykt, op groot Rojaal
Papier, in Quarto, voor 10 guld. en in Folio on Mediaan Papier, met
sierlyke randen daar om gedrukt, voor 15 gulden."
Maandelyke Uittreksels (...) Nov. 1765, p. 507: Letternieuws:
"JACOBUS HAYMAN, maakt by deeze bekent, dat (...) de Gevallen van DON
QUICHOT, door JACOB CAMPO WEYERMAN, in Folio uitverkogt en niet meer
te bekomen zyn, (...) als mede nog maar een klein getal van de Gevallen van DON QUICHOT, door J.C. WEYERMAN, met de 31 Konstplaaten van
PICARD, in groot Quarto, voor 10 gl."
Maandelyke Uittreksels (...) January 1767, p. 82: BEKENTMAKING.
"Ook zyn by denzelve (= Jacobus Hayman) nog eenige weinige Exemplaaren
te bekomen van de Gevallen van DON QUICHOT, door JACOB CAMPO WEYERMAN,
met de 31 Konstplaaten van den beroemden PICARD. In groot Quarto, en
in Folio. Alle extra fraay van Plaatdrukken."
Republyk der Geleerden (...) Maart en April 1768, p. 321-338:
Uittreksel van "KORT LEVENSBERICHT van den Geestigen ROBERT HENNEBO,
wylen Grappig Dichter en Snaaksch Zoopjes Tapper te Amsterdam."
p. 330: "Onlangs heeft men Hennebo uit de andere Waereld een bericht
wegens zyn toestand aldaar, laten Schryven, waar in hy zegt dat hy ook
by 't Schimmenheir, als Hospes en Jeneverkoninq zyn voorige handtee-

29

ring waarneemt." In dit 'bericht' wordt Weyerman genoemd: "Hier (= "in
It Zielen Tempe van dit fraay Arkadia") zag ik Poeraart (x) my al
hupplende / ontmoeten, / En Campo Weyerman (+) my onderdanig / groeten" (p. 336). De resp. noten onderaan de bladzijde: "(x) Een afgezet
Predikant, bekend door sommige boertende Gedichten, en door zyn Verhandeling over de Nederlandsche Dichtsieraden en Koppelwoorden. (+)
Deez' befaamde Schilder en Dichter, die zyn leven in 's Hage op de Gevangenpoort geeindigd heeft, is ook de Levensbeschryver van Hennebo
geweest, doch zeer partydig, en tastbaar valsch zyn vele van zyne berichten; ook eigent by zich den lof toe, wegens de vertaling van Hay
Ben Tobaak met welke onze Hennebo by de kenners vele Eere behaald
heeft."
Republyk der Geleerden (...) Nov. en Dec. 1769, p. 506:
"By dezelven (= A. Blusse en Zoon) is nog gedrukt: de Levensbeschryvingen der Nederlandsche Konst-Schilders en Konstschilderessen, met
voorafgaande Aanmerkingen over het betaamelyke en het wangevoegelyke
van de Schilderkonst, benevens een korte Levensschets der Konstschilders van de Schilder-Academie in s'Hage, door Jacob Campo Weyerman,
Konstschilder; verrykt met nieuwe Vignetten, Vierde Deel, in Quarto."
Republyk der Geleerden (...) Nov. en Dec. 1769, p. [516]:
In de "LYST van Nieuw Uytgekomene Boeken, die in den Boekwinkel van
G. DE GROOT en ZOON, te bekomen zyn" is onder "NEDERDUITSCHE BOEKEN"
te vinden: "Weyerman Leven der Konstschilders, 4. 4de deel Dord."
Jan van Heugten

HET OOG IN 'T ZEIL

In oktober 1983 verscheen er een nieuwe loot aan de stam der JCW-bladen. De beeldspraak voldoet eigenlijk niet, want het betreft een ent,
een bastaardblad. Onder redactie van Toke van Helmond, Bas Lubberhuizen, Frits Muller, Koos van Weringh en Thijs Wierema verscheen het
eerste nummer van de tweemaandelijkse periodiek Het Oog in 't Zeil.
Het tijdschrift is de opvolger van het in 1982 verscheiden kwartaalschrift De Engelbewaarder.
De inleiding van de redactie opent met de zinsnede: "De naam van dit
blad is niet nieuw: in 1780 verscheen een publikatie onder dezelfde
naam. Op de titelpagina staat: 'HET OOG IN 'T ZEIL, in vijftig geestige vertoogen door Jacob Campo Weyerman - geschreeven, geduurende zijne
detentie op de Voorpoorte [...]". De redactie wijdt vervolgens enkele
anneals aan het auteurschap van deze 1780-editie, en besluit: "Dit
nieuwe blad is niet bedoeld als een periodiek voor de Weyerman-exegese en daarom zal de vraag naar de echtheid van Het Oog in 't Zeil
hier niet verder worden onderzocht. De naam beviel ons, vandaar."
De naam van dit nieuwe tijdschrift voor letterkunde bevalt ook mij.
Vandaar dat ik deze nieuwe Engelbewaarder, die na zijn verscheiden
toch een oogje in 't zeil blijkt te houden in de kraamkamer van de
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moderne letterkunde, behouden vlucht wens.
Geheel ongevoelig voor Weyerman blijkt het blad trouwens niet: op p.
39 bespreekt het Ton Broos' artikel in Dutch Crossing nr. 19, april
1983, over Campo's bewerking van Defoe's True-born Englishman.
A.J. Hanou

FEITH EN WEYERMAN
In Rhijnvis Feith, Het Ideaal in de kunst (ed. Buijnsters) Zwolle 1967,
staat op p. 78-79 een noot bij een door Feith aangehaalde opmerking
over de kunstschilder J.B. Weninx. De noot van de hand van Feith en
door Buijnsters vervolledigd gaat over een citaat uit JCW's De levensbeschryvingen der Nederlandsche Konst-Schilders en Konst-Schilderessen,
dl. II ('s-Gravenhage 1729), pp. 169-170.
Op bladzijde 96 van dezelfde teksteditie staat een noot, geheel van de
hand van Feith, bij een opmerking over kunstenaars die naar het "hooge
Ideaal" streefden. De noot luidt aldus:
Die het leven van de Hollandsche Schilders van Campo Wyerman of een
ander gelezen hebben, wanen in de levenswijze der meesten geen tegenwerping tegen mijn gezegde te vinden. Als men Rubbens, zijn
discipel van Dijk en eenige zeer weinigen uitzondert, hebben alle
deze Heeren niet naar het Ideaal, daar ik hier van spreek, gearbeid, kenden het zelfs niet eens. Buiten de genoemden behooren alle
de anderen, hoe zeer er ook onder waren, die in de navolging der natuur de naam van voortreffelijke kunstenaars verdienen, tot die
klasse van schilders, die alleen een der Idealen kenden, daar ik
in't begin van mijne verhandeling van gesproken heb.
H.M. de Blauw

VERKOOPADVERTENTIE MEER EN HOEF
In de Leydse Courant van woensdag 27 oktober 1728 trof ik de navolgende advertentie aan.
"Uyt de hand te koop, een wel geleegene en wel beplante Hofsteede,
genaamd MEEREN-HOFF, geleegen tusschen Abcoude en de Voet-Angel; met
deszelfs Heeren Huyzinge, voorzien met drie beneeden- en drie bovenVertrekken; verder Stallinge voor zes Paarden, groot Koetshuys,
Hooyzolder, en Speelhuys, uytziende op de Wagenweg en Utrechtse
Vaart, een groote Laan, Boomgaard, en 2 Moes-Tuynen, te zamen groot
ruym 1 Morgen: Als meede een Huysmans Wooninge, Hooyberg, Wey- en
Hooylanden, te zamen groot 22 en 1 half Morgen, en verder zoodanig
als dagelyks door de Gegadingden gezien, en by de Makelaar Lucas de
Schepper te Amsterdam, of op de Hofsteede Oldenhof aan de VoetAngel, vernomen kan worden."
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Dezelfde tekst staat ook in de krant van 12 november.
De beide advertenties hebben hun doel niet gemist, want Johannes de la
Croix, eigenaar van Meer en Hoef, verkocht op 9 december 1728 zijn
hofstede aan Jan to Hooff.
Men vergelijke overigens de advertentie in de Amsterdamsche Courant
van 5 oktober 1726, afgedrukt in de Med. JCW, p. 446.
J. Bruggeman

Inhoud
LEZING

Jacob Campo Weyerman en de boekhandel
Gehouden op de 6e grondvergadering 8 januari 1983
(I.H. van Eeghen)
Weyerman in Vianen: zijn vrijgeleide in 1731
(P. Altena, M. Gijswijt-Hofstra)

1
16

STICHTING JCW

Van het bestuur

20

Expeditie Breda 1983
Inleiding (W. Hendrikx)
Ferdinand van Kessel, leermeester van Weyerman?
(J.M.F. IJsseling)

21
21
23

SIGNALERINGEN

Van Ef fen, de kunsthandel en Weyerman (E.C.J. Nieuweboer)
Reclame voor Weyerman II (J. van Heugten)
Het oog in 't zeil (A.J. Hanou)
Feith en Weyerman (H.M. de Blauw)
Advertentie Meer en Hoef (J. Bruggeman)
MEDEDELINGEN 6 (1983), 3 bevat bijdragen en mededelingen van :

P. Altena
H.M. de Blauw
J. Bruggeman
I.H. van Eeghen
M. Gijswijt-Hofstra
A.J. Hanou
W. Hendrikx
J. van Heugten
E.C.J. Nieuweboer
J.M.F. IJsseling

32

Veerstraat 5 III, 1057 SL Amsterdam
Persijnstraat 1, 1135 EC Edam
Antheunisstraat 18, 2522 ZE Den Haag
Prinsengracht 590, 1017 KS Amsterdam
Pr. Marijkestraat 42, 1077 XD Amsterdam
Gouden Leeuw 139, 1103 KB Amsterdam
Jacob Catskade 3 III, 1052 BR Amsterdam
Aart van der Neerweg 47, 1191 ED Ouderkerk
aan de Amstel
Stolbergstraat 5, 2012 EP Haarlem
Zorgvlietstraat 223, 4834 NC Breda

28
29
30
31
31

Inhoud Jaargang 6
Altena, P. De wereld van Jacob Bart volgens Jacob Campo Weyerman
1, 11-16
(observatie)
Altena, P. en M. Gijswijt-Hofstra. Weyerman in Vianen: zijn vrij3, 16-20
geleide in 1731
1, 19-22
Blauw, H.M. de. Annotatie Rottetdam6che He'ime6 no. 1
1, 29-30
Blauw, H.M. de. J.C.W. in de handboeken (signalering)
3,
31
Blauw, H.M. de. Feith en Weyerman (signalering)
Bostoen, K. Literaire voorkeuren van Weyerman in de Rottetdam6che
1, 7- 9
Heune6 (observatie)
Bostoen, K. De essaybundel Het vettokkend (mg (aankondiging) 1, 26-29
3, 31-32
Bruggeman, J. Advertentie Meer en Hoef (signalering)
3, 1-16
Eeghen, I.H. van. Jacob Campo Weyerman en de boekhandel
3, 30-31
Hanou, A.J. Het oog in 't zeil (signalering)
2, 1- 2
Hendrikx, W. Expeditie Breda
Hendrikx, W. Jacob Campo Weyerman en enige kunstkopers uit Breda
2, 9-20
en omgeving
3, 21-22
Hendrikx, W. Inleiding (expeditie Breda)
1, 30-32
Heugten, J. van. Reclame voor Weyerman I + II (signalering)
3, 29-30
1, 16-19
Nieuweboer, A. De Babbetaca, of een ontdekte goudmijn? (observatie)
2, 26-32
Nieuweboer, A. Annotatie Rottetdamsche HQ mess no. 2
Nieuweboer, E.C.J. Van Ef fen, de kunsthandel en Weyerman (signa3, 28-29
lering)
2,
32
Redactie. Kort nieuws
1, 9-11
Sierman, B. JCW-exemplaren in de Mededetingen (observatie)
30
1,
Sierman, B. Stelling (signalering)
Stichting JCW. Notulen van de grondvergadering van 9 januari 1982
1, 4- 6
Stichting JCW. Verslag expeditievergadering van 7 augustus 1982 to
1,
6
Antwerpen
3,
21
Stichting JCW. Expeditie Breda 1983
20
3,
Stichting JCW. Van het bestuur (archief, redactie)
Tempelaars, R. Jacob Campo Weyerman contra de Bredase kamer
2, 2 8
Het Vteugdendai
1, 1- 3
Vet, J.J.V.M. de. Weyerman en zijn Kartuizer
2, 20-25
Vet, J.J.V.M. de. Annotatie Rottetdam6che Hetme6 no. 8
1, 23-26
Wetzels, F. Annotatie Rotte'tdam6che Heune6 no. 3
3, 23-28
IJsseling, J.M.F. Ferdinand van Kessel, leermeester van Weyerman?
-

Uitgaven van

HUTS AAN DE DRIE GRACHTEN
O.Z. Voorburgwal 249
Amsterdam

J.C. WEYERMAN: De Rotterdamsche Hermes (1720-1721)
Integrale reproductie van alie 59 afleveringen van dit
satirische weekblad. Ingeleid door Adele Nieuweboer.
(Dok 2) 90 6388141X 47,50

J.C. WEYERMAN, Toneelstukken: Den Heer is betoovert,
en De Juffer is behext; De Schoone Dwaalster, of De
Vereenigde Gelieven; De Vruchtbaare Juffer.
Drie toneelstukken naar het handschrift, uitg. door
A.J. Hanou.
19,50

90 63880219

WEYERMAN, JACOB CAMPCk Den Vrolyke Tuchtheer
(1729), met commentaar door A.J. Hanou.
(AS 7) 90 61852110

2 din. 20,--

In Vrij Nederland van 13 aug. 1977 schreef de neerlandicus H.M. de Blauw in een artikel over Weyerman:
Deze schrijver, die acht talen sprak, kunstschilder
was en die met wisselend fortuin een kwart eeuw
door Europa reisde en verkeerde met de groten van
zijn tijd, deze Hollandse combinatie van scherpzinnige hekelaars als Swift en Voltaire en charlatans
als Casanova en Cagliostro, had een leven geleid
zoals we dat kennen uit de avonturenromans van
Nicolaas Heinsius en de Engelsen Defoe en Fielding.
Onder redactie van H.M. de Blauw zal begin volgend
jaar een bundel opstellen over Weyerman verschijnen.

