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A.C.N. Koenhein

DEN VOORLOPER VAN DE KRONYK DER BANKROTIERS:

Enige aantekeningen over Viaanse personen en situaties, voorkomende in Weyermanswerlum(2).

In een eerdere aflevering van dit tijdschrift besteedde ik aandacht
aan Weyermans verblijf te Vianen in de dertiger jaren van de 18de
eeuw. (1) De nadruk lag toen op de persoonlijke lotgevallen van onze
hoofdpersoon in deze vrijplaats en de invloed daarvan op zijn literaire produktie. Aangezien het een inleidende bijdrage betrof, konden
slechts enkele algemene beschouwingen ten beste worden gegeven.
Een beter inzicht in Weyermans ontmoetingen met Viaanse figuren en de
wijze waarop hij zijn ervaringen met deze personen, gecombineerd met
zijn kennis over hun verleden, verwerkte in zijn geschriften, valt
met name te verkrijgen door nadere bestudering van een tweetal uitgaven van zijn hand, die speciaal zijn Viaanse belevenissen tot onderwerp hebben. In de eerste plaats is er de Verdeediging van Jakob
Campo Weyerman tegens Alexander Le Roux, waarin de schrijver zijn
ruzie met deze Viaanse schepenburgemeester op papier heeft voortgezet
en daarbij geen blad voor de mond neemt. (2) Uiteindelijk zou dit
pamflet, waaraan ik in een later stadium een aparte bijdrage hoop te
wijden, de aanleiding worden voor Weyermans gevangenneming in 1738.
Het andere satirische geschrift, waarin Viaanse gebeurtenissen een
centrale rol spelen, is Den Voorloper van de Kronyk der Bankrotiers.
(3) De navolgende bijdrage over dit scabreuze werkje is een enigszins
uitgebreide versie van mijn lezing tijdens de jaarlijkse expeditievergadering van de Stichting JCW van 18 augustus 1984.
Weyerman liet de Voorloper in 1738 bij de Rotterdamse boekverkoper
Dirk Hartigsvelt verschijnen. In het inleidende gedeelte, dat ongeveer de helft van het boekje in beslag neemt, geeft hij voornamelijk
bespiegelingen ten beste over bankroeten en andere onheilen die een
mens tijdens zijn leven kunnen overkomen. Daarna begint hij te vertellen over zijn "speelreis" naar Vianen, die hij in 1730 in het gezelschap van twee vrolijke heren maakte. Tot de laatste bladzijde
laat hij ons meegenieten van zijn observaties van personen en gebeurtenissen in het Viaanse koffiehuis.
"Zo dra als wy waren beland in Vianen, namen wy de vryheit (!)
van de byzondere uithangborden dier Vrystad te bestuderen, en
ziende het opschrift van een Koffihuis, namen wy onzen optrek
in dat gesticht. Den Kastelein Kornelis van Vleuten genaamt,
ontfing ons met zo veel eerbied uiterlyk, als met eigenbaat
innerlyk, een algemeene deugd aller Bataafsche Kasteleins en
Kasteleininnen."
De identificatie van dit Viaanse logement leverde aanvankelijk enige
problemen op, die voornamelijk werden veroorzaakt door het feit dat
de kastelein, Kornelis van Vleuten, niet als eigenaar in de belasting- en transportregisters te boek stond. (4) Onderzoek heeft echter
uitgewezen, dat het koffiehuis was gesitueerd op de hoek van de Voorstraat en de Kortendijk en reeds in 1731 werd gehuurd door Kornelis
van Vleuten.
Laat ik, alvorens mij bezig te houden met de obscure bezoekers van
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deze herberg, beginnen met het doopceel te lichten van de kastelein.
Mijns inziens mocht de uitbater van deze vrijstadslokaliteit zich
verheugen in de sympathie van Weyerman. Natuurlijk kan deze het niet
laten of en toe te spot te drijven met "die vroome man, die het air
had dat hy meer zwavel gebruikte tot heeling van den aamborst zyner
wynen, als hy verorberde tot genezing van zyn eigen hoest". Maar
"Kees den Kastelein" had "onderscheide beroepen genoeg doorloopen,
waar door hy het verstand uit de loutere ondervinding had opgedolven". Dat stored Weyerman wel aan, temeer daar de logementshouder zo
spraakzaam was als een neringloos procureur, zodat hij hem kon uithoren over de gebankroeteerde stamgasten, die de gelagkamer bevolkten.
Kornelis van Vleuten was afkomstig uit Amsterdam, waar hij omstreeks
1690 moet zijn geboren. Op 7 mei 1711 liet hij zijn ondertrouw aantekenen met Elisabeth Schuijlingh. (5) Kornelis was toen 21 jaar, zijn
aanstaande bruid was acht jaar ouder. Hij woonde toen in de H. Nicolaasstraat en werd geassisteerd door zijn mindervalide vader Jan van
Vleuten. Elisabeth was woonachtig in het "Kijserijk" en werd bijgestaan door haar moeder, Pietertje Pieters.
Over het zakelijk verleden van Kornelis van Vleuten in zijn Amsterdamse jaren is weinig bekend. Bij zijn ondertrouw gaf hij als beroep
kuiper op. Later - in 1734 - vernemen wij, dat hij een compagnieschap
had in een kuiperswinkel met mr. kuiper Hans Symesz, welk bedrijf
toen nog goed scheen te renderen. (6) Het zal daarom wel uit andere
oorzaken zijn geweest, dat Kornelis van Vleuten in 1730 met betalingsmoeilijkheden te kampen kreeg. Deze bleken dermate ernstig, dat
hij zich genoodzaakt zag op 23 mei van dat jaar zelf zijn insolventie
te gaan aangeven bij de commissarissen van de Desolate Boedelkamer te
Amsterdam. Nog dezelfde dag werd een curator aangesteld, aan wie 13
juli 1730 uit de crediteuren een mede-curator werd toegevoegd. (7)
Inmiddels werd het Kornelis van Vleuten te heet onder de voeten en
nam hij de wijk naar Vianen, waar hij van de weduwe van Adrianus Maggorij het koffiehuis huurde en voor kastelein ging spelen. De gefailleerde kuiper had Amsterdam blijkbaar niet zonder enige penningen
verlaten, want op 29 november 1730 werd hij in Vianen eigenaar van
maar liefst twee huizen tegelijk. (8) Het kleinste, gelegen aan de
Havendijk, had hij gekocht voor 115 gulden; hij deed het 20 oktober
1732 weer van de hand aan Claes Hendrikse de Veer. (9) In het andere
perceel, waarvoor hij 320 gulden had moeten neertellen, gelegen aan
de westzijde van de Voorstraat, ging hij aanvankelijk zelf wonen.
Maar de kastelein had grotere plannen. Op 9 april 1733 - zo blijkt
uit de registers - transporteerde mr. Jacob Baert zijn statige herenhuis aan dezelfde Voorstraat, waarvan de huurwaarde in 1731 op niet
minder dan 185 gulden werd getaxeerd, aan Elisabeth Schuijlingh, die
het op haar naam had verworven. (10) Voor deze aankoop had het echtpaar Van Vleuten enkele grote leningen moeten sluiten, waarbij towel
het nieuwe bezit als de oude woning tot onderpand dienden. Zo stelde
de rentmeester van het weeshuis 500 gulden ter beschikking, (11) het
Oude Mannen- en Vrouwenhuis nam een hypotheek van 1500 gulden op beide huizen (12) en de Amsterdamse koopman Abram Walles staat er maar
liefst 3000 gulden in. (13) Het bleek echter al gauw, dat de eenvoudige kastelein veel te ver boven zijn stand leefde. In de herfst van
1733 pakten sombere wolken zich boven zijn hoofd samen. Blijkens zijn
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dossier in de Desolate Boedelkamer te Amsterdam had hij op 19 oktober
1733 zijn schuldeisers, waarvan de reeds genoemde Abram Walles de
belangrijkste was, nog tot een akkoord kunnen bewegen. (14) Hij zat
echter dringend om geld verlegen. Op 26 februari 1734 beeindigde hij
voor de Amsterdamse notaris J.W. Smit zijn compagnieschap in de kuiperswinkel met Hans Symesz. Dit leverde hem weliswaar een positief
saldo op, maar blijkbaar niet genoeg om al zijn schulden af te lossen. In Vianen probeerde hij nog aan geld te komen door drinkgrage
klanten voor het schepengerecht te dagvaarden wegens niet betaalde
verteringen. (15) Het was toen echter al te laat. Op 25 maart 1734
doet hij noodgedwongen enige stukken land over aan Francois de
Wildemans (16) en zes dagen later legt de door Weyerman gehate burgemeester Alexander le Roux beslag op de opbrengst van de openbare
veiling van de roerende en andere goederen van de ongelukkige herbergier. (17) Zou Weyerman toen al een hekel hebben gekregen aan Le
Roux, die zijn vriend op deze wijze de das omdeed? (18)
Hoe dan ook, net de koffiehuishouder ging het steeds verder bergafwaarts. Op 29 juni 1734 zien wij zijn echtgenote hun grote huis aan
de Voorstraat bij notariele akte verkopen aan Hendrik Clermont te
Amsterdam. (19) In de koop waren niet alleen de in het pand aanwezige
haardplaten, kleerstokken, banken en dergelijke begrepen, maar ook
"een groote tinnekast staande in het coffijhuijs alhier". Daarmee was
de kastelein zijn instrumentarium en Weyerman waarschijnlijk zijn
drinkbeker kwijtgeraakt. Hoe het verder net de onfortuinlijke horeca-exploitant is afgelopen, is mij niet bekend. Hij komt na 1734 niet
weer in de Viaanse bronnen voor, zodat wij moeten aannemen, dat hij
berooid uit de vrijstad zal zijn weggetrokken.(20) Zijn plaats achter
de tapkast werd ingenomen door Cornelis Hoogenboom, die qua verleden
weinig onderdeed voor zijn illustere voorganger. Ook deze kastelein
kwam uit Amsterdam, en ook hij was een vaste klant van de Desolate
Boedelkamer aldaar. (21) Hij had uiteindelijk Amsterdam moeten ontvluchten wegens een door hem gepleegde doodslag en kreeg in 1728
vrijgeleide te Vianen. (22)
Het is thans hoog tijd om nader te gaan kennismaken met de kleurrijke
figuren, die Weyerman in het Viaanse koffiehuis aantrof.
"Na middag kwamen de Heeren Bankrotiers afzakken na onze Kasteleny, om de zorgen en de slapelooze nachten hunner bedrogene
schuldeisschers af te spoelen in verkoelende inlandsche Mol, en
in verhettende gezwavelde Fransche Wynen".
De eerste bezoeker wordt als volgt geintroduceerd:
"Een klein stokoud bouwvallig Franschmanneke, wiens hoofd op
zyn gepunte schouders stont, by gebrek van een hals, kwam aanwaggelen op een paar mismaakte vierkante hoeven".
Dat "klein wanschapen gedrogt", vertelde de kastelein, "is een gebankroteert Fransch pisdiefje oud in jaaren naby de tachentich, en
bejaart in ondeugden, ver boven de duizent". Ik laat de verdere ongezouten kwalificaties omtrent deze ongelukkige 65-plusser maar achterwege. Even verderop komen wij te weten, dat het hier gaat om een zekere "sinjeur Philibert". Deze is vrij eenvoudig te identificeren als
Bartholomeus Philibert. Hij komt sedert 1717 regelmatig voor in de
Viaanse notariele archieven, voornamelijk om akten van procuratie te
laten passeren, waarbij hij elders woonachtige zakenrelaties machtig-
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de zijn belangen waar te nemen. (23) Overigens een zeer algemeen verschijnsel onder de naar de vrijstad gevluchte bankroetiers, die om
begrijpelijke redenen hun schuilplaats niet konden verlaten.
Waarschijnlijk was Bartholomeus Philibert kort tevoren in Vianen aangekomen, want op 12 maart 1716 zien wij hem nog bij de Amsterdamse
notaris Dirk van der Groe een obligatie opmaken, waarin hij loterijbriefjes als onderpand verstrekte voor een geldiening. (24) Het handelen net briefjes uit de Hollandse staatsloterij was een favoriete en blijkbaar lucratieve - bezigheid van de Fransman, want in ieder
geval reeds vanaf 1711 is hij net deze soort aangelegenheden een
vaste klant van bovengenoemde notaris. (25) De exacte reden van zijn
overkomst naar de vrijstad is mij niet bekend, maar zal wel in zakelijk misfortuin moeten worden gezocht.
Waarom Bartholomeus Philibert nu juist Vianen uitzocht om er zijn
toevlucht te zoeken, valt eenvoudiger te achterhalen. Hij was immers
een broer van Jean Philibert, die op zijn beurt weer een zwager was
van de Viaanse drossaard in die dagen, de om zijn dubieuze financiele
praktijken beruchte Jean Henry Huguetan. (26) Laatstgenoemde besliste
in eerste aanleg over de toekenning van vrijgeleiden aan asylzoekende
personen, in wier kommervolle omstandigheden hij zich als grootste
bankroetier van allemaal zeer goed kon verplaatsen! (27) De
gebroeders Bartholomeus en Jean Philibert waren overigens ook op
zakelijk gebied nauw gelieerd met Jean Henry Huguetan en diens broers
Marc en Pierre. De gebroeders Huguetan behoorden rond 1700 tot de
belangrijkste boekdrukkers en boekverkopers van Europa en hun bedrijf
kan met een moderne term als een multinationale onderneming worden
gekenschetst. Ook Jean Philibert en zijn nakomelingen waren
boekverkopers, o.a. te Kopenhagen. Weyerman wist dus wel wie hij
uitzocht om de spot mee te drijven!
Evenals vele andere te Vianen verblijvende refugies - in de dubbele
betekenis van het woord - trad ook Bartholomeus Philibert tot de in
1725 opgerichte Waalse gemeente toe. In het lidmatenregister staat
tevens zijn overlijden aangetekend, evenwel zonder nadere tijd- of
plaatsaanduiding. (28) In 1732 kocht hij een militaire inkwartiering
in zijn woning af. (29) Blijkbaar huurde hij dit huis, want als eigenaar komt hij niet in de registers voor, zodat niet kan worden nagegaan waar hij in Vianen woonde.
Dit mismaakte Franse spook werd vergezeld door "Een tweede dorre uitgemergelde Franschmans, wiens tronie meerder geleek na het Sodiaksteken van den Ram, als na dat van de Maagd". Volgens de onderrichtende kastelein betrof het hier "insgelyks een gefaileerde Fransche
Bankrotier, genaamt Fontaine Wicart", die de rol speelde van "Wynkooper by dag, en van Koppelaar by nacht, waar door hy dagelyks op
den ontfangst zit van Kontanten of van stokslagen. Voor de rest is hy
een goed slag van kaerel, die Beelzebub zou beschaamen ontrent het
vervalschen van Wynen, en den 's Gravenhaagschen Meerman de loef afsteken, ontrent het uitventen van snollen".
De hier geportretteerde persoon is Noe of Noach de la Fontaine Wicart. De oudste vermelding van dit "schrale scherminkel" trof ik voor de zoveelste keer - in het Amsterdamse gemeentearchief aan. Volgens het lidmatenboek van de Waalse kerk aldaar reisde hij in augustus 1703 met attestatie naar Londen. (30) Vandaar schreef hij op
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13 maart 1711 een brief aan zijn broers Philip en Isaacq en zijn zusters Anne en Marijenne de la Fontaine Wicart, waarin hij verklaarde
ten volle voldaan te zijn van zijn erfdeel in de nalatenschap van
zijn ouders. (31)
In Vianen liet Noach de la Fontaine Wicart zich bij de Waalse kerk
inschrijven. Getuige het lidmatenregister overleed hij na zijn vertrek uit Vianen, maar waar en wanneer wordt niet medegedeeld. (32)
Wat valt er verder te vertellen over zijn verblijf in het Lekstadje?
Op 24 november 1729 liet "de heer La Fonteijne" beslag leggen op een
gesloten koffer van Jakob Pereira, staande in de stadsherberg 'De
Roos'. (33) In 1732 kocht hij de inkwartiering in zijn woning af.
(34) Op 28 mei 1733 liet hij de goederen, toebehorend aan de heer
Jakob Kleijn, staande in een huis op de Langendijk, in beslag nemen.
(35) Hijzelf blijkt dan ergens op de Voorstraat te wonen. Tezamen met
zijn collega's legde hij op 17 januari 1735 ten stadhuize de eed af
als wijnkoper. (36) In tegenstelling tot de anderen moest hij echter
speciaal beloven de ordonnanties op de imposten na te leven en voortaan geen gelag meer te zetten. Er schuilt dus wel enige waarheid in
Weyermans beweringen over de onbetrouwbaarheid van deze Fransman.
Na dit Franse tweetal komen wij bij een ander gespan bankroetiers, de
gebroeders Jakob en Moses Pereira. De ervaren hanteerder van de drielingfles achter de tapkast had over hen het volgende mede te delen:
"Die Heeren zijn broeders, Portugeesche Jooden by geboorte, en
ligtemissen by beroep, die zich wel nadrukkelyk hebben neergezet in Vianen, om daar de jonge dochters, (by geval ook wel de
getrouwde vrouwen en weduwen) te onderwyzen in de Israelitische
Starrekykery."
Voorts krijgen wij nog te horen, dat Jakob, de oudste van het stel,
goed raad wist met de drank, terwijl Moses in een liefdesaffaire
twintigduizend gulden had verspeeld. Er woonden trouwens nog meer
leden van deze interessante familie te Vianen. Laten wij nogmaals
Weyerman aan het woord:
"van geen slimmer alloy zyn ook hare buigzame susters, een gespan Dames, welke noch dagelyks haar Liefdezemelen duurder weten uit te venten, als veele maagden haar ongezifte tarwebloem".
De bier bedoelde vrouwen zijn Sara, die ten tijde van Weyermans
speelreis naar Vianen in 1730 reeds weduwe was van Josua d'Abraham
Salvador, en haar zuster Lea, echtgenote van Jacob Antunes. Tenslotte
dient nog de moeder van het viertal te worden genoemd, Sara PereiraAbas, weduwe van Juda Pereira.
Dit joods-portugese gezin vestigde zich rond 1724 te Vianen, zoals
later zal blijken. Merkwaardig genoeg treffen wij reeds in 1717 de
zwager van de gebroeders Pereira, Josua Salvador, in de vrijstad aan.
Blijkbaar had deze de wijk moeten nemen uit 's-Gravenhage, want op 8
november 1717 machtigde hij Mosis Antunes om daar en elders zijn zaken waar te nemen en speciaal om in geval van plotseling overlijden
van zijn vader, Abraham Salvador, zich namens hem aan het erfhuis te
vervoegen. (37)
Zijn vrouw Sara beyond zich intussen nog te 's-Gravenhage, Zij en
haar zwager Jacob Antunes (namens haar zuster Lea) sloten op 23 juli
1717 een overeenkomst met hun moeder over hun gezamenlijk erfdeel in

5

de nalatenschap van grootvader Jacob Pereira. (38) Deze had namelijk
in zijn testament van 24 augustus 1703 bepaald, dat het vruchtgebruik
van het erfdeel van zijn vooroverleden zoon Juda moest worden aangewend voor het onderhoud van diens huis en voor de opvoeding van de
nog minderjarige kleinzoons Jacob en Moses. Met de uitkering van deze
gelden, jaarlijks ongeveer 3200 gulden (0, waren de parnassijns van
de portugees-israelitische gemeente te Amsterdam belast. Thans was de
oude Jacob overleden en spraken de dochters met hun moeder of om deze
uiterste wilsbeschikking na te komen. Tot 1723 ging alles goed, maar
toen kregen Jacob en Moses brieven van venia aetatis (handlichting)
van de Staten van Holland, waardoor zij in het vervolg zelf rechtshandelingen mochten verrichten, ondanks hun minderjarigheid. De parnassijns zagen hierin aanleiding om de betalingen stop te zetten. De
moeder van de twee jongens was het daar niet mee eens en ging procederen voor het Hof van Holland. Bij vonnis van 29 juli 1729 werd bepaald, dat de uitkeringen moesten worden voortgezet tot het moment
dat Jacob en Moses waren getrouwd. Aangezien moeder en zoons door
deze rechterlijke uitleg van het testament van de nodige inkomsten
verzekerd waren, behoeft het geen verwondering te wekken, dat Weyerman de gebroeders Pereira als vrijgezel in Vianen aantrof!
Na hun aankomst te Vianen omstreeks 1724 vestigden de Pereira's zich
in de herberg 'Het Zwijnshoofd' buiten de zuidelijke landpoort van de
stad. Daar leefden zij op grote voet, blijkens de schuldbekentenissen, die Jacob en Moses in 1724 en 1725 tekenden ten behoeve van de
kastelein, Hermanus van Wijk. (39) De rekeningen betroffen genoten
verteringen, logement, stalling en voer voor de eigen paarden, alsmede verhuur en gebruik van paarden en koetsen van de herbergier voor
de familie en de bedienden. Onbemiddeld waren zij dus zeker niet,
maar slecht van betalen wel. Dat ondervonden ook Samson Beer en diens
vrouw Ragel Isaak, die hen na enkele jaren verblijf in bovengenoemde
herberg opnamen in hun pension. Zo zag de hospita zich gedwongen beslag te laten leggen op de goederen van moeder Sara wegens verschuldigde huur en kostgeld, hetgeen op 27 oktober 1727 geschiedde. (40)
Enkele jaren later, op 30 november 1731, moest Moses Pereira aan Samson Beer een schuldbekentenis afgeven van 150 gulden, voor logement,
kost en onderhoud. (41) Misschien droogde de bron van inkomsten op?
(42)
Over Moses Pereira nog het volgende. Volgens Weyerman zou deze in een
liefdesaffaire twintigduizend gulden lichter zijn gemaakt door zijn
beminde. Naar alle waarschijnlijkheid betrof het hier echter niet
Moses, maar diens oom, Salomon Pereira. (43) De ongelukkige Salomon
werd in 's-Gravenhage verliefd op de mooie Sophia van Noordwijk,
dochter van IJsbrand van Noordwijk en Sophia van der Maa. Haar vader
was toen het voorval zich afspeelde - in 1700 - reeds overleden.
Moeder en dochter zagen hun kans schoon de tot over zijn oren verliefde jood uit te kleden, financieel dan wel te verstaan. Het procesdossier over deze zaak in het archief van het Hof van Holland zou
volgens de inventaris talrijke brieven en verzen van Salomon Pereira,
alsmede een portret en een haarlok van zijn geliefde Sophia moeten
bevatten, maar deze interessante relieken heb ik helaas niet aangetroffen. Wel bevindt zich in het dossier een verhoor van Salomons
broer Juda Pereira, die verklaarde met Gerard Meerman, raad en
vroedschap van Leiden, over de omgang van zijn broer met de fatale
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vrouw te hebben gesproken. Is dit misschien de 's-Gravenhaagse
Meerman, die zich volgens Weyerman bezighield met het uitventen van
snollen? (44) Een bevestigend antwoord op deze vraag zou iets kunnen
onthullen van Weyermans werkwijze, die er als volgt zou kunnen uitzien. Hij heeft kennis van een bepaalde gebeurtenis, die destijds
blijkbaar het nodige stof deed opwaaien (45) en verwerkt enkele gegevens van die zaak op verschillende plaatsen in zijn satirische geschriften. Daarbij neemt hij de vrijheid de feiten soms enigszins
geweld aan te doen, wanneer hem dat voor het verhaal beter lijkt. In
het bovenstaande geval bijvoorbeeld door Salomon Pereira door zijn
neef Moses te vervangen. Nader onderzoek kan deze theorie wellicht
bevestigen.
Een ander lid van het illustere gezelschap bankroetiers, dat zijn
verteringen in het koffiehuis gebruikte, was "den ouden Smous Andries
Levi, een knaap die na ses jaaren op 't stok te hebben gezeten in
onderscheide Britsche Kerkers dien dans gelukkiglyk was ontsnapt, en
zig nu benaarstigde om eerstdaags vry vuur en licht te verkrygen in
een Bataafsche gevangenis".
Deze Andries Levy kwam op 19 maart 1728 in de Hollandse statenvergadering ter sprake. (46) Er werd een brief behandeld van het Hof van
Holland, voor welk college op dat moment het proces liep tegen zijn
zoon Abraham, die ervan werd beschuldigd de Amsterdamse goudsmid
Thomas Browne tot valsheid in geschrifte te hebben willen verleiden.
(47) Browne zou voor de burgemeesters van Amsterdam hebben moeten
zweren, dat hij voor twee- of drieduizend gulden crediteur was van
Abrahams vader, Andries Levy, zodat deze uit de Londense gevangenis
waarin hij wegens faillisement was vastgezet, zou kunnen worden ontslagen. Tijdens de verhoren verklaarde Abraham, dat zijn vader - door
hem "negociant in juwelen" genoemd - zich het laatst in Vianen had
bevonden, maar dat hij nu niet meer wist waar hij verbleef. Het Hof
van Holland deelde de Staten in zijn brief mee, dat aan hem het
verzoek was gedaan namens Eduard Fenwiche, koopman te Londen, en
anderen, om Andries Levy, die weer in Holland was teruggekeerd, in
arrest te nemen. Hij had namelijk niet alleen een "exorbitant en
schandaleus banqueroet" begaan en de uit Londen meegenomen grote
hoeveelheid juwelen en goederen verborgen, maar zich ook schuldig
gemaakt aan andere zeer ernstige delicten. Er werd aan toegevoegd,
dat de beschuldigde zich te Vianen ophield, waar hij zou trachten
vrijgeleide te krijgen. De openbare aanklager meende, gezien de
gevoeligheden met betrekking tot de aparte Viaanse rechtsmacht,
waarover zich nog recent problemen hadden voorgedaan, dat het
raadzamer was zich eerst tot de Staten te wenden. Deze besloten de
zaak commissoriaal te maken en intussen de Viaanse drossaard te
gelasten Andries Levy te arresteren en in het gevang te zetten. Op 7
april 1728 kwam de zaak opnieuw aan de orde, naar aanleiding van het
antwoord, dat drossaard Schimmelpenning de vorige dag had geschreven.
(48) Daarin deelde hij mee, dat de gebankroeteerde joodse koopman
sedert zes weken uit Vianen was verdwenen naar Kuilenburg, waar hij
gekregen.
De
drossaard
was
vrijgeleide
had
derhalve niet meer bij machte om de gevraagde arrestatie uit te voeren. Maar als wij Weyerman mogen geloven - en waarom niet - beyond
Andries Levy zich in 1730 weer in Vianen en zou hij dus gemakkelijk
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in de kraag zijn te vatten. Blijkbaar had de joodse koopman het net
de drossaard en de Hollandse staten op een akkoordje weten te gooien.
Op de drossaard, Everhard Francois Schimmelpenning, heer van Meerkerk, wil ik nog even terugkomen, omdat hij naar mijn mening degene
is, die in de volgende beeldspraak is bedoeld. Een verlopen monnik,
die in het koffiehuis aan een speeltafeltje zat te luisteren naar de
sterke verhalen van een muzikant, werd onaangenaam verrast door de
binnenkomst van een Utrechtse wijnkoper "verzelt by zyn leelijk wyf",
die de vagebonderende geestelijke om betaling vroeg van anderhalf aam
Gravesche wijn, welke hij hem had geleverd. De monnik, die natuurlijk
niet voor niets in Vianen verbleef, gaf hem tot antwoord:
"Zijt gy bevoegt alhier ter stee Heeren te komen maanen, die na
het Wynhuis scharrelen, zonder eere, krediet, of Kontanten?
Durft gy ons geheel Konstgenootschap uitdaagen in myn persoon,
ik zeg ons Konstgenootschap, dat niet minder befaamt is door
een onwederspraakelyke wanbetaaling, als Jonker Spilpenning is
berucht wegens het versnipperen zyner haaflyke Adelyke goederen"
De Stichtse wijnkoper, noch de nalatige monnik heb ik thuis kunnen
brengen, maar achter jonker Spilpenning gaat denk ik drossaard Schimmelpenning schuil. Op het eerste gezicht lijkt het wat vreemd, dat
Weyerman deze ambtsdrager aan wie hij in 1734 nog zijn werk Eenige
scherpe aanmerkingen over de Historie des Pausdoms had opgedragen,
ongetwijfeld om diens bescherming in Vianen te kunnen genieten, (49)
thans net de bovenstaande woordspeling durft te belasteren. Waarom
hij dit doet, weet ik niet, maar opvallend is wel dat het, in schril
contrast met zijn andere onthullingen in dit schimpschrift, op een
min of meer bedekte wijze gebeurt en op een tijdstip waarop Schimmelpenning geen drossaard van Vianen meer is. (50)
Tot zover onze nadere kennismaking net de Viaanse bankroetiers. Ik
heb niet alle door Weyerman "geconterfeyte" personen in de archieven
kunnen opsporen. Wie mevrouw Kok was "die den naam van Mevrouw heeft
verkracht", wie achter het "Engelsch gebankroteert Koopmanneke in
lakens" moet worden gezocht, die bij mevrouw Salvador "een handvol
doodzonden" ging scheppen, kan ik niet zeggen. Ook de identiteit van
de geneesheer die in de hoek van het vertrek zat, heb ik niet kunnen
achterhalen. Mevrouw Salvador is waarschijnlijk de bovengenoemde Sara
Pereira, de buigzame weduwe van Josua d'Abraham Salvador. De andere
raadsels moeten echter nog op een oplossing wachten.

NOTEN
'Den Kluizenaar van de Lek: Enige aantekeningen over Viaanse
1.
personen en situaties, voorkomende in Weyermans werken (1)'.
In: Mededelingen van de Stichting JCW, jg. 7 (1984), pp. 49-55.

2.

Verdeediging van Jakob Campo Weyerman tegens Alexander Le Roux.

Utrecht; Pieter Muntendam. De "voorreden" van de schrijver vermeldt als datum 1 september 1737, zodat de verschijning in het
najaar van 1737 zal hebben plaatsgevonden. Exemplaren van dit
pamflet bevinden zich in de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
(KBH), afd. handschriften, signatuur 'pamflet 17070' en in het
procesdossier over JCW in het Algemeen Rijksarchief, Den Haag
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(ARA), Hof van Holland, Criminele papieren, inv. nr . 5443, no.
7.
Jacob Campo Weyerman: Den voorloper van de kronyk der bankro3.

tiers. Vervattende der zelver ongehoorde krygslisten, treureindende blyspellen, bestudeerde sche lmeryen, linksche behande lingen,
en eerZooze praktyken. Rotterdam; Dirk Hartigsvelt, 1738. Dit
uiterst zeldzame werkje bevindt zich in het procesdossier over
JCW, genoemd in de vorige noot. Voor zover niet anders vermeld,
zijn de citaten in deze bijdrage aan deze publikatie ontleend.
In een notariele akte van 9 december 1724 is er al sprake van
4.
het "Coffyhuijs van Adrianus Maggorij" (ARA, Notariele archieven Vianen, nr. 7826, fol. 221 vlg.). Dit pand was in 1731 nog
eigendom van diens weduwe. Voor de verpondingen (soort onroerend goed belasting) werd in dat jaar de huurwaarde getaxeerd
op 110 gulden, ver boven het Viaans gemiddelde van 48 gulden
(ARA, Archief Financie van Holland, nr. 509, no. 6). Blijkens
transportakte van 3 mei 1749 lag het perceel op de hoek van de
Kortendijk noordzijde en Voorstraat westzijde, bij de Lekpoort
(ARA, Rechterlijke archieven Vianen, inv. nr . 22). Maar was dit
nu ook de uitspanning, waar Kornelis van Vleuten blijkens de
Voorloper voor wijnschenker, koffiehuismeester en gaarkeukenist
speelde? Dankzij een ruzie tussen de kastelein en Blasius Pauw,
kanunnik van het kapittel van St. Marie te Utrecht, over het
gebruik van een pomp op de binnenplaats van het Koffiehuis,
hebben wij hierover thans zekerheid. In de zogenaamde "inspectie oculair" (gerechtelijke plaatsopneming) betreffende deze
zaak is te lezen, dat de kanunnik huurder was van de stal en
Kornelis van Vleuten huurder was van het huis van de weduwe
Maggory. Overigens werd de kastelein op 23 april 1731 in het
ongelijk gesteld en mocht hij op straffe van een dwangsom de
kanunnik niet meer verhinderen gebruik te maken van de als gemeenschappelijk aangemerkte pomp (ARA, Recht. arch. Vianen,
inv. nr . 76, fol. 32 recto - 32 verso).
Gemeentearchief (GA) Amsterdam, Doop-, trouw- en begraafregis5.
ters (DTB), nr. 547, p. 191.
Idem, Archief desolate boedelkamer, nr. 891 (dossier Kornelis
6.
van Vleuten).
Idem, Archief des. boedelk., nr. 314 (register van curatelen),
7.
p. 99.
ARA, Recht. arch. Vianen, inv. nr . 20, fol. 10 vlg.
8.
Idem, Recht. arch. Vianen, inv. nr . 20, fol. 77 verso - 78
9.
recto. De koopakte van 23 september 1732 is te vinden in ARA,
Not. arch. Vianen, inv. nr . 7853.
10.
Idem, Recht. arch. Vianen, inv. nr . 20, fol. 102 verso - 103
verso (akte van 9 april 1733); het huis, dat even verderop aan
dezelfde straatzijde stond, was reeds op 19 september 1732 gekocht voor 3200 gulden vrij geld (ARA, Not. arch. Vianen, inv.
nr . 7830).
11. ARA, Recht. arch. Vianen, inv. nr . 20, fol. 102 verso - 103
verso (akte van 9 april 1733).
12.
Idem, Recht. arch. Vianen, inv. nr . 20, fol. 103 verso - 104
verso (akte van 9 april 1733).
13.
Idem, Recht. arch. Vianen, inv. nr . 20, fol. 104 verso - 105
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verso (akte van 14 april 1733).
Zie noot 6.
14.
Bijvoorbeeld de vingerhoedenfabrikant Pieter van Rijssel, die
15.
op 5 april 1734 voor de rechtbank moest verschijnen (ARA, Recht.
arch. Vianen, inv. nr . 63, rol van civiele zaken).
16. ARA, Recht. arch. Vianen, inv. nr . 20, fol. 130 verso - 131
recto.
17. GA Vianen, inv. nr . 59 (register van beslagleggingen).
Beschimpt hij deze magistraat immers enkele jaren later in De
18.
naakte waarheyt van 1 april 1737 niet als een "rosse Franschman, die te gelyk voor woekeraar, stadsbul, flikkeflooyer, en
borgermeestre speelde in een vrystad"?
19. ARA, Not. arch. Vianen, inv. nr . 7853. Deze Hendrik Clermont is
later schepen te Vianen. De eigendomsoverdracht van dit pand
vond plaats op 3 juli 1734 (ARA, Recht. arch. Vianen, inv. nr .
20, fol. 144 verso - 145 recto).
20.
Hij leende nog op 3 juli 1734 met zijn vrouw 500 gulden van de
Amsterdammer Adrianus van der Schoor, die hout had geleverd.
Het overgebleven huis van de Van Vleutens aan de Voorstraat
diende als onderpand voor deze lening, die op 9 mei 1738 door
een onbekende aan de weduwe van Adrianus van der Schoor werd
afgelost (ARA, Recht. arch. Vianen, inv. nr . 20, fol. 144 verso
- 145 recto).
21.
GA Amsterdam, Arch. des. boedelk., inv. nr . 313 (register van
curatelen), p. 173: insolventie door hem zelf aangegeven 18
april 1727; p. 287: insolventie door Hendrik Kuijper aangegeven
6 oktober 1728. Zie ook Arch. des. boedelk., inv. nr . 890, no.
810 (dossiers van akkoorden, Cornelis Hogenboom, 18 juni 1727).
z.plJ ,
22.
M. Gijswijt-Hofstra: Wijkplaatsen voor vervolgden
1984, p. 217. Cornelis Hogenboom en Johanna Otten, echtelieden,
kregen vrijgeleide wegens doodslag (ARA, Arch. Staten van Holland, inv. nr . 3389). Een door Hogenboom gepleegde doodslag uit
1728 is mij niet bekend; wel uit 1715 (GA Amsterdam, Recht.
arch., inv. nr . 640 F, schouwboeken en registers van doden en
gekwetsen, 1715-1727, akte no. 17).
De oudste vermelding betreft een akte van procuratie van 5 juni
23.
1717 (ARA, Not. arch. Vianen, inv. nr . 7825). Andere akten dateren van 20 juni 1718, 30 december 1719, 20 maart 1721 (allen
te vinden in Not. arch. Vianen, inv. nr . 7826) en 31 mei 1722
(Not. arch. Vianen, inv. nr . 7827).
24.
GA Amsterdam, Not. arch., inv. nr . 4230.
Zie de akten van 20 oktober 1711, 14 maart 1713, 7 juni 1713, 8
25.
en 11 augustus 1713, 13 juli 1714, 7 augustus 1714, 22 oktober
1714, 1 februari 1715 en 4 april 1715 (GA Amsterdam, Not.
arch., inv. nr . 4279).
Over deze familierelatie valt het nodige te vinden bij: I.H.
26.
van Eeghen: 'Europese "Libraires": De gebroeders Huguetan in
Amsterdam (1686-1705)'. In: Documentatieblad achttiende eeuw,
afl. 53-54 (1982), pp. 1-19, met name noot 14; E. van Biema:
Les Huguetan de Mercier et de Vrijhoeven. La Haye, 1918. De
akte van ondertrouw van Jean Philibert en Marthe Huguetan van
17 september 1688, waarbij Bartholomeus Philibert getuige was,
bevindt zich in GA Amsterdam, DTB-registers, inv. nr . 517, p.
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261.
27.
Van Eeghen haalt in noot 16 van haar bovengenoemd artikel een
aantal pamfletten aan betreffende de bijzondere levenswandel
van deze internationale oplichter, waaronder de "Memorie Instructyf". In dat stuk komt de volgende passage voor:
"T is waer, en het is ook aerdig en gevallig, dat Huguetan
juyst het voorsz Ampt heeft gekregen; hij zou kunne zeggen, dat
hij van Baron, is geworden Koning van al de Banqueroetiers,
want nu moeten de kleyne Banqueroetiertjes aen hem het Hof maken, en eer en Hommage doen, om zijn protectie te erlangen, is
het niet wel geavanceert en opgeklommen, voor een Boekverkoper?"
28.
GA Vianen, inv. nr . 86 (lidmatenboek van de Waalse kerk).
29.
Idem, inv. nr . 26 (ingekomen stukken 1730-1737).
30.
GA Amsterdam, Arch. Waalse kerk, inv. nr . 46 e.
31.
De inhoud van deze brief werd bevestigd door Noach de la Fontaine Wicart bij akte van 10 november 1732 (ARA, Not. arch.
Vianen, inv. nr . 7830).
32.
GA Vianen, inv. nr . 86.
33.
Idem, inv. nr . 59 (register van beslagleggingen).
34.
Idem, inv. nr . 26.
Idem, inv. nr . 59.
35.
36.
Idem, inv. nr . 26.
37.
ARA, Not. arch. Vianen, inv. nr . 7836.
38.
Deze hele geschiedenis is ontleend aan de notariele akte van 14
december 1729 (ARA, Not. arch. Vianen, inv. nr . 7829). Zie voor
het testament van grootvader Jacob Pereira van 24 augustus 1703
ook de akte van 12 februari 1726 (ARA, Not. arch. Vianen, inv.
nr . 7828). Interessant is verder nog de akte van 3 april 1729
(ARA, Not. arch. Vianen, inv. nr . 7829).
39.
Akten van schuldbekentenis van 4 december 1724 en 28 augustus
1725 (ARA, Not. arch. Vianen, inv. nr . 7828).
40.
GA Vianen, inv. nr . 59 (register van beslagleggingen).
41.
Zie ook een akte van 19 december 1731; beide documenten zijn te
vinden in ARA, Not. arch. Vianen, inv. nr . 7830. Voorts valt
nog te melden, dat Jacob Pereira regelmatig zaken had af te
handelen in 's-Gravenhage, waartoe hij onderscheiden personen
bij notariele akte machtigde, zoals zijn zwager Jacob Antunis
op 13 maart 1725 (ARA, Not. arch. Vianen, inv. nr . 7828) en
David de Markado op 29 april 1729 (ARA, Not. arch. Vianen, inv.
nr . 7829).
42.
In 1732 woonden de twee gebroeders niet weer in het pension van
Samson Beer, want in dat jaar kocht een beer Pereira zijn inkwartieringsplicht in zijn huis af (GA Vianen, inv. nr . 26).
43.
Dit aandoenlijke voorval is ontleend aan het procesdossier over
Sophia van der Maa, weduwe van•Ysbrand van Noordwijk (ARA,
Arch. Hof van Holland, Crim. pap., inv. nr . 5372).
44.
Zie de eerder aangehaalde passage uit de Voorloper. Deze Gerard
Meerman (1650-1710) was de overgrootvader van de bekende bibliofiel en geleerde Johan Meerman (1735-1815).
45.
Wellicht leverden de kontakten met zijn vriend, de Haagse advokaat Johan Blocquau, hem dergelijke informatie op.
46.
GA Amsterdam, Gedrukte resoluties van de Staten van Holland,
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pp. 303-304 (resolutie van 19 maart 1728). Zie over deze zaak
ook het in noot 22 genoemde werk van M. Gijswijt-Hofstra.
Het procesdossier bevindt zich in ARA, Arch. Hof van Holland,
47.
Crim. pap., inv. nr . 5413.
GA Amsterdam, Gedr. res. van de Staten van Holland, p. 329 (re48.
solutie van 7 april 1728).
Zie hieromtrent A. Hanou in zijn artikel "Vyanens Alverdriet":
49.
Mededelingen van de
Jacob Campo Weyerman (1677-1747)'. In:
Stichting JCW, jg. 7 (1984), p. 3.
Hij werd op 9 mei 1737 opgevolgd door Herman Smith.
50.

K. Bostoen

DE SATIRE ALS "INEETEND VOCHT". Enkele opmerkingen naar
aanleiding van de nieuwe uitgave van Weyermans Baron van Syberg.
"Tot een blyk, dat 'er geen gevaar was in het gebruyk van dat
drinkbaar goud, slabberde den Baron een vyfdubbele dosis in zyn dikke
bast in een glas wyn; maar dat by zich door een bekent tegengif had
gewapent, zal niemant in twijfel trekken; vooral die persoon niet,
die weet, dat die gemoedelooze guyt dat drinkbaar goud had gemaakt
door een ineetend vocht, waar door dat geneesmiddel zo heylzaam was
voor de ingewanden en voor de maag, gelyk als een troep moordaadige
Arabiers voordeelig is aan een weerlooze karavaan." (Syberg Dl. la,
131-132)
De Baron van Syberg (1733) is het eerste boek van Weyerman waarvan
een teksteditie is verschenen met alles erop en eraan: de editie bevat de volledige tekst, illustraties, een inleiding, uitvoerige
woordverklaringen en zelfs twee registers. (1) De rijkdom van deze
uitgave maakt dat men dit kleine Weyerman-monument wel voortdurend
van alle kanten zou willen bekijken, als was het een pas gerestaureerd achttiende-eeuws theekoepeltje.
De uitgevers, die deze schat aan gegevens hebben bijeengebracht,
hebben zich gedwongen gevoeld om veel detailwerk te verrichten. Dit
heeft tot gevolg gehad dat de aandacht voor de grote lijnen is verminderd. Het viel mij b.v. op dat in de annotaties terecht wordt
gezegd dat Weyermans opdracht aan de hermetische geneesheren tot de
satire behoort. (2) Satire is inderdaad een van die grote lijnen, die
vanwege de tekstuitgevers nauwelijks aandacht krijgt. Daarentegen
wordt in de inleiding ruime aandacht besteed aan het z.g. genre "oplichtersverhaal". Dit genre is een verzinsel van de moderne, literaire scholastiek en lijkt "alleen zichtbaar voor hem die zulke
scherpe ogen bezit dat hij in staat is ook door de dikste duisternis
been het nergens bestaande waar te nemen". (3) Bestaat het genre niet
echt, het blijkt bovendien dat de Syberg er niet eens toe behoort,
wat eufemiserend omschreven wordt met: "Samenvattend kunnen we zeggen
dat Syberg een bijzondere plaats inneemt in het door ons geschetste
genre van oplichtersverhalen". (4) Zou het niet veel nuttiger zijn
geweest om de plaats, die nu aan het z.g. "oplichtersverhaal" werd
besteed, in te ruimen voor een structuuranalyse? De structuur van de
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Syberg is niet bepaald doorzichtig. De episode uit Sybergs leven, die
hier wordt verhaald, is doorspekt met allerlei stukken die veel weg
hebben van documenten, precedenten en testimonia als ging het hier om
een juridische redevoering.
De lijnen die ik heb uitgezet - dit zal niemand verwonderen, gezien het voorgaande - liggen op het vlak van de genretheorie en van
de structuuranalyse. Bij het volgen van die lijnen kwam mij allerlei
merkwaardigs voor, waarvan ik hier in het kort kond doe.
In de Syberg wordt een historische persoon geattaqueerd: Johann
Heinrich von Syberg (1696-na 1733) staat centraal in het boek. Dit is
niets bijzonders. In satires van dit type wordt steevast een - aan
tijdgenoten - bekende persoon op de korrel genomen, wiens vernietiging men beoogt. (5) Prototype van dergelijke satires is de tweedelige Historie van Broer Cornelis (1569-1578), een werk waarvan de
laatste druk dateert uit 1714. Dat Weyerman dit werk heeft gekend,
kan men vaststellen op grond van zijn uitlatingen. (6) Syberg is
evenwel niet de enige die wordt geattaqueerd; in zijn persoon wordt
een veel grotere groep getroffen, namelijk: die van de malafide,
hermetische geneesheren die van z.g. geheime kennis gebruik maken en
met behulp van duistere, pseudo-medische praktijken hun lichtgelovige
patienten bedriegen.
Uit de satirische opdracht aan hen in het eerste deel van de
Leevensbyzonderheden blijkt dat Syberg functioneert als een soort
pars-pro-toto:
"Maar zo eerwaardig als een verdienstig Geneesheer is, voor zo
schandelyk staat een bedrieglyk Paracelsist, een opsnydent Quakzalver, een windverkoopent Alchimist, met een woord, den zogenaamden Baron van Syberg by ons geboekt" (7)
Behalve op de artsen-bedriegers is Weyermans spervuur ook nog gericht
op een tweede categorie, die - wonderlijk genoeg - bestaat uit de
slachtoffers van de Sybergen. In de opdracht van het tweede deel
worden met evenveel verve de rijke, domme clienten van de bedriegers
aangepakt als de bedriegers zelf. De slachtoffers worden betiteld als
"ligtgeloovige Gulde Esels en Goudgierige Houvasten" die lijden aan
een van de twee soorten hebzucht. De ene soort is namelijk de vrekkigheid die sinds Plautus met de regelmaat van de klok op het Europese theater aanschouwelijk wordt gemaakt in de Euclio's, Warenars en
de Harpagons; de andere soort is wat we nu het materialisme plegen te
noemen:
"een roofzieken honger naar winst, niet zo zeer ter liefde van het
geld zelve, als uyt vermaak om het aanstonds te hergieten door
alle de kanaalen van wellust, en hovaardy." (8)
Bedriegers en slachtoffers; daarop is in de Syberg de aanval gericht.
Deze tweeledigheid vinden we ook terug in de structuur van het boek.
Het eerste deel eindigt met het relaas van de oplichterijen van de
hermetische geneesheer Giuseppe Francesco Borri (1627-1695) in Nederland, terwijl het tweede deel besluit met het uitstippelen van een
pad tussen wantrouwen en lichtgelovigheid voor hen die onverhoopt met
een bedrieger te maken krijgen. Vooral dit laatste slotvertoog is
sterk geschreven: het "ineetend vocht" van Weyermans satire dient
hier om toekomstige bedriegerspraktijken als van Syberg en zijn rotgezellen op te lossen in het niets. Doordat de auteur zijn "schipbraak, geleden" (9) met hermetische geneesheren als Syberg op schrift
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heeft gesteld, zijn mogelijke, toekomstige slachtoffers afdoende gewaarschuwd.
Behalve duidelijke structureringselementen als de twee opdrachten
en de twee slotvertogen, dienen ter verdere structurering een aantal
documentaire stukken die zich duidelijk van de rest van de tekst onderscheiden door hun titel. Het gaat hier om zeven stukken in het
eerste deel en acht stukken in het tweede deel, waarvan de titels als
volgt luiden:
Deel la
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schets van de geheele Hermetische Konst (blz. 14-19)
Naamlyst van de echte Hermetische Wysgeeren (blz. 23)
Verhaal van de Opkomst der Roozenkruys Broeders (blz. 32-34)
Den Regel van de Broeders des Roozenkruys (blz. 34-40)
Eenige Aanmerkingen over het Drinkbaar Goud (blz. 42-44)
Sprookje (49-55)
Eenige Leevens Byzonderheden van den Ridder Borri (blz. 68-72)

Deel lb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sprookje (blz. 100-104)
Karakter van den Baron van Syberg, &c. (blz. 131-132)
Het Drinkbaar Goud (blz. 133)
Het Bruyn Geneesmiddel (blz. 133-134)
Het Wit Medikament (blz. 134-135)
Het Karakter van den Baron van Syberg, &c. (blz. 144-147)
Eenige Kortbondige Spreuken By my opgeschreven uyt den mond van
den Heer Baron van Syberg (blz. 159-160)
8. Eenige Zeedekundige Aanmerkingen over het Wantrouwen en de Ligtgeloovigheid, tot het besluyt van 't Werk (blz. 180-183)

Uit dit overzicht blijkt dat in deel la de onderdelen 3 en 4 op elkaar aansluiten zoals dit ook het geval is met de onderdelen 3 t/m 5
in deel lb, zodat we eigenlijk kunnen spreken van twee delen met elk
zes documentaire onderdelen. Deze documentaire onderdelen worden door
de auteur met verbindende tekst aan elkaar gekoppeld. Dit alles geeft
een indruk van grote verscheidenheid die chaotisch aandoet, maar dit
chaotische is schijn en kenmerkend voor het schouwspel dat in satires
wordt vertoond, naar het woord van Alvin Kernan: "Pick up any major
satiric work and open it at random and the immediate effect is one of
disorderly profusion". (10)
Op grond van een onderzoek waarin theorievorming van eeuwen (te
beginnen met de humanisten) over de satire werd betrokken, slaagde
Brummack erin om drie constanten binnen die theorievorming te localiseren. In hetgeen men een satire noemt attaqueert de auteur iets of
iemand; bij die aanval wordt zichtbaar wat de auteur precies tegenstaat en wat hij v66r staat; de uitspraken van de auteur worden zo
aantrekkelijk verpakt dat de lezer blijft doorgaan met lezen, hoewel
de feitelijke boodschap van de auteur vrij spoedig geen geheimen meer
voor de lezer heeft. (11) In nog eenvoudiger bewoordingen gesteld,
luidt dit: de satire is een scheldkanonnade, waarvan de redenen op
een geestige en onderhoudende wijze uit de doeken worden gedaan.

14

Met deze drie satirische constanten als uitgangspunt valt goed te
werken, wat betreft de analyse van Weyermans Syberg. De documentaire
onderdelen kunnen stuk voor stuk worden beschouwd als punten waartegen Weyermans agressie zich zal keren. Vandaar dat hij die punten
eerst aan de orde stelt, zodat de lezer de ontlading van die agressie
kan begrijpen. Wanneer de agressie zich ontlaadt, dan gebeurt dit
evenmin willekeurig, maar volgens een min of meer vast patroon. Dit
patroon houdt in dat Weyerman na het documentaire onderdeel met zijn
ongunstige commentaar op de proppen komt, waarin het punt dat aan de
orde was, op de korrel wordt genomen. Hierbij slechts een voorbeeld
van een dergelijke commentaar:
"Aldaar maakte den Baron van Syberg een eynde van zyn Roman, en
daar uyt trok ik innerlyk dit besluyt, Dat het ruym zo zeker is te
gelooven aan het visioen van een met opsteygingen behebde Non, aan
de droomvertellingen van een mangraage Kindermeyd, en aan de getrouwheyds beloften van een jonge snol gevloekt met een grys
Mainteneur; als aan de nietwaardige diamantsprookjes van een
Hermetisch Baron". (12)
Nadat Weyerman heeft laten zien wat hem tegenstaat, geeft hij meestal weer wat hem tot zijn agressie heeft gebracht. Natuurlijk doet
hij dit op een geestige en enigszins verhulde wijze. Om bij mijn
laatste voorbeeld aan te knopen, nadat de baron aan Campo een hooggestemd staaltje van het idealisme van zijn leermeester op het gebied
van de Rozenkruiserij heeft verhaald, haakt Campo hierop in door te
vragen of de Rozenkruisers zich ook onzichtbaar kunnen maken. Natuurlijk beantwoordt de baron dit bevestigend, waarop Campo mijmert over
de Rozenkruisers in het algemeen, die als enige verdwijntechniek
slechts die beheersen van het onzichtbaar worden voor hun schuldeisers. Tegenover Sybergs presentatie van het idealisme van de Rozenkruisets stelt hij dus hier de platvloerse oplichterspraktijk.
In het werk van satirici wordt meestal sneller duidelijk wat hen
tegenstaat en waarom, dan wat zij voorstaan. Weyerman maakt op deze
algemene regel meestal geen uitzondering; in de Syberg evenwel is er
duidelijk sprake van een positieve norm. Dit is een reden om hier
even bij stil te staan. De positieve norm vinden we in de tweede opdracht aan de "Guide Esels": hard werken, (13) onthechting (14) en
soberheid (15) zijn de deugden die Campo blijkt voor te staan. Dat
hij zich trouwens bewust is van zijn rol als moralist, een rol die
hij meteen weer relativeert, blijkt uit:
"Maar ik heb ongelyk, van zeedelessen voor te schryven aan de
guide esels, ofte de roozen van een heylzaame vermaning voor te
strooyen aan de blinkende torren, en aan de veelkleurige ruspen
des menschdoms." (16)
Van een geheel ander gehalte zijn daarentegen de morele lessen die
onze satiricus zijn lezers geeft aan het slot van zijn boek. Naar
mijn gevoel behoren Eenige Zeedekundige Aanmerkingen Over Het Wantrouwen en de Ligtgeloovigheyt, tot het besluyt van 't Werk tot de
beste bladzijden uit dit werk. Wie proefondervindelijk heeft vastgesteld dat hij met een bedrieger te maken heeft, kan bouwen op vaste
grond, luidt hierin de empirische les. De tweede les, die een religieuze strekking heeft, overschaduwt evenwel de eerste: wie het
schort aan de Vreze des Heren, tekent voor een "rampzalig eynde". Een
dergelijk einde is voor Syberg weggelegd. De baron zondigt immers

15

zowel tegen het eerste als tegen het tweede gebod, wanneer hij beweert drinkbaar goud to kunnen maken zonder "ineetend vocht". Weyerman zondigt noch tegen de Heer, noch tegen de regels der kunst wanneer hij naar het beeld van de werkelijke Von Syberg zijn Syberg
schept met behulp van het "ineetend vocht" van de satire.
Tot besluit stellen we hier dat Campo in zijn rol van satirische
Schepper een duivels genoegen moet hebben geschept.

NOTEN
1.

2.
3.

4.
5.

J.C. Weyerman: De Leevensbyzonderheden van Johan Hendrik, Baron
van Syberg, Heer van Ermelinghoven en Bonckersbek, &c. Ed.
Werkgroep Amsterdamse neerlandici onder leiding van A. Hanou en
H. Stouten. Deventer, 1984. 2 dln. (Deventer Drukken 1) Hierna
verkort weergegeven als Syb.
Ibidem, dl. lb, 4 s.v. "OPDRAGT".
Erasmus: De Zof der zotheid. Ed. A.H. Kan. 16e dr. Utrecht,
(z.j.). (Prisma-boeken 547) blz. 104. De originele tekst luidt
als volgt: "quas nemo possit oculis adsequi, nisi tam Lynceus,
ut ea quoque per altissimas tenebras videat, quae nusquam
sunt".
Syb. dl. lb , 50.
Over het aspect van vernietiging in de satire, zie: A.B.
Kernan: 'Agression'. In: Die englische Satire. Ed. W. Weiss.
Darmstadt, 1982. (Wege der Forschung 562) blz. 52-66. Kernan
citeert op blz. 54 een Eskimo-vers in Engelse vertaling dat ik
de lezer evenmin wil onthouden, omdat het zo voortreffelijk
weergeeft waar het om gaat:
"I beat you
I kill you
I cut off your head
I cut off your arm
And then the other
I cut off your leg
And then the other
The pieces for the dogs
The dogs eat."
Syb. dl. lb , 136. Zie ook Syb. dl. la: "het gekastreert gepiep
van Kornelis den leugenaar". De "Sermoenen" van Broer Cornelis
worden dus bier omschreven als "gekastreert gepiep". Men lette
ook op het epitheton "den leugenaar" dat Weyerman de broeder
meegeeft. Over Sybergs "onbeschaamde leugentaal" zal "den
schryver van die Leevens byzonderheden" zich eveneens krachtig
uiten (Ibidem, 104).
Bekendheid met de sexueelgetinte geselpraktijken van Broer
Cornelis blijkt uit Weyermans De Historie des Fdusdoms, Of een

Verhaal van de Dwaalingen en Bygeloovigheden, Dewelke van tyd
tot tyd zyn ingesZoopen in de Kerk (...). Amsterdam, 1725-1728.
3 din. (Ex. UB Leiden: Th. 1790 1-3). In zijn opdracht aan "de
Hervormde Jeugd" schrijft onze auteur: "Den Minnebroeder
Broeder Kornelis wil ik niet eens aanraaken, dat Ondier valt
niet onder myn Ontleeders Vlym, die laaten wy heulen met de
Cellebroeders en met de Nachtwerkers" (d1.1, fol. *** 2 verso).
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7.
8.
9.
10.

11.

Over de Historie van B. Cornelis, zie: Literatuur 1 (1984),
254-261.
Syb. dl. la , 6.
Ibidem, 77.
Ibidem, 182.
A. Kernan: 'A Theory of Satire'. In: SATVRA. Ein Kompendium
moderner Studien zur Satire. Ed. B. Fabian. Hildesheim (etc.),
1975. 142-177. Met name op blz. 149.
J. Brummack: 'Zu Begriff und Theorie der Satire'. In: Deutsche

Vierteljahrschrift far Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 45 (1971), 275-377. (Sonderheft). Zie: blz. 333-334.
12.

13.
14.

15.
16.

Voor dezelfde driedeling hanteert Brummack resp. de termen:
Angriff, Norm, Indirektheit.
Syb. dl. la , 55. Andere voorbeelden zijn te vinden op blz. 19:
"Aldus luyde de Schets" enz.; blz. 25: "Ik bespeurde fluks"
enz.; blz. 40: "Hoor voor 't laatst" enz.; blz. 44: "Maar by
het gemunt goud" enz.; blz. 104: "Waarlyk ik stond verzet op
den ernstigen toon" enz.; blz. 132: "Nu was de groote zwaarigheyt voor Syberg" enz.; blz. 136: "Wat ontbrak 'er nu aan de
wereldsche gelukzaligheyt" enz.; blz. 147: "Het verveelt my,
zegt den schryver van deeze Leevens byzonderheden" enz.; blz.
160: "Na dat den grilzieke Syberg zich van die spreuken had
ontlast" enz.
Ibidem, 76: "Ik ken geen grooter noch beter schat dan die ons
gewort door des Heeren zegen, na een eerlyken arbeid," enz.
Ibidem, 76: "De kortste weg om ryk te zyn, is niet door ons
inkomen uyt te breyden, maar door onze begeertens t'zamen te
trekken."
Ibidem, 79: "Waarom, roofzieke harpyen! hebt ghy niet liever de
tanden in raapen gezet, als in boonen," enz.
Ibidem, 78.

Andre Hanou, Remco Meijer, Reinder Storm

DE 'KLEINZOON' VAN CAMPO: NICOLAAS HOEFNAGEL
Campo heeft nogal wat epigonen gehad, zo bleek wel Tager in de Mededelingen. Niemand echter heeft de euvele moed opgebracht zich voor te
doen als zijn kleinzoon. Dit waagstuk werd echter wel ondernomen door
Klaas, of Nicolaas, Hoefnagel (1735-1784), een broodschrijver van
beroep, op wiens conto een honderd werken en werkjes geschreven kunnen worden. (1) Tussen de jaren 1770 en 1782 schreef hij een aantal
bladen, waarvan de bekendste zijn: Neerlandsch Echo (1770/71), NederZandsche Overweeger (1771/72) en de Reizende Haagsche Advocaat
(1774). Het zijn bladen in de bekende satirische stijl. De stof wordt
voornamelijk gehaald uit het (vooral) Amsterdamse milieu van de
kleine burger, het -yolk. Hoefnagels taalvermogen laat hier en daar
nogal te wensen over. Zijn enige gave was die van het verhaal, gebaseerd op het regel gebeurde, in een vlugge stijl, sterk persoonlijk
gekleurd. Het heeft soms wel iets amusants. Voor het overige kon hij
uitnemend schelden en schimpen, zoals vooral blijkt uit de tientallen
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pamfletten, die hij in dienst van de patriotse zaak schreef. Iemand
als Van Goens betitelde hem, niet geheel onbegrijpelijk, als een
schurk.
Hoefnagel schijnt met enige jaloezie naar Campo gekeken te hebben. In
zijn genoemde Echo spreekt hij zo terloops over "Campo Weyerman dien
vermaarden Schryver". (2) Nu was hij er zich van bewust, dat men in
moreel opzicht al het nodige op Campo aan te merken kon hebben;
tegelijkertijd wenste hij zich te warmen in de gloed van bewondering
van Campo's schrijftalent, die desondanks altijd heeft bestaan. Vandaar dat hij zich op enkele plaatsen op de volgende manier probeert
te verzekeren van de eer in de traditie van Campo te staan, zonder
dat hij echter in nadelige zin met hem vergeleken moest worden.
In de eerste passage suggereert hij dat hij de kleinzoon van Campo
is; althans, dat gerucht loopt er over hem. Hoefnagel doet dat in
zijn anonieme Herbergspraatje (3) uit 1771, waar hij diverse personen
over de auteur van de Echo - hij zelf dus - laat spreken. Een food
zegt: "Daar wort gezeit dat et sen seens seen (zijn zoons zoon:
kleinzoon) is, men Eer, van die Campo Weyjerman die in den Haag op de
gevangen Poort is gestirven". Hierop gaan twee andere personen uit
het gezelschap, een advocaat en de burger Ligthart, in. De advocaat:
"Dat zoo zynde Mozis, kon 't wel gebeuren dat die Sinjeur wel eens
raakte daar zyn Grootvader gesturven is, als hy maar meer Mercuriussen en Couranten schryft, want men zegt dat hy daar ook den Auteur
van is". En Ligthart zegt: "Nu myn Heer verhaal dit niet voort, want
zulks is niet waar dat hy de klyn soon van Campo is (...) en wat aangaat van op de gevangen poort te geraaken daar heeft die Schryver
geen gevaar van, want hy volgt wel is waar de styl van Campo, en mag
met regt een tweede Campo genaamt worden, maar hy doet geen dingen
die nadeelig voor de Republiek zyn, hy blyft voor eerst van de Hooge
Magten af, ten tweede toont hy veel eerbiedt te hebben voor de Overheit, en ten derden bemoeit hy zig niet met Kerkelyke zaaken" (p.
29 )•
In een tweede passage, in zijn Echte en Waare Verantwoordiging (4),
eveneens uit 1771 gaat Hoefnagel in op de verwijten die tot hem gericht waren in de Brief van een' voornaam Heer uit Noordholland (Amsterdam 1771). Laat ons eerst de Brief citeren, want ook daar wordt
het nodige over Campo gezegd.
"Hy (Hoefnagel) noemt zyn Kommenyspapier (daar men waarschynlyk binnen weinig tyd gerookt vlees en kaas in zal zien verkoopen) even of
het zulke algemeene zaaken behelsde: Neerlands Echo, dit in navolging
van den Pasquillant Campo Weyerman, die de kost won met zyn Evennaasten op het schavot zyner Hekelschriften ter Executie te brengen,
en die onder denzelven Tytel van Echo, weekelyksch den geenen, die
hem in 't hoofd kwam, of daar hy getekende of ongetekende Brieven van
ontvong, zonder bekreun roskamde: zo dat men van hem zei, dat hy geschapen scheen, om alleenig de rust der zaamenleving die hem ook als
ten hoogste gevaarlyk beschouwde, te kunnen storen; doende in zyne
Werkjes uitblinken een geest van kwaadaartigheidt, die niemand meer
ontzag, en toonende hoe langs hoe meer, dat 'er nimmer iets uit zyne
pen kwam, of het was meer het fenyn van gruwelyke Lasteringen en eerrovende uitdrukkingen bevlekt. Onze tegenwoordige Echo-Schryver komt
hem hierin al vry na, hy hekelt elk, ontziet niemant en byt, zoals
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men zegt, Reuen en Teeven.
Dit verschil is alleen tusschen beiden, dat Campo Wyerman vernuft
had, dat hy Taalkundig, en in veele andere zaken geleerd was,
voegende by eenen vloeibaaren en Snaaks verheven Styl, die alleraardigste Invallen en de geestigste omschryvingen, daar mogelyk nooit
iemand om dagt, geduurig veranderende, en door eenen aangenaame verwisseling van Tranten, nieuw en behaagelyk (...).
Een onderscheid is 'er nog tusschen deze twee Pasquil en Echo
Schryvers, en dat zelve is hierin geleegen, dat Campo Wyerman 'er nog
voor uit komt, dat by den man is, die zich tot zulk een gevaarlyk
meubel opwerpt; immers voor zyne Hermessen, Echo's, VroZyke Tugtheeren, enz. plaatsten hy onbeschroomt zyn' naam als Autheur: Maar
onzen Amsterdammer Hekelprul vroet in het duister als een mol (...).
Anders is beider oogmerk, beider belang een, naamlyk: Pasquillen om
Geld te maaken, en een Huurling te weezen van alle Nydigaarts en
Kwaadspreekers, om andere Menschen op hun zeer te treeden en in kwaad
gerugt te brengen, tot verstoornis der burgerlyke Maatschappy, waarlyk een aller bedroefste Kostwinning!" (p. 4). - En wat later vervolgt de auteur: "Men kan van deeze allen (d.i. geschriften) zeggen
dat de Autheur 'er zig in vertoont als een kladder by uitstek, die in
dit zyn nieuw en armhertig Beroep, aan zyn vorige te weten dat van
Kladtschilder zeer gelyk is, behalven dat by nu meerder nadeel aan de
zameleving doet. Van Campo Wyerman kon men betuigen dat het jammer
was dat by zyne gaven zo misbruikten, maar van onze Klaas H
zamenflanser van het Scheurpapier Nederlandsch Echo, mag men zeggen
dat het jammer was als hy meer gaven hadt" (p. 10).
Op dit alles repliceerde de kleinzoon:
"Ue. gelieft vervolgens van de groote Campo te spreeken, ja in die
zyn navolging is Echo's naam, maar geenszints zyn daad, want die
Schryver schoon ik met tegenzin, kwaat van hem moet getuigen, niet
zoozeer our zyn persoon alswel our zyn kwaade geleerdheid, zyn geleerdheid bemin ik wel, ja myn wensch was, dat ik hem evenaarden, dog zyn
handelwyzen zyn niet pryselyk geweest: want die maakten zyn werk
daarvan, wanneer hy om geld verleegen was, dat by brandbrieven
schreef, aan deeze en geene gegoede lieden; net bedreiginge zoo zy
niet voldeeden aan zyne begeertens, dat zy dan moesten staat maaken
dat hy haar schandalizeeren zou, en bier in ontzag hy deugd, nog eer;
en daarom zou ik al haast denken of gy daar geen natuurlyke zoon van
zyt, want UE weet wel Campo mog wel een Meisje zien, nu dat is een
zwak dat bezitten veele Schryvers (...). Wat vervolgens de geleerdheid tusschen Campo Weyerman, en my aangaat, dat beken ik gaarne, dat
scheelt magtig veel (...).
Nog zegt myn Heer de Briefschryver is 'er een onderscheid, en dat is,
dat Campo 'er voor uit kwam, en ik niet; dat liegt by juist niet,
maar de vent weet het niet, echter zal ik het hem zeggen, dat Campo
al vier jaaren geschreeven hadt eer iemant wist wie 't was, en naderhand hoorende dat by bekent was, schreef by zyn naam onder zyne werken, en dat denk ik ook te doen" (p. 5).
Aldus de 'kleinzoon'. De discussie heeft eigenlijk niet zoveel our het
lijf. Het interessantste is eigenlijk wel dat men zich sons bewust is
van een bepaalde traditie (Hoefnagel zelf noemt ook Doedijns wel
eens). Zeker blijkt, dat Weyerman gelezen bleef.
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NOTEN
1.

2.
3.
4.

Over hem, zie A.J. Hanou: 'Een 18e-eeuws broodschrijver: Nicolaas Francois Hoefnagel (1735-84)'. In: Spektator 2 (1973/74)
p. 62-81; 535-548; A.J. Hanou: 'Bibliografie Nicolaas Hoefnagel
(1735-1784). In: Documentatieblad werkgroep 18' eeuw nr. 18
(jan. 1973) p. 21-43; nr. 21 (sept. 1973) p. 15-38.
Neerlandsch Echo, no. 39, p. 310.
Volledige titel: Spektator 2 (1973/74) p. 79.
Zie noot 3.

Wellicht mogen hier nog wat aanvullende gegevens over Hoefnagel gepubliceerd worden, die nog niet via de literatuur genoemd in noot 1
bekend gemaakt zijn. Aardig is het gerucht dat Hoefnagel in 1773, na
de dood van de bekende Wagenaar, naar de functie van stadshistorieschrijver van Amsterdam gesolliciteerd zou hebben (1); zulks dan na
daartoe tijdens een vrolijke avond aangestookt te zijn.
Vanaf 1780 breekt Hoefnagels stroom van politieke pamfletten los, ter
ondersteuning van de groeiende partij der patriotten. Hoewel men hen
qua argumentatiekracht niet te hoog moet aanslaan, gingen de tijdgenoten er bepaald onder gebukt. Karakteristiek is de verbittering van
Van Goens, een van zijn mikpunten: deze merkt op dat alleen al tegen
hemzelf viervijfhonderd vlugschriften het licht zagen, "meest
alien van den gemeensten walgelijksten en schandelijksten inhoud
dien men bedenken kan, verre beneden wat immer de pers van
eenige andere natie dan de Hollandsche onteerde, geschikt zelfs niet
voor de laagste volksklasse, maar over 't algemeen berekend voor
dronken matrozen, schavuiten en deugnieten, zoals dan ook inderdaad
een der voornaamste schrijvers zelf was een waardig bezoldigde van
den waardigen Pensionaris van Berckel, die er op pochte alleen bijna
een honderd er van uitgegeven te hebben, een Hoefnagel, een gemeenen
kerel, die naderhand te Leiden ter nauwernood geeseling en brandmerk
voor diefstal ontsnapte, alleen door tussenkomst der Patriotten, een
plotselingen dood op een vlieringkamertje te Utrecht stierf en niettegenstaande zijn patriottismus van de armen begraven werd als een
hond, zooals hij al zijn leven geweest was". (2)
Dat Hoefnagel voor zijn schrijfsels betaald werd is best mogelijk.
Beide partijen betaalden; ook Van Goens zelf werd gesubsidieerd. Of
men probeerde schrijvers over te kopen. - Het politiek standpunt in
Hoefnagels pamfletten is tamelijk conservatief, in die zin, dat het
nauwgezet de lijn van de partij van de oude regentenkringen volgt,
tegen het Haagse hof. Het betekent dat in het begin vooral de Engelsgezinde politiek doelwit is, geleidelijk aan het bewind van Brunswijk
en diens partijgangers, en pas later de stadhouder zelf, die eerst
nog beleefd verzocht wordt in te grijpen in 's lands kwalen. Deze
patriotse lijn vertoont geen neiging zich aan te sluiten bij die van
de democratische patriotten (maar misschien leefde Hoefnagel daartoe
niet lang genoeg). In ieder geval plaatste de tegenpartij hem op een
lijn met figuren als Van Brussel of 't Hoen. (3)
Wat Hoefnagels eigen biografie betreft in zijn laatste jaren: 9 april
1782 werd zijn tweede vrouw, Jannetje Schuyt, in Amsterdam begraven.
In februari of maart 1782 schijnt hij gesolliciteerd te hebben naar

a

(...),
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een plaats op 's lands oorlogsvloot, en wel op het schip 'Monnikkendam' van kapitein Kuiper, liggend te Enkhuizen (4); maar vergeefs.
Via de bibliografie in het Documentatieblad Werkgroep 18e eeuw zijn
al diverse zaken aan de orde gesteld, zoals zijn journalistiek reisverslag van zijn speurtocht naar Kaat Mossel en haar orangistisch
milieu te Rotterdam, in 1784.
Rotterdam komt in zijn laatste jaren wel meer aan de orde. Volgens
orangistische pamfletten zou Hoefnagel in 1783 in Rotterdam wonen in
de Wijnstraat, als "oppasser in een stille knip", en later ten huize
van de Engelse parfumeur Alman, in de Hoogstraat, terwijl mevr. Alman
het met de zeden niet al te nauw zou hebben genomen. (5) Wat hiervan
waar is, is niet duidelijk; in de pamflettenstrijd van die jaren is
elke aantijging mogelijk.
Wat nu Hoefnagels sterfdatum betreft, onjuist is het jaartal 1783,
dat doorgaans opgegeven wordt. (6) Onjuist is ook het verhaal dat hij
opgehangen zou zijn door de beul van Haarlem; dat verhaal is een literaire fictie, gepleegd door de orangistische auteur Kees Vermynen,
in het eerste nummer van zijn Lanterne magique, van september of oktober 1782.
In feite stierf Hoefnagel in Utrecht. Hij werd namelijk begraven in
de Buurkerk aldaar, op 24 november 1784, op order van het gerecht van
de stad, vanuit de Haverstraat, zonder vrouw of kinderen na te laten.
(7) Dat dit op order van het gerecht gebeurde, wijst er op dat zijn
financiele positie niet rooskleurig was, toen hij stierf. Dat gerucht
zou dan juist zijn. En het is ook inderdaad zo: want in de minuten
van de civiele sententien is op 23 april 1785 een uitspraak van het
gerecht te vinden (8), waarbij Hoefnagels nagelaten bezit, te weten
vierentachtig gulden, twee stuivers en twaalf penningen, onder de
preferente crediteuren verdeeld werd. Die crediteuren waren resp. een
apotheker, een turfleverancier, een haar-opmaker, iemand die boeken
en winkelwaren geleverd had. Maar het grootste deel van het bedrag
kreeg Caspar Hendrik Huseman, namelijk een kleine zestig gulden, in
mindering van vorderingen tot een bedrag van ruim zesennegentig gulden, wegens kostgeld, kamerhuur en voorgeschoten bedragen. Bij hem
woonde Hoefnagel dus in, en kennelijk al sinds enige tijd: anders kon
de huur niet zo hoog opgelopen zijn.
Waarom beyond Hoefnagel zich te Utrecht? Ik vermoed, omdat in 1784
Utrecht het centrum geworden was van de patriotse beweging. Voor een
broodschrijver viel er dan wel iets te verdienen! Hij zal echter door
ziekte belemmerd zijn geworden zijn ambacht uit te oefenen, zodat
zijn schulden zijn inkomsten hebben overstegen. lets dergelijks wordt
ook bevestigd door een ongedateerde brief (9) van de orangist Turnbull de Mikker aan een andere bekende orangist, Jan le Francq van
Berkhey, waarin Turnbull zegt: "Ik feliciteer u met het overlyden van
den befaamden schurk en paskwilschryver Nicolaas Hoefnagel. Gy kent
dien fielt, doch mooglyk is u zyn uiteinde niet bewust; weet, dat hy
van oorpijn dol geworden en dus gek gestorven is, men heeft hem,
deels uit 't Exercitie genootschapskas van Utrecht (daar hy stierf)
deels uit de armenkas begraven en na 't kerkhoff gebracht, en, zyn
gantsche statie heeft bestaan in de Boekverkopers Wild en Stubbe, en
nog 5 Man; is dit niet brillant, me dunkt hier was nog wel iets van
te zeggen, doch myn pen is daar toe niet bekwaam."
Aldus stierven de broodschrijvers in de achttiende eeuw. 't Waren
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harde tijden.

(A. Hanou)

NOTEN
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

De naakte Waarheid (...). In 's Hage (...) 1782, p. 27; door
Hoefnagel zonder veel animo ontkend in AZle de Magistraatgezinde, benevens Alle de Hertogs aanhangende Publique Schryvers
(...) (Z.p., 1782), p. 19-20.
E.M. van Goens: Eigen Levensbeschrijving. Ed. H.M.T. Tydeman.
In: Handel. v. h. Prov. Genootschap v. Kunsten en Wetenschappen
in Noord-Brabant. 1867. p. 78.
Zie b.v. A.L. SchlOzer: Lodewyk Ernst, Hertog van Brunswyk
(...). Amsterdam, (z.j.). p. 86-87, 275.
De Amsterdamsche Patriot (...) (z.p., 1784).
Rotterdamsche bijeenkomst (...) (z.p.) 1783; Rotterdamsche Historten (...). (z.p.) 1783, p. 8-13; Orde bij de begrafenis van
(...) Van Brussel (z.p., z.j.), p. 11.
Zie bijv. nog P.A. Scheen: Lexicon NederZandse beeldende kunstenaars 1750-1950. Dl. 1, 's-Gravenhage, 1969. p. 487, of K.
ter Laan: Letter4ndig woordenboek voor Noord en Zuid (...).
's-Gravenhage 1952 . p. 220.
DTB's GA Utrecht.
GA Utrecht, 2 S 2825. Uit dit stuk blijkt tevens dat de procedure begonnen was op 25 november 1784.
Archief Le Francq van Berkhey (GA Leiden) inv. no. 8 (toegevoegd aan stukken uit 1784).

NOTULEN VAN DE GRONDVERGADERING VAN 7 JANUARI 1984
Aanwezig: F. Wetzels, B. Blange, M. Jacob, A. Hanou, E. Nieuweboer,
B. Sierman, A. van der Plank, J. de Vet, P. Altena, K. Bostoen, E.
Groenenboom, W. Hendrikx, J. Bruggeman, C. Hamans, H. Verstraate, F.
Jagtenberg, M. Hoogma, F. van Lamoen, J. Leenes, C. Spoor, S. Janssens, N. de Vries, E. de Vries.
Plaats: Vlaams Cultureel Centrum, Amsterdam.
1.
2.

Voorzitter opent de vergadering om 11.15 u. Aanstelling kascontrolecommissie, namelijk: mevr. B. Sierman en de heer A. Hanou.
Lezing Maandelyksche 't Zamenspraaken tusschen de Dooden en de

Leevenden. Achtste 't Zaamenspraak tusschen Pieter Paulus Rubens, Anthony van Dyk en Godefroi Kneller (met name Rubens'
3.

verhaal over Adriaan Brouwer). Amsterdam, 1726.
Observaties bestuursleden.
P. Altena (secretaris) over de nawerking van de Rotterdamsche

Hermes.
K. Bostoen (penningmeester) over de Rotterdamsche Hermes nrs.
47 en 48.
E. Nieuweboer (voorzitter) over de satirische analyse van Weyermans werk.
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4.

5.
6.

W. Hendrikx (secretaris-publiciteit) over het auteurschap en de
uitgaven van Het Oog in 't Zell.
Lezing door prof. Margaret C. Jacob: A portrait of the freethinker (over het sociale en politieke milieu van Toland,
Rousset de Missy en Weyerman).
De notulen van de grondvergadering 1983 worden voorgelezen door
de secretaris en goedgekeurd.
Jaarverslag van de voorzitter die wijst op het nog steeds
groeiende aantal vrienden van de Stichting. In 1982 mochten we
ons verheugen in de toename van 9 tot een totaal van 128 leden
en vrienden. De Mededelingen verschenen bij Uitgeverij Sub Rosa
in een nieuw en aantrekkelijk uiterlijk. Het is nu ook mogelijk
geworden om de Mededelingen van illustraties te voorzien. De
produktiekosten van het tijdschrift zijn daardoor sterk gegroeid, maar in verhouding vormen de verzendkosten toch het
voornaamste, financiele probleem.
Hoogtepunt van het afgelopen jaar was de expeditievergadering
naar Breda, Weyermans Abdera: de lezingen van J.M.F. IJsseling,
W. Hendrikx en van F. Wetzels werden door ca. 30 personen bijgewoond, daarna kon een bezoek worden gebracht aan de tentoonstelling van Weyermaniana in de Openbare bibliotheek en aan het
Gemeentemuseum waar Weyermans Jachttafereel voor deze gelegenheid uit de kelders was gehaald en tentoongesteld. Dan volgden
de lunch en een historische wandeling o.l.v. F. Wetzels. Een
bestuursvergadering werd niet gehouden.
Verslag van de secretaris die geen correspondentie van enig
belang te melden heeft.
Verslag van de secretaris-publiciteit die in verband met de
expeditievergadering naar Breda kon wijzen op locale belangstelling in kranten en boekhandels voor JCW. Gememoreerd werd
ook de belangstelling die werd getoond vanwege het weekblad De

Tijd.

7.
8.

9.
10.

11.
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Verslag van de penningmeester: de penningmeester meldt dat er
een saldo is van f 4.136,97.
Verslag kascontrolecommissie: de commissie keurt het verslag
van de penningmeester goed.
Vaststelling van de jaarlijkse bijdrage: de vergadering gaat
akkoord met de handhaving van de huidige bijdrage.
Herziening huishoudelijk reglement: de voorgestelde wijzigingen
die voornamelijk de aanstelling van een redactie voor ons tijdschrift betreffen, worden door de vergadering goedgekeurd.
Voorstel nieuwe leden: Elly Groenenboom-Draai en Jos Leenes.
Voorstellen lezingen en expeditievergaderingen: als locatie
voor de te houden expeditievergadering 1984 wordt voorgesteld:
Vianen. Als sprekers worden aangezocht mevrouw M. GijswijtHofstra en mr. A. Koenhein; voor de jaarvergadering 1985 zal
als spreker worden aangezocht dr. S. Segal die zal spreken over
Weyerman als bloemenschilder.
Wisseling bestuur: mevrouw Nieuweboer wordt van harte bedankt
voor haar jarenlange bestuursactiviteiten. Mevrouw E. Groenenboom wordt penningmeesteresse ter vervanging van K. Bostoen die
secretaris wordt.

De nieuwe voorzitter P. Altena dankt iedereen hartelijk voor zijn
komst en sluit de vergadering.

A.C.N. Koenhein

WEYERMAN ALS VERTALER IN OVERHEIDSDIENST
Tijdens een onderzoekje in de Viaanse notariele archieven, berustende in het Alg. Rijksarchief te 's-Gravenhage, stuitte ik op een akte,
waarin onze Jacob Campo een bijzondere rol speelt. (1)
Op 16 mei 1731, 's middags om 5 uur, begaf notaris Johan d'Oirschot
van den Brouck zich naar de woning van de heer George Pell en juffr.
Rebecca Clarke, gelegen aan de westzijde van de Tweede Westachterstraat te Vianen. Het echtpaar, met de Engelse nationaliteit, had
waarschijnlijk onderdak gevonden in het aldaar gevestigde Oude Mannen- en Vrouwenhuis. De notaris was gevraagd een zogenaamd mutueel
testament op te maken, waarbij de man en de vrouw elkaar wederzijds
benoemden tot erfgenaam van hun eventuele nalatenschap. Omdat hij de
Engelse taal niet machtig was, zag de ambtsdrager zich genoodzaakt de
hulp in te roepen van enige tolken, die tevens als getuigen konden
optreden. Een en ander staat aan het slot van de akte als volgt te
lezen:
"Aldus gedaan binnen Vianen ten woonhuize der testateuren, ten
dage en tijde als boven, ter presentie van de heer en mr. Theodorus Rappardus, Advocaat, mitsgaders de beer Jacob Campo Weijerman en Michiel Obrain, alle woonagtig alhier ter stede als
geloofwaardige getuigen hiertoe versogt welke twee laadste
aende comparanten en mij notaris vertaald en promptelijk beduijd hebben den Inhoud en effect vande voorstaende dispositie,
tot wedersydse geruststellinge".
Hieraan is nog toe te voegen, dat Michiel Obrain - als enige - niet
kon schrijven en daarom met een 'M' tekende. JCW onderschreef het
document als 'Kampo Weijerman', zonder voorletter(s).
Wat kunnen wij uit de bovenstaande gebeurtenis afleiden? In de eerste
plaats is het duidelijk, dat Weyerman zich sedert de verlening van
zijn vrijgeleide op 2 januari 1731 metterwoon te Vianen had gevestigd. Verder was in de korte tijd van zijn verblijf ter stede reeds
snel bekend geworden, dat hij de Engelse taal beheerste. Dit is ongetwijfeld te danken aan zijn vertaling van Alexander Gordons The lives
of pope Alexander VI and his son Caesar Borgia [London],(1729)
waarvan het eerste deel - ruim vierhonderd pagina's - uitkwam in
december 1730. In het eerste half jaar van 1731 was Weyerman bezig
met de vertaling van een nog dikker tweede deel.
Tenslotte kan worden geconstateerd, dat Weyerman blijkbaar nog tamelijk goed bekend stond, waardoor de notaris in vol vertrouwen meende
een beroep te kunnen doen op de gevluchte schrijver. Immers, een
rechtgeaard Weyerman-kenner moet toch van verbazing van zijn stoel
vallen, wanneer hij zijn favoriete satiricus geboekstaafd vindt als
geloofwaardige getuige, wiens verrichtingen strekten tot wederzijdse
geruststelling van partijen en notaris! Maar laat ons troosten met de
gedachte, dat Jacob Campo ongetwijfeld slechts tegen een geldelijke
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tegemoetkoming even van zijn principes zal zijn afgeweken.

NOOT
1.

Algemeen Rijksarchief, Den Haag. Notariele archieven Vianen,
inv. nr . 7830.

Jos Leenes

SIMON VAN LEEUWENS VERGEEFSE STRIJD TEGEN DE VROLYKE TUCHTHEER
Op 22 november 1729 verschijnt als reactie op het weekblad Den
vrolyke tuchtheer van Jakob Campo Weyerman, De broederlyke vermaning,
voor de zogenaamde vroZyke tugt-heer. (1) Hierin vertelt de auteur
over Weyerman: "eens deur de Lombertsteeg gaende, zag ik hem pars pro
Coto op het Vengster zitten". Hij vraagt zich of waarom de tuchtheer
in het nummer van 31 oktober zo afgeeft op de boekverkoper, die met
een hondekar pamfletten vent op de Botermarkt (nu Rembrandtsplein),
"of is het om dat gy een zo voornaem Paleis of Woning in de
Lombertsteeg daer gy op het Vengster zit en pronkt hebt verkooren?"
(2)
Met deze eerste Broederlyke vermaning wordt een begin gemaakt aan
vier maanden openlijke kritiek op Weyerman en zijn geschriften. De
vermaner kondigt aan, dat hij wekelijks zijn blad zal uitbrengen om
het europees nieuws te bespreken, maar vooral om de Vrolyke tuchtheer
aan de kaak te stellen. Hiermee begint hij dan ook meteen: in het
nummer van 22 november levert hij kritiek op de tuchtheren van 31
oktober en 7 november. De tweede Vermaning (29 november) pakt de
Tuchtheer van 14 november aan. (3)
Weyerman reageert dadelijk: in de "Waarschouwing" van de Tuchtheer
van 28 november stelt hij, dat hij op verzoek van vrienden zich zal
verwaardigen het blaadje van de "ongezouten Sulsis" (4) nader te bespreken, en deze "een paar jaagersstreken te geeven". Een week later
lezen we over Sulsis: "Onlangs sprak ik met een vrolyk man, die my
zey dat hy geloofde dat Sulsis zyn leerjaaren had gestaan by een takkebosmaaker, want (vervolgde hy) hy geeft een dik hout a twee aan den
buytenkant, dat is, een tamelyke tytel, by voorbeeldt de Politieke
Brieven van den Heer Simon van Leeuwen, (5) en innerly, is 'er niet
ten besten als puyn, veenaarde, en lompen".
Ook de tweede BroederZyke vermaning wordt geanalyseerd: "Hoe dat
Sulsis zich gedraagt, in het tweede papier voor zyn broederlyke vermaaning, (wy appelen zwemmen) blykt uyt zyn diefstal gepleegt op Rabelais, (6) en op de Almanakken, en of by daar door den strop van de
Parnas niet verdient, laat ik den geweezen Argus oordeelen".
In deze Tuchtheer (5 december) geeft Weyerman aan, dat Sulsis niet de
enige is, die hem zo last probeert te bezorgen: eerst was er de auteur van De Amsterdamsche Argus en De Bataafsche Proteus, die nu de
kost verdient als tapper; (7) dan was er De reyzende Momus, maar
diens lichtgelovige boekverkoper liet hem al snel vallen. Daarna
drie bladen van De Amsterdamsche Diogenes, (8) de
volgden twee
"Stichtse boekworm" met zijn "Akademie nieuws", (9) de Amsterdamse

a
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drinkeboer met zijn Herboore Oudheit (10) en dan nu het bordeelschrift van Sulsis. Weyerman moet hem een "kleyne vermaaning" geven,
want hij vraagt zich of hoe Sulsis in staat is "zulk een ongezouten
bordeeltaal te voeren, dat het schynt als of uw mond aan een verkeerd
gedeelte uws licghaams was geplaatst". Hij beschuldigt hem ook van
plagiaat: Sulsis is "een smokkelaar in druk, plondert de Fransche
schryvers, zonder t er zelfs den zwygenden tol aan te betaalen".
Weyerman zal nog twee keer een schimpscheut lossen op de Vermaning:
in de Tuchtheer van 12 december: Sulsis "presenteert zyn dienst aan
alle de Boekverkoopers die benoodigt zyn om misdruk, zynde hy in
staat, niet tegenstaande zyn onvermogen, om alle de brug-gerieflykheden, (11) en die naamelooze huysgemakken met scheurpapier te voorzien". In het nummer van 2 januari 1730 aarzelt de tuchtheer een zojuist gelezen stuk op 't vuur te gooien "of hem aan den boekworm van
de BroederZyke Vermaaning, die zyn boekwinkel op 's Heeren straaten
in wanorde schikt, tot een *aalmoes te schenken". De noot verklaart
zijn motief: "*Om hem daar door het verlies, dat hy zich door den
druk van Sulsis bordeelschrift op den hals heeft gehaalt, eenigen
maate te vergoeden".
Ondertussen is de Broederlyke vermaning van het toneel verdwenen.
Zijn plaats wordt ingenomen door een andere merkuur: op 12 december
verschijnt De nieuwe modenze gebriZde brilleman. (12) Al gauw blijkt
diens intentie dezelfde: hij wil "gelyk een Argus waken" en zal onder
meer "den vrolyke Tugt Heer zyn weekelyksche geleerde werken (...)
doorsnuffelen". Zijn identiteit geeft hij niet prijs: "Gy hebt niet
naar zyn naam te vragen, Weet dat ik die niet zeggen wil". In een
samenspraak tussen Pasquin (symbolische kwaadspreker) en Marforio
(een van Rabelais geleend personage) wordt over Weyerman opgemerkt,
dat zijn verdienstelijke bloemschilderijtjes goed genoeg zijn om als
versiering te dienen voor de w.c.-deur.Verder wordt Joris van der
Woude voor een aap uitgemaakt.
Toen deze eerste BriZZeman geschreven werd, had de auteur nog geen
kennis genomen van Weyermans kritiek op de Broederlyke vermaning in
zijn Tuchtheer van 5 december. Hierop reageert hij namelijk pas in de
Brilleman van 19 december. Hij meent: "Dien SuZsis die nu al in het
zoud leid te verdedigen, zal onnodig wezen, dewyl het genoeg is geweest de goedkeuring van het gemeen te hebben, zonder dat men door
het lokaas van verleiding, alias inschryving, of het eene illustre
Portret of het ander daar voor te stellen, om het aan de Man te helpen, het zelve kopers daar toe genoeg gevonden heeft". Hierdoor verraadt de auteur - ongewild? - zijn naam; immers als hij ook de auteur
van de Vermaning is, betekent dat, dat we weer met Simon van Leeuwen
te waken hebben. Deze zegt in de toekomst aandacht te zullen schenken
aan "die bekladde Historie van het Pausdom": "wij zullen die eerstdaags eens doorlopen", want "het goede dat daar in is, kunt gy niet
ontkennen van een ander gestolen te hebben". In zijn kritiek wordt de
Brilleman al snel persoonlijk: "het is wat hard voor u daar gy uw
voor een voornaam Auteur hebt uitgegeven, nu genootzaakt zyt in een
verschove hoek by de Lombert in een hok te kruipen, is dat geen bewys
dat men nu ziet dat gy de Menschen maar hebt verleid, en indien gy
het lokaas van inschryving niet had by de hand gevat, zo zou den
Drukker indien 't voor zyn rekening geweest was, uit wanhoop verhangen hebben". (13) Hij is op z'n teentjes getrapt door Weyermans uit-
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latingen over de Critique en poZitique brieven. Hiermee wordt immers
zijn anonimiteit opgeheven. Hij benadrukt daarom maar eens, waarom de
opmerkingen over de Critique brieven ongerechtvaardigd zijn: "al uw
schreeuwen en veragten dat gy en anderen daar van doet dat deert ons
niet, hebbende daar geld voor in onze zakken, spyt uw en andere, die
het benyden".
Van Leeuwen bespreekt gedurende de nog te verschijnen elf nummers van
de Brilleman steeds de Vrolyke tuchtheer op een tamelijk ongenuanceerde wijze. Hij scheldt zelfs regelmatig rechtstreeks. (14) In nr.
3 (26 dec.) spot hij weer met de geringe financiele draagkracht van
Weyerman. Ook wordt door hem "publiek bekent gemaakt", dat de tuchtheer "een plaats in het Gekke of Lazarishuis verkregen heeft". In nr.
4 (2 jan.) blijkt deze zo ziek te zijn, dat hij ligt te ijlen. Hij
roept steeds: "(...) zeg, waar 's die Potentaat, Die my zo onverwachts, met een verheugt gelaat, Aan den Voet-Angel kon zo slinks in
't water bruyen? (15) Ik zal hem straffen (...)". Opvallend is, dat
Weyerman in zijn Vrolyke tuchtheer van 2 januari in de "Waarschouwing" zegt in een komend nummer de geneesheren een veeg uit de pan te
zullen geven, omdat "die zyn verdiensten met winterhielen naslurven".
Toeval, of zou JCW rond Kerst ziek zijn geweest?
De Brilleman gaat ondertussen door: in nr. 6 (16 jan.) wijst hij weer
op het bedrog van "by inschryving te laten drukken". Verder weet hij
over Weyerman: hij is "in zyn Palleis in de Lommert-steeg, Heer! wat
is het wel bedogt zig daar te plaatzen, als men iets ter leen te geven heeft". De opmerking van JCW, dat de Broederlyke vermaning een
bordeelschrift is (Tuchtheer 2 jan.) schiet in het verkeerde keelgat.
Brilleman nr. 7 (23 jan.) vaart dan ook scheldend uit. In dit nummer
wordt verder de Leidse Examinator (16) voor het eerst gesignaleerd en
kritisch besproken. Weyerman zal later hetzelfde doen.
In de Tuchtheer van 16 januari geeft JCW voor het eerst aandacht aan
de Brilleman. Het weekblad wordt belachelijk gemaakt en in een noot
wordt verklaard: "* Den Brilleman is den tytel van een weekelyks
schrift, of eygentlyk van een kanaille-kourant, opgestelt in de
vreeze des hongernoots by den beruchten Sulsis, een autheur die zo
bekent is by zyn zwarte rok op een roode broek, gelyk als de weesjongens kenbaar zyn door hunne respektieve liveryen". Dit zal Weyermans
enige reactie op Van Leeuwens merkuur blijven.
Deze reageert wel direct: in nr. 8 (30 jan.) valt hij eerst uit: "den
Vrolyke Tugt-Heer, dewelke voor zyn bekladde Laster Schriften geen
Boekverkoper heeft kunnen vinden die dat op zyn riseco heeft durven
drukken (...) is nog zo gelukkig geweest dat hy Menschen gevonden
heeft die hem tot alle Mans gek nog een stuivertje laten verdienen en
dat geschrift op Naar eige kosten laten drukken", (17) maar erkent
dan, dat Weyerman "kent altyd den Autheur van den Brilleman, want
schildert hem met kleding van het hooft tot de voeten uit, of doed hy
dat om hem bang te maken; neen goede vriend den Tugt-Heer, de Brilleman wil wel van uw bekend wezen, hy zal daarom niet nalaten op zyn
gewoonte u te roskammen". In ditzelfde nummer wordt in een fictief
gesprek tussen de tuchtheer en zijn demon een interessante mededeling
gedaan: "Den Tugt-Heer: (...) ik die de waereld al meer als leenman
door inschryving van iets te laten drukken bedrogen heb, maar nu lukt
het niet meer, daarom heb ik de Historie van de Schilders en Schilderesse in den Haag haast voor niet moeten geven(...)". Slaan we de
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Levens-beschryvingen der Nederlandsche konst-schilders en konstschilderessen

krant erop na, dan blijkt inderdaad, dat voor Weyermans

wordt geadverteerd door "Jacobus de Jongh, Boekverkoper in 's Hage".
(18)
In Brilleman nr. 9 wordt, na de mededeling, dat Weyerman "als den
Vrolyken Tugt-Heer overal vry labes krygt", weer een fictief gesprek
tussen tuchtheer en demon opgevoerd. Hierin beweert de tuchtheer, dat
er geen kwaadaardiger mensen dan vrouwen zijn. Van Leeuwen gaat daar
uitgebreid op in (19)
Omdat Weyerman niet weer reageert op de Brilleman, daagt deze hem
openlijk uit. In nr. 10 (13 febr.) roept hij uit: ""Ik moet aut Caesar, aut nihil, of overwinnen, of verslagen zyn, komt dan maar op jou
Langbeen, ik zal uw doen zien of ik den strop verdien die gy my in uw
geschriften om den hals heb gesmeten". Uit een nieuwe tweespraak
blijkt, dat Van Leeuwen Weyerman tot een dialoog probeert te prikkelen. Deze geeft echter geen krimp, en dat frustreert: in Brilleman
nr. 11 (20 febr.) staat slechts korte kritiek op de Tuchtheer van 6
februari en wat gescheld: JCW is een lasteraar en kwaadspreker. Nummer 12 verschijnt niet de volgende week, maar pas 14 dagen later (6
maart). Dan komt de aap uit de mouw: "over veertien dagen zullen wy
weer eens zien wat wy dan zullen zeggen, want om alle weeke uw beurzen te komen schudden dat zie ik wel behaagt aan veele niet, het geld
word raar, en het getal van de schryvers vermeerdert dagelyks, dierhalve wil ik myn pen tot op een betere gelegentheid wat menageeren,
ook kan ik dezelve vry wat nutter besteden, als myn Brillen te verkoopen aan menschen die niet zien willen, maar bot zyn en blyven".
Behalve een obscene tweespraak tussen tuchtheer en demon heeft nummer
13 (20 maart) niet veel te bieden, en het wekt dan ook geen verwondering dat, hoewel nr. 14 wordt aangekondigd, deze dertiende merkuur
de zwanezang bevat van de anti-Tuchtheer campagne. (20)

NOTEN
1.
2.
3.

4.

5.

Dit weekblad werd ged5ukt door Pieter Aldeweereld te Amsterdam.
(Exmpl. KBH 234 K 27 /).
In de Enge Lommerdsteeg was de boekhandel van Joris van der
Woude, de uitgever van de Vrolyke tuchtheer, gevestigd.
Zie hiervoor Jacob Campo Weyerman: Den vroZyke tuchtheer
(1729). Ed. A.J. Hanou. Amsterdam 1978. 2 dln. Deel 2: resp.
noot 3 bij p. 137 en noot 1 bij p. 145.
Met Sulsis wordt waarschijnlijk een toespeling gemaakt op "het
twee en twintig Jaarig Leeven en Avanturen, zoo te Water als te
Land van SULSIS (...)". Zo adverteert J. van Septeren uit de
Leydse Straat te Amsterdam voor de 2e druk, "van zeer veele
Fouten verbeetert en met kopere Piaaten verciert, in 8", van
dit werk van 12 stuivers in de Leydse Courant van 19 augustus
1729. Weyerman vergelijkt de auteur van de Broederlyke Vermafling net de kennelijke hoofdpersoon van de bovenstaande, nog
niet teruggevonden levensbeschrijving.
Hier identificeert Weyerman de auteur van de Broederlyke vermaning: met "de Politieke Brieven" wordt bedoeld: Critique en

politique brieven, verhandelende den tegenwoordigen staat van
gantsch Europa. Amsterdam, 1729, van Simon van Leeuwen S.J.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.
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zoon. (Ex. UBA 591 A 2) De kritiek op de "tamelyke titel" geldt
de suggestie, dat de politieke brieven, die gedurende het
laatste half jaar van 1729 maandelijks verschenen, op eenzelfde
peil zouden staan als de publicaties van Van Leeuwens beroemde
grootvader: Simon van Leeuwen (1626-1682), auteur van vele
rechtsgeleerde werken, die ook in de 20-er jaren werden herdrukt.
Voor onze Van Leeuwen was 1729 een zeer productief beginjaar:
Joh. van Abkoude's Naam register of verzaameling van Nederduytsche boeken (...). (Leiden 1743. le deel, 2e stuk, p. 211)
schrijft voor dat jaar drie werken aan hem toe, waarvan ik
slechts een heb kunnen inzien (de andere zijn niet, of in een
veel latere tweede druk overgeleverd), nl. Den hollandschen
dromer in het ryk van Pluto. Leyden; Johannes van Abkoude,
1729. De stijl en de onderwerpskeuze van dit anti-jansenistische boekje vertonen grote overeenkomst met die uit de Broederlyke vermaning en de nog te noemen Brilleman. Een vierde
werk van Van Leeuwen: De verliefde reyziger door Vrankryk en
Italien, dat Van Abkoude dateert op 1730, werd al aangeboden in
de Leydse Courant van 30 november 1729 door G. Rykman uit Amsterdam. In 1759 wordt dit boek herdrukt door Harmanus de Wit
in Amsterdam onder de titel De bedreevene galant (...).
Hele stukken worden zo" uit Rabelais' Gargantua en Pantagruel
overgenomen.
Met deze "geweezen Argus" wordt natuurlijk Hermanus van den
Burg bedoeld.
Deze Moinus en Diogenes zijn mij nog onbekend.
Vergelijk ook Hanou a.w. Noot 14 bij p. 2.
Frangois-Michel Janicons weekbladen. Verg. Hanou a.w. Noot 1
bij p. 2.
Willem van Swaanenburg. Verg. Hanou a.w. Noot 10 bij p. 2.
Openbare toiletten waren over het algemeen op bruggen geplaatst.
Gedrukt bij de weduwe van Jacobus van Egmont te Amsterdam (Ex.
KBH 234 27 K 4).
Zie voor de steeds terugkerende kritiek op het gebruik van verkoop door inschrijving het artikel van I.H. van Eeghen in Med.
JCW 6 (1983) nr. 3, met name p. 9-10. Hier wordt uitgebreid
ingegaan op de inschrijving voor de Historie des Pausdoms.
Dit schelden varieert van "Verfquast" tot hele verhalen, bijv.:
een kar met daarop een aap en een dik zwijn rijdt door de Lommerdsteeg. Het varken heeft zwaar gegeten en ligt fors te
veesten. De aap houdt dit niet uit, graait in de vitrine van
Van der Woude en propt een aantal Vrolyke tuchtheren in de
zwijnsaars. Moraal: men moet het ene zwijn met het andere
stoppen.
Johannes de la Croix. Hanou's veronderstelling, dat Weyerman
wel eens op handtastelijke wijze in aanraking met De la Croix
zou kunnen zijn geweest lijkt hier bevestigd te worden. Verg.
Hanou a.w. Deel 1, p. 37 en bijbehorende noten in deel 2.
De examinator of de hollandsche zeedenmeestir (...). Leyden;
Abraham Ambrullard, 1731. (Ex. UBA 332 H 18 /; nr. 1 (9 jan.
1730) - nr. 52 (1 jan. 1731)). Deze examinator is na een jaar

17.

18.
19.

gedesillusioneerd: in nr. 52 verzucht hij: "Zyn meening en begin is goed geweest, maar de vrugt zyner arbeit in de gemoederen zyner meedeburgers zo slegt, dat het hem nu zelf verveelt
en verdriet hier nog net weynig woorden bytevoegen dat dit blad
de Dood geweest is van de onrype Vrugt des EXAMINATORS".
Dit zou kunnen betekenen, dat de losse afleveringen niet "voor
den autheur" werden gedrukt. De verzamelbundel, die in 1730 na
52 nummers uitkomt, is dat wel, getuige de titelpagina.
Zie de Leydse Courant van 6 en 13 januari 1730.
Dit is een geliefd onderwerp van Van Leeuwen. In 1729 verschijnt van zijn hand (volgens Van Abkoude; zie noot 5): De
vermakeZyke uuren der doorZuchtige vrouwen. Amsterdam; wed.
Egmont. Ook in de Hollandschen dromer wordt uitgebreid ingegaan
op vrouwelijke eigenschappen. In 1733 komt uit: Simon van
Leeuwen S.J. Zoon: Ernstige en boertige redenvoering, tot bewys

dat de vrouwen verre van edelder dan de mannen zyn, ten voordeligste genomen in de waereld niet anders, dan een noodzakelyk
kwaad zyn. Tegenstrydig met het werkje van H.C. Agrippa, die 't
vrouweZyke geslagt in agting en waarde meer houdt als dat van
de mannen. Amsterdam, 1733. (bijv. KBH 455 J 37) Met het
"werkje van H.C. Agrippa" wordt bedoeld: Henricus Cornelis]
Agrippa: VermaakeZyk tractaat, waar in op een satyrische en

aangenaame Wyse ondersogt en aangetoond werd, dat het vrouweZyk
gesZacht in agting en waarde, vry meer in Zuister en aansien
gehouden moet werden, als dat van de mannen (...). Amsterdam;
invulbaar impressum (!), 17[32]. (bijv. KBH 30 F 19) Dit is een
herdrukte vertaling van De nobilitate et praecellentia foeminei
sexus (...). Keulen, mei 1532, van de merkwaardige occultistisch geleerde en theoloog, kabbalist en wonderdokter, astroloog en geschiedschrijver Heinrich Cornelius 2 Agrippa van Nettesheim (1486-1535). (Ex. bijv. KBH 228 I 21 /) Een jaar later
zal Van Leeuwen de vrouwen genoegdoening geven in zijn De eer-

bare en deugtlievende vrouw, met derzelver uitmuntende hoedanigheeden: waar door word aangetoond, wie dat met regt daar
voor moet worden gehouden, on waar uit dezeZve to kennen zyn.
Amsterdam; Pieter Aldewereldt, 1734. (bijv. KBH 917 G 24)

20.

De Hollandsche spion, een merkuur waarvoor vanaf 1 augustus
1731 door de weduwe van Jac. van Egmont en Willem van Egmont
wordt geadverteerd in de Leydse Courant, is dus niet de directe
opvolger van de Critique on politique brieven, zoals Arjen
Ribbens veronderstelde. Verg. Med. JCW. p. 449, noot 2.

SIGNALERINGEN
In het GA van Den Haag bevindt zich een nog niet eerder gesignaleerde
studie over JCW. Het is J.M. Brans: Jacob Campo Weyerman als mensch,
schrijver en schilder. Antwerpen, 1891. Op het omslag staat verder
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nog "(Niet in den handel)". De titel van dit werk vertoont grote
overeenkomst met de artikelenreeks die Brans publiceerde in de
Nederlandsche dicht en kunsthalle 13 (1890/91). Ik ben niet in de
gelegenheid geweest de studie to vergelijken met de artikelen, maar
ik vermoed dat Brans zijn artikelen heeft uitgebreid en die in 1891
in boekvorm heeft laten verschijnen. De studie telt 120 pagina's en
bestaat voornamelijk uit teksten van JCW. (J. Bruggeman).
-

In Literatuur 2 (1985), nr. 2, p. 88-94, is gepubliceerd: 'De
historie des pausdoms: Weyerman tegen het Vaticaan (1725-1728)' van
Andre Hanou. (red.)

MEDEDELINGEN JCW 8 (1985), nr. 1 bevat bijdragen van:
K. Bostoen, Buitenruststraat 1, 2313 ZK Leiden.

J. Bruggeman, Antheunisstraat 18, 2522 ZE Den Haag.
A. Hanou, Gouden Leeuw 139, 1103 KB Amsterdam.
A. Koenhein, Aime Bonnastraat 10, 4132 CD Vianen.
J. Leenes, Absveen 16, 2211 EV Noordwijkerhout.
R. Meijer, Weesperstraat 47, 1018 DN Amsterdam.
R. Storm, Spuistraat 68c, 1012 CW Amsterdam.
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JACOB CAMPO WEYERMAN EN DEN HAAG

Het onderstaande artikel is voornamelijk een compilatie van faits divers, gepubliceerd in de Mededelingen of een van de recente heruitgaven van Weyermans werk.
Zaterdag 24,augustus aanstaande bezoekt de Stichting de stad Den Haag.
Het is vrijwel zeker, dat Den Haag de enige verblijfplaats van Weyerman is geweest, waar hij gedurende een periode van meer dat acht jaar
ononderbroken heeft gewoond. Vanaf eind 1738 tot aan zijn dood in april (maart?) 1747 zit hij gevangen in de Haagse Gevangenpoort. Alleen
hierom al is een bezoek van de Stichting aan Den Haag niet misplaatst.
Voordat Weyerman dit laatste, onvrijwillige en nogal langdurige bezoek
aan Den Haag aflegde, was hij er waarschijnlijk al vele malen geweest.
Zijn rusteloze natuur en zijn vermogen tot het maken van vijanden zorgden er wel voor, dat hij het in de meeste binnenlandse en buitenlandse
steden niet lang uithield. Tijdens zijn reizen moet hij Den Haag vaak
gepasseerd zijn en diverse bronnen tonen aan, dat hij er ook langduriger verblijf heeft gehouden.
Een eerteaanwijzing voor een wat langer verblijf van JCW in Den Haag
geeft zijn 18e eeuwse biograaf F.L. Kersteman in zijn Zeldzame Levensgevallen van J.C. Wyerman ('s-Gravenhage; Pieter van Os, 1756). Hij
weet te vermelden, dat onze held vanwege gemaakte schulden Breda moest
ontvluchten, waarop hij naar Den Haag trok, om aldaar de kost te verdienen met zijn penseel en allerhande oplichterijen. Door middel van
het schrijven van onder andere zijn magnum opus De Levensbeschryvingen
der Mederlandsche Konst-Schilders en Konst-SchiZderessen zou hij weer
uit de schulden zijn geraakt en naar Breda hebben kunnen terugkeren.
Dit verhaal van Kersteman is echter nog niet geverifieerd en het is de
vraag, of dat wel mogelijk is. Waarschijnlijk is het een samenvoeging
van twee periodes uit Weyermans leven, namelijk de periode rond 1700,
waarin Jacob te Breda in moeilijkheden verkeert ten gevolge van een geschil met Anneken van Ghils, en de periode 1728-1729, waarin Weyerman
inderdaad wat langer in Den Haag is geweest.
Tijdens het proces voor het Hof van Holland verklaart Weyerman van 24
augustus tot en met 20 november 1729 met Adriana Simons - De Visscher
in de Spuistraat te 's-Gravenhage bij een horlogemaker gewoond te hebben (1). Hij zegt daarbij, dat hij het zich niet meer exact kan herinneren. Dit klopt, want Adriana overlijdt op 5 april 1729. Misschien
moeten we dit Haagse verblijf van Weyerman een jaar vervroegen. Van 27
september 1728 tot 28 februari 1729 geeft hij bij de Haagse uitgever
Reynier van Kessel zijn De Doorzigtige Heremyt uit. Deze uitgave werd
gevolgd door twee nummers van Den VroZyke Kourantier, op 7 en 14 maart
van datzelfde jaar bij dezelfde uitgever. In dit jaar verschijnen ook
de eerste drie delen van zijn Konst-Schilders bij het Haagse uitgeverskwartet Wed. E. Boucquet, H. Scheurleer, F. Boucquet en J. de Jongh.
In de periode 1728-1729 vinden we bij Weyerman, die misschien wel net
zo vaak van drukker wisselde als van vrouw, een groot aantal uitgaven
in Den Haag. Blijkens een advertentie woont hij op 17 februari 1729
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echter in Amsterdam op de Reguliersgracht, tussen de Keizersgracht en
de Vijzelstraat. Enkele maanden later woont hij in Amsterdam in de Lombaertsteeg. Hij heeft dus waarschij.nlijk gedurende de tweede helft van
1728 en misschien in de eerste maand van 1729 in Den Haag gewoond, met
een maitresse in de Spuistraat bij een horlogemaker. Jacobs minnares
Adriana de Visscher was gescheiden van de koopman Isaac Simons. Zij
was niet onbemiddeld en trok net voor haar dood nog enkele legaten aan
haar ex-geliefde Weyerman in. Opvallend is de leeftijd van Adriana. Zij
moet ouder zijn geweest dan JCW, want op 4 januari 1687, ruim negen
jaar na Jacobs geboorte, ging zij in Amsterdam in ondertrouw.
Het is misschien wel toeval, maar het is toch aliuen van Den Haag, dat
we zeker weten, dat onze held er het onechtelijk bed met iemand deelde.
Afgezien natuurlijk van zijn Bredase jeugdzonden. Den Haag had dan ook
in de 18e eeuw een naam hoog te houden, het was de 'hofstad' van de Republiek, met of zonder stadhouder, en men deed er zijn best om een
'cultuur' a la Parijs in stand te houden. Een mooie beschrijving van
deze hofcultuur geeft de roman De weereld in haar hembd, of het leeven
van een Amsterdammer na de mode (Delft, Ebert vander Smout en Michiel
Sterck, 1757). Twee studenten komen na een grand tour terug in de Republiek. In Parijs hebben ze 'gestudeerd' aan de 'academie der mode'
en in Nederland wordt hun modebewuste gedrag niet geaksepteerd, behalve in Den Haag
welke plaats doen door het gelukkig evenement van een Stadhouder zeer
floriseerde. Wy waren eens gevallig aldaar om . affairen gekoomen, en
in die korte tyd beving ons de lust, om ons mede onder 't lichaam der
Hovelingen te engageeren (...) (2).
In Den Haag gaf men
geen Parisian iets toe in windmakery, en tot de minste der geenen,
die eenigzints bevoorrecht waaren aan het hof te durven verschynen,
kluisterde zich aan de aangenaame banden der mode. (...) De mode had
in Holland,langen tyd op sterven geleegen, doch nusvan haar_zieltoogen ep zoo goed als van den dooden verreezen zynde, was het voor een
vreemdeiing zeer aangenaam in den Haag te leeven (3).
Hogelijk was deze sfeer van de beau monde ook voor Weyerman een aanleiding om eens in Den Haag te gaan woven: Door het houden van een maitresse voldeed hij in ieder geval aan een van de belangrijkste eisen
van het leven a la mode.
SASJE VAN GENT
Het is opvallend, dat Weyerman in zijn meeste geschriften bijzonder
weinig refereert aan alledaagse Haagse figuren, dit in tegenstelling
tot vele Bredase of Amsterdamse personen. Misschien is dit ook wel een
aanwijzing voor zijn verhoudingsgewijs korte verblijf in het Haagse.
Op p.214 van zijn tijdschrift Den Vrolyke Tuchtheer ontmoet JCW op de
Amsterdamse Dam een "eervergeeten manufakturier in mosselschelpen", die
verder wordt betiteld als "koppelaar op 't Zieken, Haagsch maakelaar in
gefestoeneerde lamsbouten" (4). Hij is bijgenaamd "Sasje van Gent".
Het betreft Kier een souteneur of bordeelhouder, die aktief is op het
Zieken, een straat in het Haagsche cenLrum. Dezelfde figuur wordt ook
genoemd in Weyermans roman De leevens byzonderheden van Johan Hendrik,
baron van Syberg. Hier wordt hij op p.270 genoemd als "den Koppelaar
Sas" (5).
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BARON VAN SYBERG IN DEN HAAG

In zijn roman over Syberg verblijft Weyerman langdurig in Den Haag,
waar hij kennismaakt met Syberg en een aantal vinnige gesprekken over
de hermetische kunsten met hem voert.
Ik belande in 's Gravenhage, zegt den Schryver van deeze Leevens
byzonderheden, op den zevende van de Slachtmaand, des jaars duyzent
zevenhondert eenendartig, alwaar ik een vriend ontmoete die my meer
verwonderde, als den Keyzer Kajus zich oudtyds ontzette op het gezigt van Schevelings zeehoornen, en Katwyks strandschulpen (6).
Weyerman wordt dan ingelicht over Johan Hendrik, baron van Syberg,
geneesheer en alchemist, die in Den Haag woonde bij de kok Blanche in
de Paapenstraat. Een groot deel van dit werk speelt zich of tegen een
Haags decor. In het tweede deel gaat Weyerman zelfs met de baron in
een koetsje naar Scheveningen, ten einde aldaar een strandluchtje te
scheppen. Later brengt hij samen met de baron een bezoek aan de werkplaats van een niet nader genoemde Haagse alchemist. Na een geschil
met "dien onbeschoften broeder des Roozenkruys" vertrekt Weyerman uit
Den Haag. Twee dagen later ontvangt hij een brief van Syberg, getekend
"'s Gravenhage, den 20 November 1731", waarin deze zijn reis van Den
Haag naar Utrecht aankondigt (7).
Nadat Syberg een Amsterdammer een flinke som geld heeft afgetroggeld,
keert hij nog even terug naar Den Haag, om daar zijn vele schulden te
voldoen en enige panden in te lossen bij de Bank van Lening. Syberg
blijkt regelmatig heen en weer te reizen tussen plaatsen als Amsterdam, Den Haag, Utrecht, etc., steeds op zoek naar lichtgelovige slacht
offers of op de vlucht voor schuldeisers.
DE HAA GSE B OEKHA NDEL

In Het vermakeLijk wagenpraatje levert Weyerman kritiek op misstanden
in de boekhandel (8). Met name de Haagse boekhandelaren en uitgevers
neemt hij onder schot. In de boekhandel van de twintiger en dertiger
jaren van de 18e eeuw waren vele wantoestanden aan te wijzen, zoals
onder meer overspannen investeringen en speculaties. Vooral de Haagse boekhandel leefde zich uit in illegale transacties met grote partijen dure boeken en in betalingen met ongedekte obligaties. Na 1730
leidde dit tot een groot aantal bankroeten.
Weyerman kende deze Haagse boekhandel natuurlijk van dichtbij en wellicht had hij redenen van meer persoonlijke aard voor deze aanval. Opvallend is bijvoorbeeld, dat een van de uitgevers van de eerste drie
delen van zijn Konst-Schilders, de boekhandelaar Hendrik Scheurleer,
er in het Wagenpraatie flink van langs krijgt:
Op een tydt stont ik te praten in den Boekwinkel van zeker 's Gravenhaagsch Boekhandelaar, die zo konstiglyk het voordeel wist te
scheuren uyt de tanden zyner medeboekverkopers, als een bequaam
Schoenmaker het Engelsch Leer weet te scheuren uyt de Leerkamers der
om kontanten verlegene Leerkopers, tot zyn byzonder profyt (9).
Weyerman geeft hier een duidelijke woordspeling met Hendrik Scheurleers naam.
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EEN RONDLEIDING DOOR DEN HAAG

Van 29 oktober 1725 tot 13 oktober 1727 geeft Weyerman in Amsterdam
zijn tijdschrift Den Echo des Weerelds uit. Hij woont in deze jaren,
waarschijnlijk met vrouw en kinderen en in redelijke welstand, in de
Clapstraat te Breukelen. Voor zijn vele uitgaven was hij waarschijnlijk veel op pad, waarbij hij ook regelmatig in Den Haag moet zijn
geweest. In aflevering 18 van de Echo, van maandag 18 februari 1726,
neemt de schrijver zijn lezers mee op een rondleiding door Den Haag
(10):
Ik was in de voorleede Week in een berucht Dorp dat ik niet zal noemen om een zeker Reden met twee Handvatsels; en dewyl die Plaats befaamt is in Leegloopers, volgde ik die Renteniers mode, en ik slenderde Straat op Straat neer zonder iets anders te behartigen als het
leezen der Luyfelschriften, toen ik kwam te belanden aan een heerlyk
Gebouw (11), dat men voorgeeft gesticht te zyn door een Gild van
Metzelaars-reusen. Ik trat langs een steene Ladder van vyf a ses
Sporten in de Voorsaal van dat Paleys, dat als de groote Saal van
It Brussels Hof verciert was met onderscheyde Galanterie- en Schildery-kraamen, waar onder de Boekverkoopers zo ver uitstaaken boven
de andere Kramers, als de Hoofd-Tonneelspeelders uytmunten boven de
Machinisten en boven de Kaarssensnuyters. Daar was juyst een Verkooping van Boeken op dat Moment, en den Verkooper gaf aan de Koopers
zulk een vermaakelyke Tydkorting onder het faveur van een Houte Hamertje, als ooit Tet Jeroen of Jan Frape te grabbel gooyden op de
Ossenmartjongens, op de Bokkingwyven, of op de Boterboeren.
Hier hebje een oud Autheur, (riep by met een schelle Stem) Wiens
Oudheyt zigtbaar is uyt zyn Heats Wammes en Verkensleere Kolder. Dat
Boek, Heeren, bevat de algemeene Weetenschap aller Zaaken, en is opgestelt by den beruchte Postel, die na een diepzinnige Studie gelukkiglyk ontdekte, dat by niets ter Weereld wist. Dat Boek mag Belden
Twaalf Stuyvers, Niemant bet, Niemant niet? en veertien en sestien;
't is schand igat zo een verdienstig Autheur zo min geacht zou worhet is meer waard aan Kardoes-Papier! Achtien Stuyden. Wat Duy
vers, twee aan 't Bot, een Gulden, eenmaal, andermaal, ja wel ik zie
datje hem voor die Prys meet hebben, Bof, Nu ben je 'er :,.!eester over
en nu protesteer ik, dat'er Geleerdheyt genoeg in steekt, om de Hooge School van Leuven mee to verbysteren. Daar by, wanneer je dat
Book na een Gebruyk van seven jaar moe zyt geworden, en het wederom
wilt verkoopen, brengt het dan aan myn Winkel, en ik sal je een Nan
aanwysen, die'er aanstonds een Stuk van ses Stuyvers voor sal bieden,
om het te verplakken aan
Kanten Doozen
of aan Vliegers.
_
.
[leer wat is dat een aardig Kaerel! zey een Student in Liverey die
zig vermomt had met zyn Meesters roode Mantel; en een Apoteekers
Jongen die zo kruydig rook als een Doos vol verstikte Morilles,
hong 'er nog by, Ja maar je moest hem eens hooren als by dronken is
dan praat by zelfs myn Baas voorby als of ;2 g- stil stond. Ik wil wel
bekennen, (zegt den Echo) dat die Boekverkooper, wiens Lof afhankelyk is van zulke Kenders der Verdiensten, zyn Aardigheden wel vermag
te dupliceeren.
Ik verdoolde uyt die Saal tot onder de Uyie-boJen (12) (waarschynlyk door een Sympathetische Neyginrj die een Autheur heeft voor zyns
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gelyk) en aldaar vroeg ik aan een Kasteleyn in Snorwater, die over
een halve Deur hong als een guide Vlies, Hoe dat die Straat gedoopt
was? Dit Quartier, vriend (andwoorde hy) wort de Uyleboomen genoemt,
en is enkelt gesticht voor de Gezondheyt, voor het Gemak, en voor
het Vermaak der subalterne Land-Officieren, als Corporaals, Kapiteyns-d'Armes, Gevrydens, en ook voor die Heeren van Acht en twintig Stukken van Achten, die niet voorzien zyn met de voornoemde
staatelyke Ampten en Dignityten. Dit Quartier is zo berucht wegens
de herhaalde Offerhandens der jonge Dochters voor 't Gebruyk van die
Heeren, dat'er geen Roos van Sestien jaaren bekent geweest is, t'zedert het leggen van den eerste Steen. Daar en boven hebben de Dames
van dit Quartier zo een Liefde voor den Degen en zo een Haar tegens
den Tabbaert, dat een Soldaat meer Gonst zal genieten voor een Krygsmans Vloek, als den voornaamste Winkelier faveurs zal ontfangen voor
een Ons Point d'Espagnes.
Van die Plaats raakte ik met Horten en Stooten achter de Nieuwe Kerk
op de Oude Voddernarkt (13), alwaar de Kleerkoopers een Man met zo
veel Assurantie by den Arm vatten, als of zy de Macht hadden om hem
te arresteeren; en alwaar zy Iemant een nieuw Kleed van 't lyf zullen scheuren, om 'er hem een Oud op te dringen. Daar is geen slimmer
Plaats voor een hovaardig Man die met de Hand op de Heup loopt, als
die Markt, want het Kanaille betoont het aldergeringste Respekt niet
aan den Elleboog; ook dient een Man die Geld by zig voert wel zo
naauw op zyn Beurs te passen als op het afneemen van zyn Hoed, dewyl
de Beursesnyders het 'er doorgaans zo drok hebben als Melkmeysjes
onder de Meyboom. Die Markt is een weekelyksche Rendevous voor het
slimste Graauw, zynde het alzo raar van 'er een Persoon te zien boven
de Qualiteyt van een Ambachtsman, van een Ruyter, of van een Soldaat,
als het raar is een eerlyk Man op de Galey, of een ongeinteresseert
Persoon te zien in een Joodsche Synagogue.
Op die respectieve Markt staat een Gebouw bekent by den Naam van SaZomons Tempel (14), in welk Gebouw een naakte Zwaluw, die langs de
Wicghelroe van een Knipschaartje een verborgen Goudbeurs heeft ontdekt, binnen een groot half uur zig kan hervormen in een Genade, in
een Excellentie, en ook in het minder Karakter van een Schildknaap,
of van een avontuurlyk Edelman. Ik bleef een Moment staan gaapen na
by het Voorhuys van dat Magazyn, toen ik 'er een grof Kaerel, grof
van Kop, grof van Buyk, grof van Pooten, en grof van Geest, doch fyn
van Krediet, zag aankloppen. Ha, Brooder bon Home! (schreeuwde den
Hebreeuwsche Winkelier zo als hy hem rook) vier heb ik een Pak Kleeders van uw Gading, Puykx Puyk, en maar eens gekeert. Dit gebalkt
hebbende rukte hy door de hulp van een lange Bootshaak een paar antimodische Vachten van den Balk, toonde die aan Broeder Bon Homme,
die flukx het Zygeweer neerley, en zyn Rok, die maar aan eene Knoop
hong als een Vogelkooy, met meer Yver uyttrok als een Zwartmaaker
die gecondemneert is om te expireeren op een St. Andries Kruys. Die
gereduceerde Stacie-Tabaerden pasten dat Heerschap zo keurlyk, als
een Juffers Keurslyf zou sluyten om den steene Roelants, en echter
zwoer den Verkooper, dat ze eer gegooten als gekleermaakt waaren na
zyn Kanopus buyk, en die Aanpryzing wiert vergezelschapt met dit
vriendelyk Advies; Of schoon die beyde Kleeders van een Prys zyn,
(sprak Salomons Koopman) echter raa ik uw als een Vrient in Hoot de
2-oode Vacht to kiezen, en dat dewyl deszelfs Zaatste Eygenaars my in
Vertrouwendheyt heeft bekent, Dat de Bank van Leening hem altyds een
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i4alve Ryksdaalder meer verschoot op de roode als op de blaauwe LiveDie Raad volgde Broeder bon Homme op met gesloote Blikken, 't
Akkoort wiert met twee Woorden getroffen, en voldaan op drie Termynen, en dat Heerschap dat zo verscheurt en verplukt in Salomons
Tempel trat als een Kasuaris in de Ruytyd, kwam zo zwierig te voorschyn als een gesturve Kreeft, die door den Azyn en het Vermillioen
is gesleurt, om zyn ontydig Sterflot te verbergen.
Ik zag toen een Smous die een Verdrag sloot met een Juffertje, dat
by dage op de Street, en by nacht op het Zieken (15) logeerde; en
dewyl dat Paar van een Koppel Helleveegen wiert bespied, verschool
ik my achter die Wyven, om haare Gevoelens af te luysteren over dat
aanstaande Congres. 0 my, wear vervalt de Weerelt toe, (zey de Zedigste van die twee Mondopens) dat zo een mooye Meyd in de Besnydenis vaZt! Ja weZ, ik wou in hear staat niet zyn om aZ het Weerelds
Goed! Een Smous, een gebrandmerkte, verroeste, berookte Chocolaatdief, tot een NoothuZp! Ha ik ruyk hem tot op deeze plaats, Nigtje
Beerevangers: Foei, foei, ik kan het niet uytstaan! Dat is eel wear,
Lysje Oublieop, (antwoorde de oudste Feex, die scheel zag met bey
haar Oogen) dat Bedryf kan niet door de vingers gezien worden, nog
in 't Bakhuys nog in 't Brouwhuys; ik sou myn Gezindheyd aZtoos niet
willen schandviekken met zo een ongeloovige Snuyter, een Rasp van de
Smoussen Buurt. Ik zweer je was ik in hear ste', ik zou me alZe ogenblikken inbeeiden, dat de Grond onder myn Bedste' 20U openscheupen, om my in te slikken. Dit gezegt hebbende, trapten die Boendertongen af, zo vergenoegt over haar wederzydsche Harangue, als een
Paar jonge Geneesheeren, die Blankaart, Barbette, en Bontekoe hebben mishandelt over een Casus, die geen van beyden kon begrypen.
Drie Muzikanten, die den geheelen nacht hadden gemuziceert op een
Serenade, die een jonge Lichtmis zo neou als dan verspilde op een gekamerde Danae, kwamen al grommende die Markt overkruyssen. Na ik het
begreep, sproot hun Proces uyt de diepe Stilzwygendheyt van den
Hautboiist, die ongeneegen scheen, om den Ontfangst, die by zonder
daar toe gequalificeert te zyn, had geusurpeert, zuyver op te bieg-ten. Ik zie weZ, Konfrater, (beet den Violist hem toe op den Toon
van een ongestelde Bas) dat ie een Nan zyt ale een Trom, want zonder
Slaan zai 'er geen Geluyt apt uw komen; en dan vertrouw ik datje nog
luyder zuZt brullen ale uw Bassen. Een qsslooten Mond maakt een wys
Hoofd; (repliceerde het Speelkind van S . Cecilia) en daarom geloof
ik dat de Natuur het al te drok had op uw Geboorte, en dat zy uw
Harssenvat sloot ner 'er nog eenig Breyn in was. En ik protesteer
(gilde den derde Schildknaap van B. Mol, die meer Kinders componeerde als Muziekstukken) datje een Peace van my, en een Paar Lammeren
van je beyden suit maaken, indien je niet flukx myn Voorbeelt navolgt. Dit gezegt hebbende, stapte by in een Wynkelder, alwaar dat
Beeziesop veyl is waar op de Kramsvogels aazen, en dat Voorval leerde my; Dat den Toorn eens Muziekants zeer gelyk is met een harde
Wind, zo de eerste als de laatste wort schielyk bevreedigt door het
minste Vocht.
Een oude Kennis, die groot gebrogt was binnen de Wallen van :,:acghelen,
en die by na zo veel Geest had als een Paerd zou konnen te pletteren
drukken met zyn beslaage Vuyst, stoorde myn resteerende Aanmerkingen
over die vruchtbaare Markt. Die Sinjoor was een Knaap die meer Verschot had van Sprookjes als van Fransche Drie Kroonstukken, en die
nu en dan wel eens dorst stampen op de Lykdoorns van is Cronique
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3candaleuse. Dewyl hy ter goeder trouw onderrecht was, dat de meeste
1 ,ieysjes mal a propos, een kleyn Mondje maaken, en kwansuys niet willen weeten, dat zy geimformeert zyn op wat wyze
maar uyt een
Sprookje dat hy my mede deelde, zulje aanstonds zien hoe dat de Wyzer loopt op de Uurplank van MecgheZen,(16).
Op 24 augustus aanstaande kunt u bijna letterlijk in de voetsporen van
Weyerman treden en deze Haagse wandeling tijdens de expeditievergadering van de Stichting Jacob Campo Weyerman met ons overdoen.
Noten

1. Over Adriana Simons - De Visscher: Andre Hanou: 'Onterfd van f8000
of een minnares van JCW'. In: Ned. JCW. p.88-97.
2. p.107.
3. p.108.
4. Jacob Campo Weyerman: Den Vrolyke Tuchtheer (1729). Ed. A.J. Hanou. Amsterdam, 1979. p.374, noot 15.
5. Jacob Campo Weyerman: De Zeevens byzonderheden van Johan Hendrik,
baron van *berg. Ed. Werkgroep Amsterdamse Neerlandici o.l.v.
A. Hanou en J. Stouten. Deventer, 1984. 2 Dln. (Deventer Drukken
la, lb) Deel la, p.147.
6. Ibidem, p.13.
7. Ibidem, p.152-153.
8. Jacob Campo Weyerman: Het vermakelijk wagenpraatje. Ed. Geraldine
Marechal. Muiderberg, 1985. (Populaire teksten uit de late republiek 2) p.25-26.
9. Ibidem, p.98.
10. De heer J. Bruggeman wees mij op deze passage.
11. Waarschijnlijk Binnenhof en Ridderzaal. Hier werden in de jaren
twintig van de 18e eeuw inderdaad boekveilingen gehouden, door
een groep boekhandelaren, die Weyerman, blijkens zijn Wagenpraatje niet gunstig gezind is.
12. Een trade aan de Zuid-Oost Singel, aan de zuidkant van de stad.
13. Vanaf de Uilen-Boomen gezien ligt de Gevolde Gracht achter de
Nieuwe Kerk. Volders waren onder andere lakendrappiers en deze
gracht werd daarvoor ook wel de Voldersgracht genoemd. Dit is dus
denkelijk Weyermans Oude Voddemarkt.
14. Aan de Gevolde Gracht lag een synagoge voor Hoogduitse Joden. Weyerman maakt er hier vanwege de ligging aan de Oude Voddemarkt, vanwege de in die tijd spreekwoordelijke armoede van deze Joden en de
daaruit voortvloeiende handel in tweedehands goederen een tweedehands kledingzaak van.
15. De grond om het Haagse Leprooshuis werd het Zieken genoemd. Volgens
Weyerman was dit de plaats in Den Haag, waar men met dames van
lichte zeden in aanraking kon komen. De koppelaar "Sasje van Gent"
was hier volgens de Tuchtheer ook aktief.
16. Overgenomen uit: Jacob Campo Weyerman: Den Echo des Weerelds. Amsterdam, 1726-1727. 2 Dln. Deel 1, p.137-142. Prive-exemplaar collectie J. Bruggeman.
Jan Bruggeman
JACOB CAMPO WEYERMAN IN CONFLICT MET TWEE HAAGSE
BOEKVERKOPERS

Enkele werken van Jacob Campo Weyerman, zoals de eerste delen van de
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zijn door Haagse drukkers
of boekverkopers uitgebracht. In januari 1736 verschijnt bij Cornelis
de Ruyt het tijdschrift Den Talmud. In maart van dal jaar is Weyerman
in Den Haag en heeft er een onderhoud met Cornelis de Ruyt en een andere Haagse boekverkoper: Francois Moselagen. De onderhandelingen verlopen stroef en monden op niets uit. Als Cornelis de Ruyt Weyerman
enkele dagen later nog eens spreekt, wordt er zelfs gevochten. Van deze gebeurtenissen bestaat een uitvoerig verslag, opgesteld door notaris Everardus van der Burgh, ten behoeve van Wilhelmus Hogerwaard,
Neer van Waverveen. Weyerman had zich al enkele malen in zijn geschriften kritisch uitgelaten over Hogerwaard. In augustus 1734 ontving deze
Neer een brief (1) van Weyerman waarin hij hem voorstelde een bepaald
geschrift, dat door hem geschreven zou worden, of te kopen. Hogerwaard
reageerde niet op het voorstel, maar lichtte de justitie in, wat uiteindelijk tot Weyermans berechting leidde.
De akte (2) is reeds eerder gesignaleerd door Sautijn Kluit, die er enkele passages uit opnam in zijn artikel 'Jacob Campo Weijerman als
journalist' (3). Ik geef de akte Kier voor het eerst in ex tenso weer
(4).
[folium 1 recto]
[clein segel 12 stusivers] M. Romenij
OP Huijden den 31 maert 1736 Compareerde (5) voor mij Everardus van
der Burgh, openbaerende bij den Edele Hove van Holland geadmitteert (6)
in s'Hage residErende Notaris, ende ter presentie van de naergenoemde
Francois Moselagen en Cornelis de Ruijt, boekverkoGetuijgen Mons
pers alhier in den Hage mij Notaris bekent, dewelke verklaerden ter
requisitie (7) van den Neer Wilhelmus Hogerwaert Heere van Waverveen
hoe dat waer ende waeragtig is, dat sij Comparanten op voorledene sondag sijnde geweest den vijff en twintigsten deser maendt maert bij
eenen Jacob Campo Wijerman logerende bij van Court in de stadsherberg
alhier, om den voornoemde Jacob Campo Wijerman te spreken den eersten
Comparant over het maken van een vervolg op Janicon Histcirie van de repitliek der nederlanden (8) en den tweden Comparant over een wekelijks
papier genaemt den Luchthartige wijsgeer 't geene den 2e Comparant
wekelijks per blad soude uijtgeven dat ter occasie de Comparanten besig waren om met gemelde Wijerman te spreken; voorbij gemelde stadsherberg is komen kuijieren den Requirant, omtrent na gissing des snamiddags ten vijff uuren, den gemelde Wijerman den Requirant siende
voorbij gaen; daer op tegens de Comparanten seijde daer schiet mij
iets te binnen, ik heb nog een manuscript leggen sijnde een Leven
dog op een Romansche wyse beschreven, voerende tot tijtel, zeldsame
levensloop van Guillelmo Wardoghero dasui (9) uijt het malijs (10)
vertaelt, het welke sij Comparanten versogten te mogen sien, waer op
gemelde Wijerman het aen haar Comparanten heeft vertoont en Waer op sij
Comparanten versogten om het selve des anderen daegs te mogen examineren waerop het des anderen daegs dan ook gebeurt is, dat den gemelde
Campo Wijerman benevens den 2e Comparant sijnde gekomen ten huijse van
den eersten Comparant F: Moselagen, dat sij Comparanten met hem Wijerman sijnde gekomen in onderhandelingen over de prijs, en door hem Wijerman bevraegt wiert tien guldens voor ieder bladt alsoo hij voorgaf
nooijt van iemand minder gehadt.: te hebbe, waer op door haar Comparanten ses guldens geboden wiert, dog voor [folium 1 verso] welke prijs
gemelde Wijerman sulks niet wilde doen, dat sij Comparanten versogte
om het gemelde geschrift dien avond te mogen houden om 't selve eens

Konotocriilders en de Doorzigtige Heremyt,
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te examineeren, dog 't geene gemelde Wijerman wygerde te doen, en 't
selve niet uijt sijn handen te willen geven, voor en al eer 't selve
finael versogt was, waer op gemelde Wijerman aan haar Comparanten drie
a vier paginaes hebbende voorgelesen, en daer op ten huijse van den
eersten Comparant gemelde F: Moselagen sijn uijtgegaen, sijnde tusschen
haar Comparanten en den voornoemde Wijerman nog wel eenige redenen over
t gemelde manuscript voorgevallen dog dien dag tot geen accoord gekomen, dat des anderen daegs de Comparanten en de gemelde Wijerman ten
huijse van den tweden Comparant versogt hebbende, om nader over 't
gemelde manuscript te spreken, waer op sij Comparanten aen den voornoemde Wijerman hebben gepresenteert seven guldens per blad te sullen
geven, mits dat sij 't selve voor aff soude examineren, en dat soo wanneer sij er niets in bevonden dat aenstotelijk was sij hem vijftig guldens bij de overlevering van t pampier soude geven, dat gemelde Wijerman aen haer Comparanten de explicatie van den tijtel van t gemelde
manuscript doende verder aen haer Comparanten seijde dat het op de gemelde Heer Hogerwaert en sijn suster sloeg en dat hem van vier op ontbodene oostindische heeren daer voor f600: was belooft te weeten ieder
f150: en dat den Heer Sasburg van Linsingen daer van wel een hondert
en vijftig exemplaren naer Indien souden senden, en dat dat maer het
eerste deel was 't geene alleen den heer Hogerwaert zoude concerneren
(11)waer op sy Comparanten des anderdaegs met den anderen resolveerde
(12)om er van aff te sien en het gemelde manuscript niet te willen
hebben, aangesien het gemelde manuscript niet anders behelsden als vuijle nadeelige en lasterlijke woorden en saeken tot lasten van gemelde
Heer Hogerwaert en familie.
Verders verklaert den tweden Comparant Cornelis de Ruijt alleen dat hij
den 29 deser maendt na gemelde Wijerman toegaende om hem te gaen segdat dat sij het gemelde manuscript om de boven gemelde redenen niet
wilden hebben, daer op in de gemeene kamer komende alwaer hij den gemelde Wijerman vonde sitten, tegens denselven in stilte seijde ik sie
van het manuscript aff, waerop gemelde Wijerman hem 2e Comparant versogt een woortie te spreken in vrijheit, waer op den gemelde Wijerman
hem Comparant voorgaende heeft gebragt op een opkamertie, alwaer hij
Comparant opkomende, den gemelde Wijerman immediaet (13) een telhout
(14) - t welk daer lag - in de hand nam en op hem Comparant begon te
vloeken te rasen en te slaen, seggende tegens hem Comparant verdoemden
hond indien gy my niet immediaet 25 guldens toe [folium 2 recto] telt,
soo sal ik u den hals breeken en indien by u mond op doet om te schreewen soo sla ik u de herssens in, en na dat den Comparant hem de vijff
en twintig guldens hadde geweijgert te geven, den gemelde Wyerman Continueerde hem Comparant te slaen, den Comparant by geluk de deur van
gemelde kamer openkrijgende daer op na benede is gevlugt en wederom
gekome in de gemeene kamer alwaer toenter tijt present was den gemelde
Heer Sasburg, den advocaat peregrinus, den hospes van Court, en desselfs vrouw, aen welke hij Comparent zijn beklag deede - sijnde seer
veraltereert (15) - op wat wijse hij Comparant was mishandelt, haer
versoekende daervan kennisse te willen dragen, dat immediaet daerop gemelde Wijerman binnen komende, en horende dat hij Comparant sijn beklag
deede, daer op seijde Heere siet gij niet de kaerel is dronken en ontkende hem Comparant geslagen te hebben.
Gevende sij Comparanten voor redenen van wetenschap als in den text
verklarende 't selve nog versch in haer geheugen te sijn, en al 't
gunt (16) voorsegd is, met soIemnelen (17) Eeden te bevestigen.
Aldus gedaen & gepasseert ter presentie van den heer adriaen Roos en
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Jan de Bije Oliviersz. als getekend
Francois Moselagen
Cornelis De ruijt
A. Roos
J:D: Bye Oliviersz
1736
mij present
E:v:D: Burgh
Nots: publ
1736
Noten

1. Zie de Sententie van den Hove van Holland, p.6-7.
2. GA 's-Gravenhage, notarieel archief nr.2752.
3. In: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde. NR.
Deel 7 (1872), p.193-245.
4. De akte is nogal chaotisch opgesteld, daarom neem ik voor de transcriptie de navolgende regels in acht:
Woorden die zijn doorgestreept worden niet getranscribeerd, ook al
zijn ze in enkele gevallen nog leesbaar. De akte lijkt in eerste instantie een verklaring van een van de boekverkopers te zijn, maar
is later omgewerkt tot een verklaring van beide boekverkopers.
Stukken tekst die in de marge bijgeschreven zijn, worden op hun
plaats in de hoofdtekst gezet, waar zij volgens de verwijstekens
behoren te staan. Afkortingen heb ik opgelost. De letters, die door
mij zijn toegevoegd, zijn onderstreept.
5. compereerde= verschenen.
6. geadmitteert= toegelaten.
7. requisitie= eis.
8. F,M. Janicon: De Republiek der Verenigde Nederlanden. 2e verb. dr.
's-Gravenhage; Francois Moselagen en Daniel Langeweg, 1736. 4 Dln.
9. Anagram van Hoogerward judas.
10. Verwijzing naar Nederlands-Indie, waar Hogerwaard jarenlang predikant is geweest.
11. concerneren= aangaan.
12. resolveerde= besloten.
13. immediaet= onmiddellijk.
14. telhout= aanmaakhout.
15. veraltereert= ontsteld, verschrikt.
16. 't gunt= hetgeen.
17. solemnelen= plechtigen.

Frank van Lamoen

WILLEM VAN SWAANENBURG: HALFMALLE SCRIBBELAAR

In de eerste aflevering van Den vrolyke tuchtheer (1729) vraagt Weyerman zich af:
Wie doch spotte ooit zo opentlyk met zyn leezers, als den halfmalle
schribbelaar van de Herbooren Oudheyt? (1)

42

De malloot in kwestie is wijlen zijn konfrater Willem van Swaanenburg
(1679-1728), de enige 18e-eeuwse auteur die in staat was Weyermans
stijl te evenaren.
Willem van Swaanenburg werd in 1679 te Zutphen geboren als het tweede
kind van Cornelius van Swaanenburg (na 1644-1686), en een zekere Margareta Voster (2). Zijn vader studeerde te Utrecht, en bekleedde daarna enkele jaren het konrektoraat aan de Latijnsche school van Zutphen.
Van zijn moeder is niet meer bekend dan dat zij geparerteerd was aan de
Amsterdamse familie Voster.
Na de dood van vader verdwijnt het gezin met onbekende bestemming, zodat over de jeugd van Willem van Swaanenburg niets bekend is. Daarna
moet hij een wisselvallig leven hebben geleid: zo wordt hij in 1714
vermeld te midden van andere akteurs uit het toneelgezelschap van Jacob van Rijndorp (1663-1720). Een paar jaar later treedt hij min of
meer in het voetspoor van zijn vader, wanneer hij prive-laraar wordt
van de zonen van een Gelders edelman, Hendrik van Laer (1680-1721). In
diezelfde tijd duikt een dochter op, die de hermetische naam Sofia
draagt. Zij woont dan te Varsseveld, een gehucht niet ver van de verblijfplaats van haar vaders broodheer: het huis Lichtenberg bij Silvolde. Van Van Swaanenburgs al dan niet wettige echtgenote geen spoor.
In de Achterhoek krijgt de huisleraar, zoals hij later zegt, "buiten
eenig voorneemen, schielyk een stuip van digten" (3). Vroege resultaten hiervan zijn bewaard gebleven in Van Swaanenburgs enige dichtbundel: Parnas, of de Zang-Godinnen van een Schilder,(1724).
Na zijn verblijf in het Gelderse zakt Willem van Swaanenburg of naar
Antwerpen. Daar bejubelt hij de overwinning van Karel VI op de Turken
in een Heiden-Sang (1718) van negentien pagina's, die onder de toepasselijke zinspreuk "Non, nisi grandia, canto" als zelfstandige publicatie het licht ziet (4). Sofia van Swaanenburg wordt in maart 1719
aangenomen als lidmaat van de Antwerpse Hervormde Kerk; haar ouders
laten het afweten.
Haar vader schrijft zich in als meester bij het St. Lukasgilde in het
'akademisch' jaar 1720.-.1721. Over zijn carriere als schilder tast ik
nog volkomen in het duister: zijn werk moet uit landschappen hebben
bestaan, maar er is nog niets van boven water. Een plaatsje in Weyermans Levens-Beschryvingen der Nederlandsche Konst-Schilders is Van
Swaanenburg helaas niet vergund geweest: het zet te denken, te meer
aangezien een halsstarrig gerucht wil, dat Weyerman ook zelf rond die
tijd in Antwerpen verbleef (5).
In zijn Antwerpse tijd gaat Van Swaanenburg om met leden van het St.
Lukasgilde, en toneelspelers uit de daarmee gefuseerde rederijkkamer
'De Olijftak'. De gedichten in zijn Parnas suggereren een intensief
contact met de uit Amsterdam afkomstige bloemschilder Herman van der
Mijn (1684-1741) en zijn familie, en met een zekere Jan Franciscus
Meskens, wiens Parnas-exemplaar zich nu in de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek bevindt, vermeerderd met een aantal tot nu toe onbekende gelegenheidsgedichten van de hand van zijn vriend, kennelijk
naar Antwerpen opgestuurd door de auteur zelf (6).
In de twintiger jaren komt er een einde aan de omzwervingen: in de loop
van 1722 - misschien nog wel eerder - verschijnt Willem van Swaanenburg
in Amsterdam, in het aantrekkelijke gezelschap van zijn dochter Sofia,
en hoogstwaarschijnlijk zijn anonieme levensgezellin.
Het is niet na te gaan of Van Swaanenburg in Amsterdam lid is geweest
van het schildersgilde, aangezien het archief daarvan voor de onderhavige periode verloren is gegaan. Het heeft er alle schijn van, dat
hij zijn palet aan de wilgen heeft gehangen, en het definitief heeft
43

ingeruild voor de Tier. Wel houdt hij op een of andere manier kontakt
met de wereld van schilders en kunsthandelaars: zijn tweede weekblad,
ArleqZ.n Di,3telater (1725-1726), bevat de lof van miniatuurschilder
Gerrit Heider (1693-1754), en in zijn laatste tijdschrift, D vervroiwkende :,,oimus (1726-1727), bezoekt hij "na twintig jaaren zwervens"
zijn vriend Hendrik Rietschoof (1678-1746), schilder van zeegezichten
woonachtig te Wormerveer (7). Waarschijnlijk ontmoet hij in die jaren
ook de schilder en kunstverzamelaar Jan Smees, die bij hem in de buurt
woont, aan de Bloemgracht. Deze laat namelijk bij zijn dood in 1729
"Twee Curieuse Landschappen" na, geschilderd door Willem van Swaanenburg (8).
Op een herfstdag in het jaar 1723 slaagt Van Swaanenburg erin, om,
naar zijn zeggen in het tijdsbestek van drie uur, naam te maken voor
eeuwen. Wanneer hij een half jaar later terugkijkt op zijn luidruchti ge bestorming van de Amsterdamse Helikon, schrijft hij:
Ik zat dan, of ik stond, want op een InterrogatorLum Poeticum, komt
het op een comma, en op een punt aan, gelyk me onderrigt is van eenige Pothuis Paten, ten huize van H. Bosch, als een Adeptus stultitiae, (geeft me de hand mannen) die op het vinden van een Drukker
zyner Werken, meent de heele Lapis Philosop h- orum in zyn klauwen te
knellen, (hoe ver vervoeren ons de verbeeldingen, en hoe ver vervallen we in een afgrond van armoede, als wy de schatten van Croesus
daar meenen te vinden) doe my gezeid wierd: daar is tegenwoordig een
der eerste Paten onzer stad den Bruidegom, die over vyf dagen staat
te trouwen, en de heele Amsterdamsche Pindus is byna in de weer om
Zege-zangen, en Myrt-festonnen te vlegten; daar moest je me een
Vaersje op maken, en zenden het dien Heer toe; want ik weet, je zoud
hem daar door vermaken; dog NB. het moet morgen gedaan zyn, dewyl het
anders te laat zou komen, om gedrukt te konnen worden, daar het nu
niet over heeft te klageo, want het word nog alle dagen gedrukt (9).
Het vers was bestemd voor een bundel Huwelyx-Zangen bij de trouwpartij
van notaris George Wetstein (1688-1726), - zoon van de beroemde uitgever, en verdienstelijk toneeldichter - en een zeker Anna Otto. De bundel werd uitgegeven door Rudolph en Gerard Werstein, oudste broers van
de bruidegom (10).
Van Swaanenburg zegt van zijn bijdrage - Parnasdreun getiteld - dat hij
een onredelyk Vaers, ja een Quintessens van alle onredelyke Gedigten,
zo de Kenners getuigen, Ex tempore uit de pen lapte, zonder het naar
behooren te likken, (og: dat likken weet wati te hullen, te zwagtelen, het agterste te potssen, of op de juiste manier te havenen met
commaas, en punten aan malkander te spelden, te dodynen, in slaap te
zussen, en van al die donderende stuipen, hoosen, en orkanen te bevryen (11).
Een overmaat aan natuurgeweld is een van de voornaamste kenmerken van
Van Swaanenburgs poezie. Zo deelt hij zijn nederigheid tegenover Wetstein mede:
Al sadelde ik een hoos, een Leger van orkaanen,
En zweepte met myn spoor de wolken tot arduyn,
Om van dien barsten trap te flikk'ren op de kruyn
Van uw gezoute geest, ik zwikte voor uw vaanen.
Berucht worden ook de regels:
Hakt spaanders van Kaneel: en laat het Altaar branden:
Kleet starren in cyvet tot amber van de zee!
En:
Ik stak al 't ys in brand, en deed den Zoomer danssen
Op klompen van robyn, langs vagt van elpenbeen (12).
44

De Amsterdamse dichters reageren geschokt op deze opeenstapeling van
geweld, edelstenen, reukwaren, en bizarre beelden. De ontvangst van de
Parnasdreun is dan ook bepaald niet welwillend, behoudens een enkele
uitzondering:
Dit alleen schiet my nog over om eerst te zeggen, dat, hoe zeer onze
Stad byna met eene Ziel is bezeten geweest, om deze myne Parnas-dreun
te beschimpen, en ze voor een gruuwel uit te kryten, ja slimmer als
de Rouwtoonen van Visvliet of te taffareelen, ze egter de eer heeft
genooten van niet onaangenaam te schynen geweest te zyn in de oogen
van den Heer G. Wetstein, en dat is my genoeg, dewyl het expres tot
plaisier van zyn Wel-Ed. is gedaan. Ik hob de vrugt van myn arbeid,
en verwagtinge daar omtrent in alien deelen genooten; zo weet, dat de
Heer Wetstein op het zo genaamden Poetenmaal zelver gezeit heeft, doe
'er onvoorzigtelyk naar my gevraagt wierd door eenige der genooden,
dat by aldien zyn E. had geweten, waar de Digter Swaanenburg woonde,
dat by hem mede op het Tractement zou verzogt gehad hebben, dewyl
hem scheen vergeten te zyn, (dat ligt kan gebeuren in zo een tyt)
waar een dag of agt te vooren, het half dozyn Bruilofts exemplaren,
voor den zelven waren gezonden (13).
Wat een teleurstelling! De enige authentieke dichter wordt niet uitgenodigd; Apollo's Zwaan wordt de risee van het 'Poetenmaal', waar allerlei lettervittend ongedierte zich te goed doet aan spijs en drank.
De hierboven vertelde geschiedenis wordt pas later onthuld in de Parnas, waarin het gewraakte gedicht wordt herdrukt, voorzien van spottende kanttekeningen. Dan is inmiddels Van Swaanenburgs eerste weekblad al
verschenen: De Herboore Outheyt (1724-1725), een satirisch tijschrift
in dialogen, dat aansluit bij de dan populaire dodengesprekken (14).
Wat het blad evenwel volstrekt uniek maakt, is de toevoeging van een
hermetische komponent, die niet los gezien kan worden van de rest.
Van Swaanenburg formuleert in zijn weekblad een hermetische filosofie,
waaraan de namen van twee legendarische filosofen worden gekoppeld:
Hermes Trismegistus, en zijn 'leerling' Pythagoras. Beider doktrine
handelt over het beginsel der dingen, en de terugkeer naar de goddelijke oorsprong; het is een 'wortelleer'. In het verlies van deze leer
is het faillissement van de beschaving gelegen. Men heeft de blik elders op gericht, met degeneratie, zedenverval, en aanhang van schijnwaarden tot gevolg. Deze teloorgang manifesteert zich in de pazie
als het omhelzen van lettervitterij en het veronachtzamen van bezieling en inspiratie; aanhangers van die oorspronkelijke waarden moeten
dan ook noodzakelijk in konflikt komen met de heersende poezie-opvatting.
Deze 'vergeten' filosofie heeft haar neerslag gevta)den in het zogenaamde Corpus Hermeticum (ca. 2e eeuw na Chr.), dat geschreven zou
zijn door Hermes Trismegistus. Diens naam wordt evenwel ook verbonden
met talloze andere 'hermetische' teksten, handelend over magie, astrologie, alchemie, en andere esoterische wetenschappen, zodat het erg
moeilijk valt uit te maken, waar Van Swaanenburg zich nu precies op
baseert. Bovendien is het Corpus Hermeticum dermate eklektisch van
aard, dat het amper distinktieve kenmerken bevat. Van Swaanenburgs
werk 'past' - met een welwillend oog - wel enigszins op het Corpus
Hermeticum, maar daar vandaan ook op de voornamelijk Stoisch-Platoonse noties die er achter liggen, en bijgevolg ook op diezelfde noties
voorzover ze aanwezig zijn in 18e-eeuwse natuurfilosofie.
Teruo naar da Parnasdreun. Nog in de eerste aflevering van 3 februari
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1724 opent Van Swaanenburg de aanval op het "Muijer gedrogt", zijn
konfrater Hermanus van den Burg, schrijver van een zoutloos weekblad:
De Bataafsche Proteus. Nog geen twee weken eerder had deze zich spottend uitgelaten over de Parnasdreun met zijn "starren in sivet".
Nijdig schrijft Van Swaanenburg, dat zijn sterren en hun stralen
[•••] in civet gedost, voor krabben van de zee
Niet zyn gefokt, 8 neen, dat tuig moet kwallen haalen
Vah 't zandig pekelduin, waar langs Neptunus ree (15).
Niet zonder leedvermaak memoreert hij vervolgens, dat Van den Burg als
Amsterdamsche Argus destijds was afgeslacht door de Rotterdamsche Hermes, en probeert zich door eerbetoon aan de zijde van de overwinnaar
te scharen:
Gy zyt onze Zon, wy tuuren op uw lauw'ren, gelyk een Aardkloot op Apol; en draaijen op onze koude Poolen langs uw gestarnd goud, om het
kwik van uw ligt te zien dartelen in de nevelen der duisternis.
Nog maar weinig tyd is het geleeden, dat de kopere Drukparssen galmde van de aannaderende benden uwes tegenstrevers. Hoe was ik ontzet
(16):
Weyerman had zijn lezers al gewaarschud in Den Ontleeder der Gebreeken
dat Argus was 'hervormd' in Proteus, maar waarschijlijk had hij de hulp
van de ene malloot niet nodig om de andere te bestrijden (17).
Na een gedicht dat er qua strijdlust niet om liegt, roemt Van Swaanenburg zijn grote voorbeeld in de 'natuurkundige' beeldspraak van zijn
hermetische filosofie. Hij prijst Weyerman letterlijk de hemel in, en
laat hem terugkeren als een alles bezielkracht, die zelfs de trage materie vluchtig maakt:
Abderaas Democriet, een heilig, die de borsten lurkt van eeuwig Tyras, en in de omarminge van Parnas, de wereld werelden schept, dien
lagcher op zyn beurt, die om de hoogte des hemels te peilen, slegts
starren stapelt, en om de vlugste zouten te doorzoeken oogenblikkelyk nederwaarts daalt, om den oorsprong der snelste beweegingen, uit
de verdikking der onderste te begluuren. De vezelen die stremming
veroorzaken aan de vuurige doortogten van 't Ida, klooft hy, tot ze
stoffeloos geworden zynde, een ruimbaan schaffen, tot de onnaakbaare omwending der vormen, en gedaantens. Hier is hy een Salamander,
om de vrye lugt in te ademen, die onze droge zenuwen en holle kroezen kan doorzappen, als ze neerwaarts zakkende, een gouden reegen
verstrekt, aan de Dana der benedenste klei (18).
Er is een minder gecompliceerde manier denkbaar om van bewondering te
getuigen. - Saillant detail: Cicero stelt in De Nature Deorum de Hermes die Argus doodde gelijk aan de god Thoth, de Egyptische pendant
van Hermes Trismegistus (19).
Van den Burg laat zich niet onbetuigd. Op 11 maart schrijft hij:
Proteus moet hartelyk lachen, als hy ziet met hoe weinig succes, een
dol, en een zot Ridder, doch beide van de droevige viguur, in zyn
water vissen; ze deden beter dat ze dienst namen en soldaat wierden,
maar 't schynt dat ze geen zin hebben in 't schilderen (20).
Van Swaanenburg reageert verontwaardigd op 30 maart, in een samenspraak tussen Pasquyn en Marforio:
Is 'er dan geen vuur meer, in uw tabaksconfoor, 8 Goden: om dit waterspook te treffen, en de twee ridders van de droevige figuur, gelyk
hy ze noemt, te bevryden van het langer afschilderen zyner ezelagtige vlekken (21)?
Het is de vraag of "den schranderen Ontleeder" zich met het getwist
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heeft ingelaten. Proteus krijgt herhaaldelijk een veeg uit de pan,
maar uithalen naar Van Swaanenburg zijn minder duidelijk. Of doelt hij
op onze vogel wanneer hij opmerkt, det "een enkelde Zwaluw geen Lente,
nog een malle Meeuw geen Zeestorm maakt", en "dat een weekelyks Filozoof, die gewoon is te struikelen door gewoonte, niet aanstonds volmaakt wort op een stel en sprong" (22). - Er zijn namelijk legio aanwijzingen die suggereren dat Van Swaanenburg kreupel was; zelf duidt
hij zich herhaaldelijkaan als "Ojevaar" of "Ridder van de Ojevaaren",
of als iemand, die met de benen sleept.
Van Swaanenburg moet een te aantrekkelijk mikpunt zijn geweest voor
Weyerman om niet in diens werk te worden opgenomen, maar de vogelpassages in Den OntZeeder der Gebreeken iijn vooralsnog te kryptisch voor
mij. (Vaak verwijzen ze naar Arnold Nachtegael, die evenwel ook te
boek staat als een van de belangrijkste tegenstanders van Van Swaanenburg)
Pas na het verscheiden van Apollo's Zwaan, wordt hij met naam en zinspreuk bijgezet in het werk van Weyerman - maar dan ook meteen.
Van Swaanenburgs dood laat nog enkele jaren op zich wachten. Hij publiceert zijn dichtbundel Parnas, of de Zang-Godinnen van een SchiZder
(1724), die eenzelfde ontvangst ten deel valt als de Parnasdreun: onbegrijpelijk, en veel te verheven: Vondel in een oneindige macht. Wellicht hadden de lezers eveneens moeite met de hermetische dialogen
uit De Herboore Oudheyt, want in het tweede weekblad zijn ze verdwenen: Arlequin DisteZateur is aanvankelijk commercieler van opzet, verwerkt berichten uit de Leidsche Courant, en tendeert als zodanig naar
een satirisch tijdschrift a la Weyerman. In de laatste aflevering van
ArZequin Distelateur (24 jan. 1725) kondigt Van Swaanenburg zijn volgende weekblad aan: De Vervrolykende Moms, of Koddige Berisper, maar
er moet lets spaak gelopen zijn, want het tijdschrift komt pas op 16
december 1726 van de pers. Wat deed de broodschrijver in de tussenliggende periode, of was hij geen broodschrijver?
Een gedicht, toegevoegd aan het Parnas-exemplaar van J.F. Meskens,
werpt een beter Licht op Van Swaanenburgs bezigheden. Het is geschreven bij de jaarwisseling; de volledige titel luidt:
Nieuwejaars Courant, Aan alie Heeren, KoopZieden, Burgers en Inwoonders, der wydvermaarde Koopstad Amsterdam, Aangeboden, Heden, den
eersten Dag van 't Jeer onzes Heeren, 1726. Door haare Bereydwillige Dienaar, de Ombrenger der Couranten.
Het heeft er alle schijn van, dat de werkloze filosoof met minder hermetische Mercuren stond te venten dan hij voorheen gewoon was.
Wellicht deed hij dat al veel eerder, en bracht hij de weekbladen van
de vertrapte Van den Burg, en de schrandere Weyerman aan de man, als
een tweede Klein Jan op de Dam, of bij de beurs - en wie weet wat hij
nog meer had uit te staan met de Amsterdamse 'Fleet Street' van zijn
dagen.
Het gat wordt een beetje gedicht door een tussenliggend weekblad, waarvan slechts acht of negen afleveringen zijn verschenen, maar dat in
feite door toedoen van Van Swaanenburg zelf niet meteen aan hem is
toegeschreven.
Het blad komt de Amsterdammers onder ogee op maandag 14 oktober 1726
als De Doctor, zonder Promotie, of de Gednatomiseerde Courant, blijkens
het colofon uitgegeven bij Johannes van Septeren (23). Het tijdschrift
draagt alle stijlkenmerken van Van Swaanenburgs werk: lange zinnen,
metaforisch breed uitgewerkte passages, hermetische terminologie, en
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natuurlijk de in een oogopslag te herkennen poezie.
Na acht afleveringen komt er op 2 december abrupt een einde aan het
blad, maar er zou een negende nummer geweest kunnen zijn, want het
volgende, laatste tijdschrift, ziet pas twee weken later het licht:
De VervroZykende i•omus, of Koddige Berisper, in opzet gelijk aan zijn
voorganger, alleen de poezie is minder geworden.
Ongetwijfeld heeft Van Swaanenburg zich door Van Septeren bedrogen gevoeld, want woedend cursiveert de schrijver in de tweede aflevering
van De VervroZykende iVomus:
Hoe dikwils heeft het my, als Autheur, verdrooten u Dienaar te zeggen, tegens een Bedriegelyken Boekverkooper: wiens Woord geen Zegel,
maar een geveinsde Bek representeerde (24).
Uok dit weekblad wordt voortijdig bebindigd, dit maal om gezondheidsredenen. De schrijver draagt zijn onvoltooide werk op aan Hans Christoffel Ludeman (1683-1757), "doctor, zonder promotie" (i), en kwakzalver van niet-onbesproken reputatie. Het tumult rondom diens echtscheiding vormde hoogstwaarschijnlijk de commerciele aanleiding voor Van
Swaanenburgs laatste twee weekbladen.
Van Swaanenburg bespreekt het gedrag van Ludeman en zijn 'geestelijke'
bruid Britta Beier in een bijtend pamflet: Hans Christoffel Ludeman,
afgerost door zyn eigen Harderstaf. Hij neemt het daarin op voor
vrienden die het slachtoffer zijn geworden van Ludemans laster, en
schaart zich aan de zijde van een groep gemobiliseerde Jordaan-weduwen,
die zich over Ludemans wettige echtgenote hadden ontfermd. Het pamflet
wordt Van Swaanenburgs meest succesvolle tekst, die na ongeveer drie
maanden een herdruk mag beleven (25).
Twee weken later opent Weyerman een trendgevoelige aanval op Ludeman
in zijn Echo des WeereZds. Later zal hij Ludeman nog herhaaldelijk ter
sprake brengen in de Vrolyke Tuchtheer en de Doorzigtige Heremyt (26).
Willem van Swaanenburg heeft dan zijn kruit al verschoten. Zonder de
jaargang van De Vervrolykende Momus vol te maken, sluit hij het weekblad af: "uit myn Ziekbedde", 2 oktober 1727. Hij sterft op 18 april
1728, en wordt vijf dagen later begraven op het Leidse kerkhof, niet
ver van zijn woning in de Oude Looierstraat; klasse vijf: onvermogend.
Zijn laatste gedicht is een Graf-Schrift, door den Ilaker, voor zyn
Zelve, met de volgende regels:
Nu leid het pakje neer, de Lamp is uitgeschenen,
Al 't geen iets leek is niets, het niet is mee verdwenen,
Myn Naam alleen die blyft, ach! was die mede voort!
Zo wierd ik van niemand ooit in myne rust gestoort,
Ei meld my niet, 6 neen! wilt SWAANENBURG vergeten!
Een Man, die bly van aard, van droefheid is versleten (27).
Een van de eersten die de herinnering aan Van Swaanenburg levend houdt
is Jacob Campo Weyerman. In het Vervoig van de Historie des Pausdoms
(1728), beschrijft hij in extenso een verschijning van Jezus Christus,
ooit in een grijs verleden, en voegt eraan toe:
Daar hebje de beschryving van mannelyke schoonheyt, zeer na zo beschaaft gelyk als den geweezen Virgilius zonder Mecenas den vroomen
Zwanenburg zyn vrouwen plagt te beschryven (28).
Ongetwijfeld had hij gedichten uit de Parnas in gedachte. Later schrijft
hij in De zeldzaame Leevens-Byzonderheeden van Laurens Arminius, Jakob
Campo Weyerman, Robert Hennebo, Jacob Veenhuyzen, - een gezelschap
waarmee Van Swaanenburg wel meer in verband is gebracht:
W. van Zwaanenburg rymde en snorde zo hoogdravend, dat zeker Dichter
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zynldgenoot hem vergeleek by een hoop van in brand geraakten Dichtkundige boeken, welke opflakkeren voor een korte poos, doch vervolgens nederdaalen, hervormt in den Inboedel van een Zwartseldoos (29).
Het gebruikelijke verwijt van uitgeschoten verhevenheid. De nog onbekende dichter is wellicht de schrijver zelf.
Voor zover mij bekend, is Weyerman de enige, the zich heeft uitgelaten
over de kwaliteiten van Van Swaanenburg als weekbladschrijver, te beginnen met de boven aangehaalde passage uit de eerste aflevering van
Den Vrolyke Tuchtheer, 4 juli 1729. Vijf maanden later beschrijft hij
Van Swaanenburg als
den autheur van de herbooren Oudheyt [•••], een hals die zo ervaaren
was in vinding en styl, als een esel geverseert in het Italiaans
boekhouden, en uyt wiens papier den leezer fluks kon zien, dat hy een
bierbeschooyer tot zyn pedagoog had gehad, en dat hy zyn onaardige
aardigheden was verpligt aan de Breemer bierschoolen (30).
Kortom, Weyerman had niet al te veel ontzag voor het werk van zijn
kunstbroeder.
De tijdgenoot zag blijkbaar een grotere verwantschap tussen Hermes en
de malle schribbelaar dan Weyerman wilde zien: in 1743 - nog tijdens
het leven van Weyerman - warden, in het Naam Register van Van Abkoude,
zowel De Herbooren Oudheyt als ArZequin DisteZateur op zijn konto gezet (31).
Tot slot een kuriositeit: Van Swaanenburg en Weyerman treden beiden op
als romanpersonage in Het Leven van Johannes Wouter Blommesteyn, van
de hand van A. Loosjes Pz, uit 1816. Blommesteyn gaat met Weyerman
op stap en belandt in een kroeg, waar figuren als Jan Goeree, Robert
Hennebo, en Willem van Swaanenburg voordragen uit eigen werk. De laatste leest een gedicht voor uit zijn Parnas: Weyerman blljft duizelig
achter (32).
Noten
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1724. p.**3 r (UBA 0 77 780).
4. HeZden-Sang ter Eere van den AZder-DoorZugtigsten Monarch KareZ de
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's-Gra8. Cf. G. Hoet Catalogus of NaamZijst van SchiZderijen
venhage; P.G. van Balen, 1752. 2 Dln. Deel 2, p.388 (UBA 1319 E 18)
9. Parnas, p.237.
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in Momus Nr. 38, 1 sept. 1727, p.304.
26. Den Echo des Weerelds. Amsterdam, H. Bosch, 1726-1727. 2 Dln. Deel
2. Nr.47, 8 sept. 1727, p.376 (UBA 2347 H 15)
27. Bijgebonden bij Parnas, ex. J.F. Meskens (UBA 0 77 780), waarin ook
de exakte sterfdatum is vermeld.
28. Vervolg van de Historie des Pausdoms, Amsterdam; H. Bosch, 1728.
p.104. (UBA 709 J 20)
29. De Zeldzaame Leevens-Byzonderheeden [•••]. Amsterdam; B. Dass, 1738.
p.*4. (UBA 414 F 22)
30. Den VroZyke Tuchtheer. [Nr.23], 5 dec. 1729, (UBA 351 F 45)
31. J. van Abkoude: ZVaam Register [...]. Leiden; J. van Abkoude, 1743.
p.407.
32. A. Loosjes Pz.: Het Leven van Johannes Wouter Blommesteyn [...].
Haarlem; A. Loosjes Pz., 1816. 4 Dln. Deel 1, p.257-265 (UBA 1027
H 24)
E. Groenenboom-Draai

ENIGE PROBLEMEN ROND DE ROTTERDAMSCHE HERMES (1).

Wie - zoals ik - weliswaar niet in argeloosheid, maar wel in drieste
vermetelheid de annotatie van een geschrift van de auteur die ons hier
vandaag bijeenhoudt, op zich neemt, weet vooraf, dat een muur van problemen hem een onbelemmerd uitzicht op het schone landschap van de
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tekst beneemt, en dient zich daarover dan ook niet te bekiagen.
Ala klaagmuur wil ik U dus ook niet gebruiken,. maar misschien wilt U
zo vriendelijk zijn U hier met een paar problemen omtrent het commentaar bij de Rotterdamsche Hermes (2) - want daar gaat het hier om vrijblijvend te laten confronteren, al verheel ik niet, dat ik de
stille hoop koester dat U in de toekomst waar nodig genegen zult zijn
die vrijblijvendheid te verruilen voor een zekere mate van bereidwillige betrokkenheid.
De eerste kwestie die ik U voor wil leggen is de vraag naar Weyermans
bedoeling met zijn RH. Zoals U wellicht weet, beweert hij in het eerste nummer twee oogmerken te hebben, nl. "den verdwaalden Argus op de
verlate loopbaan van de Reden te brengen" (3) en "te tragten allerlei
soorten van zaken, en op het vermakelykste en op het nutste te trakteren" (4). Dat laatste is eenvoudig een vorm van reclame: voor saaiheid koopt niemand wat en wie het nuttige met het aangename weer te
verenigen kan op succes rekenen; die formule was een reeds lang beproefde.
Wat gecompliceerder evenwel ligt de zaak bij het eerste doeleinde:
Argus weer op "de verlate Loopbaan van de Reden te brengen". Niemand
zal geloven in Weyermans intentie de kwaliteit van de Amsterdamsche
Argus (5), het blad dat in de RH uitbundig wordt bestookt, te verbeteren, maar het is zelfs de vraag of er tussen de redacteur van de
AA, Hermanus van den Burg, en die van de RH wel een rale vijandschap
bestond en dus of het besc 1-19341 van Argus wel voortsproot uit rale
gevoelens van minachting en verontwaardiging. Was het niet veeleer een
litteraire conventie, die hier een rol speelde - zoals ook prof. Zaalberg veronderselde in de bespreking van de RH (6)?
Zowel het begin van Weyermans eerste periodiek als Van den Burgs reactie op het voornaamste oogmerk van zijn opponent stijven mij in de
veronderstelling dat het meer om een litterair spel dan om een serieuze polemiek ging.
Wat het eerste betreft: In afl. 1 wekt Weyerman de indruk als zou zijn
bekendheid met de AA van recente datum zijn en als zou zijn kennismaking ermee de voornaamste drijfveer zijn tot het in het leven roepen
van de mythologische overwinnaar van Argus, Hermes. En dat terwijl de
AA al vanaf 25 mei 1718 verscheen en al eerder aanvallen te verduren
had gehad. In de eerste aflevering releveert Van den Burg bovendien
het feit, dat Argus door Mercurius gedood is. Het lijkt er dus eerder
op, dat Weyerman een litterair motief creeert om zijn blad te laten
verschijnen.
Wat Argus' reactie op Hermes' voornemen betreft: hij deelt het publiek
mee, dat het niet moet verwachten "dat ik op dezen straatwachter zal
schelden ofte smalen, of aan zyn oogmerk zal voldoen door hem stoffe
te fourneren van met my te konnen kyven, want ik ben van nature genegen, wanneer ik, waar het ook zy, een nydig mensch ontmoet, al meesmuilend, terwyl ik hem voorby gaa, myne ogen te sluiten" (7). Kortom,
hij heeft de nieuwkomer door, maar hij zal het spelletje niet meespelen! Jammer voor Weyerman, maar een sappige polemiek zit er niet in.
Bij gebrek aan een actief optredende tegenstander moet hij dan ook van
zijn spiegelgevecht afzien. Niet dat hij de strijdbijl begraaft - in
de hele RH vinden we schimpscheuten aan Argus' adres - maar bij de
voorziening van zijn schrijfstof komt zijn verhoopte opponent hem onvoldoende tegemoet.
Als hij in af1.14 het uitdagen van Argus voor een deel opgegeven
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schijnt te hebben, neemt hij al snel, in nr.16 nl, zijn toevlucht tot
een procede dat hij overigens laakt in de AA: het "commentarieren" van
kranteberichten (8).
Dat brengt zij bij een ander, zij het bij het eerste aansluitend probleem, omdat mij ook hier sprake lijkt te zijn van een litteraire truc.
Weyerman suggereert niet dan met tegenzin op te treden als commentator
van nieuwsfeiten, maar zegt ertoe gedwongen te worden "dewyl hy, om den
kieschen smaak zyner Lezers te voldoen, genootzaakt is altoos eenige
remarques over dagelysche Nieuwigheden te geven" (9). Met dat "altoos"
neemt hij het trouwens niet zo nauw (maar waarmee wel), want na dit in
nr.19 geschreven te hebben schroomt hij niet dit programmapunt in afl.
20 reeds achterwege te laten.
Wijst dit niet eerder op een gebruik naar eigen behoefte van wat de
'couranten' te bieden hadden, dan op een stillen van de behoeften van
het publiek? Overtuigende bewijzen kan ik op dit moment niet bieden,
maar wellicht kan een onderzoek naar de in de RH behandelde nieuwstijdingen meer licht werpen op deze zaak. Hoe vaak baseert hij zijn gevarieerde bespiegelingen bv. op sterk verouderd nieuws, zodat het publiek
die nauwelijks meer kon zien ala krantecommentaren, en welke berichten
selecteerde hij uit het door de kranten gebodene? Nu eens lijkt hij in
onze ogen belangrijke berichten geheel te negeren, dan weer grijpt hij
gretig de gelegenheid aan een ogenschijnlijk onbelangrijke mededeling
tot een aardig item te verwerken. Zo haakt hij bv. ook wel eens in op
een advertentie, zoals die, waarin "Mr. Alesander Samuels" zijn "nieuwe gepraktizeerde Breukbanden" aanprijst (10), voor de lijders aan
breuken wellicht een hoopgevend bericht, maar voor de gemiddelde lezer
toch niet een brandende kwestie.
Al met al lijkt Weyerman die berichten te kiezen, die hem op dat moment
toevallig convenieren. Van een diep innerlijk verzet tegen deze werkwijze blijkt- behalve in enkele expliciet uitgesproken beweringen dienaangaande - in elk geval niets.
Een derde bnduidelijkheid heeft zijdelings met Weyermans krantecommentaren te maken. Die betrethet al dan niet onverbloemd noemen van de
namen der gegispte personen. Bij een onderzoek naar Weyermans satire
op de windhandel (11) viel het me op, dat hij een mij duistere willekeur lijktte vertonen bij het noemen van zijn slachtoffers. Zo spreekt
hij in af1.36 bv. vrijmoedig over John Law, de door de Franse overheid
aangetrokken Schotse financieel deskundige, met bedenkelijk beleid,
maar in hetzelfde nummer hekelt hij de praktijken van de "heer Rich ***
(i.p.v. Richard Haulditch, een van de directeuren van de South Sea Company) (l2),"Mr. Ails** " (i.p.v. John Aislabie, kanselier en onder-thesaurier van de Exchequer en als zodanig niet geheel onbesproken) (13)
en "Sr. Wal" (i.p.v. Edmund Waller, schoonzoon van Aislabie, die evenmin als zijn schoonvader zijn handen in het water van de South Sea
schoongewassen had).
Dat wekt des te meer onze verwondering, daar de Nederlandse kranten die
namen wel onverholen noemden. Iedereen die de kranten las, wist dus,
op wie Weyerman doelde. Bestond er voor hem een ons onbekende noodzaak
zo te handelen, of moeten we ook dit zien als een litterair spel, een
vorm van amusemant waarbij men zich kon verkneukelen in het zalige besef toch wel te weten over wie de 'commentator' het had?
Een methode om een aantal van Hermes' raadsels op te lossen is het
systematisch depouilleren van de kranten die hij mogelijkerwijze gelezen kan hebben. We weten niet aan welke kranten Weyerman zijn nieuws52

feiten ontleende, en daarmee roer ik een vierde probleem aan.
In een enkel geval - maar lang niet altijd! - wordt wel eens duidelijk
welke krant hij gelezen zou kunnen hebben, of in elk geval, welke hij
zeker niet onder ogen gehad heeft. In nr.29 van de RH vertelt hij bv.:
"Te Londen is de buitensporigheit van sommige Aktionisten zo ver gegaan, dat de huisvrou van een der Direkteurs eene subscriptie van 1000
pond sls. voor haar favoriet-katje, op den naam van Madame Za Petite,
verkregen heeft" (14). De Leydse Courant geeft het bericht nagenoeg
gelijk (15); de Amsterdamsche Courant echter meldt: "dat 'er in dit
laatste was een subscriptie van 3000 liv.sterl. op de naem van Madame
Petite de huysvrou van een der Bewindhebbers" (15). Een niet gering
verschil!
Of Weyerman het nieuws uit de Leydse Courant had, is niet zeker; wel
dat hij het niet had uit de Amsterdamse.
Zonder de minste moeite zou ik kunnen voortgaan U van de gevarieerde
problematiek rond de RH op de hoogte te brengen; Lk zou U kunnen lastig vallen met de vraag waarom Weyerman zo dikwijls alleen Latijnse
vertalingen geeft van uit het Grieks afkomstige citaten, hoe vaak hij
zonder bronvermelding buitenlandse litteratuur vertaalt en waaraan de
zo kwistig rondgestrooide citaten ontleend zijn. Maar dan begint dit
verhaal toch op een litanie te lijken, en dat heb ik aan het begin ervan beloofd te zullen vermijden. Hoge in de (verre) toekomst het slechten van de muur der tekstproblemen deze opmerkingen rechtvaardigen.
Noten
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Frans Wetzels
DRIE PALAMEDESZEN IN JCW's LEVENSBESCHRYVINGEN
Toen op maandag 20 december 1683 luitenant Palamedes Palamedesz. overleed in Breda, zullen allerlei geruchten over hem de ronde hebben gedaan. Over de dode niets dan goeds, maar de brave Bredase burgers zul53

len ongetwijfeld met rode oortjes geluisterd hebben naar de schokkende
verhalen van Peter van Heusden, tavernier in "den Ossencop" op de Grote
Markt. In diens huis immers overleed de schilderende luitenant, die
zijn schuldeisers betaald had met de zuur verdiende centen van het herbergiersgezin Van Heusden. De geruchten- en roddelstroom kon in de volgende week nog aanzwellen, doordat Palamedesz acht of negen dagen later
pas in de Grote Kerk werd begraven. Uit de rekeningen van de Grote
Kerk blijkt, dat Palmedis, luitenant, op 28 december in een eiken kist
in de kerk werd begraven. Volgens de archieven van de Bredase weeskamer zou dat eerst op de negenentwintigste hebben plaatsgevonden.
Wat zijn we van deze schilder-luitenant aan de weet gekomen? Is er buiten de archieven nog iets over hem te vanden?
Jacob Campo Weyerman behandelt in zijn Levensbeschryvingen der NederZandsche konst-schiZders en konst-schilderessen drie Palamedeszen, namelijk de beide broers Palamedes en Antony Palamedesz. Stevers in deel
twee, en Palamedes Palamedesz. Junior, een kornet, in het derde deel.
Over deze laatste weidt hij behoorlijk uit; het wordt een origineel
verhaal, dat noch bij Arnold Houbraken, noch bij Johan van Gool voorkomt.
Weyermans levensbeschrijving van Palamedes Palamedesz. Stevers is een
vrij getrouwe kopie van die uit Houbrakens De groote Schouburgh (1718),
deel 1, p.303. Ter vergelijking hier twee fragmenten:
Nevens deze verschynt Palamedes PALAMEDESZ. STEVERS. Deze word onder
de Konstschilders van Delf getelt, alhoewel hy te Londen gebooren is.
Zyn vader die een Vlaming, en konstig werkbaas, om kroezen, koppen,
vazen, enz. van Jaspis, Porphier, Agaat en diergelyke kostbare gesteenten te maken, was, woonde te Delf, als hy wegens zyn koning Jakob van Schotland, wierd ontboden; en alzoo hy eenen geruimen tyd
aan 't hof opgehouden wierd, kwam zyn vrouw die hy mee genomen hadde,
in de kraam van dezen Palamedes, doch hy kwam met zyne ouders weder
te Delf, daar hy voorts is opgevoed, en zyn leven lang is blyven
wonen. Hy is genoegzaam zonder meester, meester geworden, hebbende
zig alleen geoeffent met de konststukken van den vermaarden Esaias
vanden Velde na te schilderen, [.-.]. (A. Houbraken)
PALAMEDES PALAMEDESZ. STEVERS.
Die Konstenaar wort onder de Konstschilders van Delf geboekt, alhoewel hy geboortig is van Londen, en zie hier van de reden. Zyn Vader
een Vlaming was een konstig Draayer van Kroezen, Koppen, en Schaalen,
uyt Jaspis, Porfier, Agaat, en andere kostelijke gesteentens, die
woonachtig was tot Delf toen hy wiert opontboden by Jakob den eersten, Koning der Schotten, en dewyl hy zich een tijd lang aan dat
Hof ophield, kraamde zijn Huisvrouw aldaar van dien PaZamedes; doch
tot Delf korts daar aan wederkeerende, is hy in die stad opgevoed,
en blyven woonen. Die wakkere Man is genoegzaam een Meester geworden
zonder Meester, als die zich maar alleenlijk oefende in het naschilderen van de stukken van den Konstschilder Isaias van den Velde, waar
door hy zo natuurlijk deszelfs handeling had aangewent, dat hy niets
anders kon schilderen als Batailles, roerende en stilstaande Legers,
en alzulke Oorlogs snorrepyperyen. (Weyerman; deel 2, p.56)
Bij beide biografen krijgt Antony Palamedesz. Stevers maar weinig
ruimte toegemeten. Ik geef weer ter vergelijking twee fragmenten, waarbij opvalt, dat Weyerman de voornaam Antony niet vermeldt.
Hij liet een ouder broeder na, Antony Palamedesz. Stevers genaamt,
die ook een goed schilder was, zoo in Pourtretten, als gezelschappen.
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Deze kwam in 't jaar 1636 tot Deif in 't St. Lucas Gild, en was 1673
voor de laaste maal Hooftman van gemelde Gild. (Houbraken)
Hij liet een ouder broeder na, die ook een goed Schilder was in konterfytsels en in gezelschapjes, en in het St. Lukas Gild tot Delf
trat, op het jaar duysent ses hondert ses en dertig, zijnde tot
Hoofdman in dat zelve Gild verheven, op het jaar duyzent ses hondert
drie en zeventig. (Weyerman; deel 2, p.57)
Zeer uitvoerig beschrijft Weyerman de handel en Bredase wandel van Palamedes Junior in deel 3. In enkele regels laat hij zijn artistieke
werkzaamheden aan ons oog voorbijtrekken, om daarna diens schalkse avonturen uitvoerig te becommentarieren. Deze kunstzinnige kornet was
een talentvol kunstschilder, die "St. Lukas onbloedige konstpenceel
verwisselde tegens Bellonas bloedige standaart". In zijn jeugd zou
Weyerman hem gekend hebben als kornet in het garnizoen in Breda. Dat
moet dan op vijf- en zesjarige leeftijd zijn geweest. In die tijd bleken "noch eenige Konsttafereelen van dien Palamedes, batailles verbeeldende te berusten by deze en geene Konstbeminnaars" in Breda.
Omdat Weyerman slechts een levensbijzonderheid kan opdissen, zal hij
ook al is het een staaltje van gauwdieverij, daarmee de lezer onderhouden. Het lijkt wel of de auteur zich eerst wil verontschuldigen voor
de minder oorbare inhoud van zijn verhaal, waarna hij verderop
met zichtbaar genoegen de wandaad van Palamedes beschrijft. Hij neemt
de lezer mee naar de herberg van Peer van Heusden, waar Palamedes logeerde in Breda.
Die Peer van Heusden had de beste wyn en de gevoeglykste dochters
in de lengte en in de breedte van die Frontierplaats, twee zeylsteenen waar op de yzere Officiers gewilliglyk afstuyven, zynde het
druyvenat en de vrouwen de huysgoden en de heyligdommen, voor dewelken zy hun leeven en zaligheyt te grabbel gooien aan de voeten hunner
vyanden en vrienden. In dat wynhuys, gedoopt het Paradys der Narren,
kompareerden dagelyks de heeren Militaairen, de borgerheeren, en de
gequalificeerste borgers van Breda, de sommigen om hunne zorgen vier
vingeren breed onder den wyn te zetten; anderen om hunne op de pof
verrooverde mooye kleeders ten toon te stellen; deezen om te zwetsen over de verborge qualiteyten hunner paarden en maitressen; en
geenen om hun vyanden te slachten in voile vree als zo veele muggen
of vliegen, en met noch minder moeite als de Bredaagsche slagers die
vieeschbedervande insekten verpletteren met hunne leere Vliegelappen.
De Borgerheeren en de Borgers waaren vry zeediger van gedrag, die
kakelden wat lekker huysbrouwersbier zy herbergden in hunne kelders,
wat voor Godvruchtige werken zy deeden by de behoeftige ingezetenen,
en wat voor schoone vrouwen zaaten achter hunne toonbanken, dikmaals
zo veyl als hunne verleege lakens en stoffen. (p.397)
Doch wy zullen niet vergeeten te zeggen dat dien Palamedes tot zyn
slaapkamer had het beste vertrek in die kasteleny, namentlyk de kapel
waar in den dronken waard den God der schatten, de inlandsche Dordrechtsche goude en zilvere medailles bergde, of om ons duydelyder te
verklaaren, waar in de groote nooteboome kas stond die den dagelykschen ontfangst verslond, in welke kas den spaansgezinde kasteleyn
en kasteleynsche alle die onderscheyde munten tegens den nacht bergde, dewelken zy by de zon en by de kaars beurde van alle die sponsdrooge drinkebroeders. Palamedes zag dagelyks die penningen opsluyten, welk gezigt hem altoos deed watertanden, want by was lekker,
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hoovaardig en arm, en zat doorgaans zo lang als den laatste man,
welke zitdagen hy niet kon goedmaaken op zyn Kornets traktement, zo
dat hy met 'er haast een galg vol aantekeningen overwon op de schuldley des kasteleyns: doch hy ondervond de waarheyd des ouden spreekwoords, dat de voorzienigheyt de bittere wateren des noods veeltyds
tot aan, maar zeer zelden tot boven de lippen laat komen.
Het gebeurde eenmaal dat den konstryken Kornet ley een namiddags uyltje te knappen op zyn pavillioen, toen de Hospita iets uyt de kas
haalde, en onvoorzigtiglyk de sleutel in 't slot liet steeken, het
geen Palamedes, die den slaap des luypaards sliep niet zo dra had
gemerkt, of hy stoof overend en stak Bien sleutel in de zak en den
degen op de zy, waar na hy een wandeling ging doen in het altoos
groenent mastenbosch buyten Breda, om zich aldaar met alleenspraaken te onderhouden, wegens dat ten zynen voordeele gelukkig uytgevallen toeval. (p.398)
Tegens het vallen van den avond reverteerde hy in zyn logement, waar
in by noch grooter verwarring zag als in de konstprenten van Jan Bitter, want den waard vloekte als een Haagsche ligtemis, de waardin
huylde als een romeynsche Courtisane in een boetpredikatie, de twee
dochters schreyden met het eene oog traanen met tuyten, en belonkten
met de overige blikken de Officieren als een gespan Wynpaappinnen
van vader Bacchus, den zoon die met het feyt van het sequesteeren
des sleutels wiert bericht, liep overal met de kop tegens de muuren
en wanden als een kolderende schimmel, de drie dienstbaare bevalligheden der drie_dienstmeysjes zaagen 'er zo mal uyt als moffinnetjes, die haare maagdommetjes hadden verdroomt tusschen de graswadens der Slennerhenkens in de veerschuyt van Kampen op Amsterdam,
en de kalanten bekeeken malkanderen zo stemmiglyk als zo veel klokluyders in rechten die den bout op den kop hebben gekreegen: kortom
de kasteleny was herstalt in een zichtbaare hel, waar in niets wiert
gehoort als laster, vervloekingen, krocghen, steenen, weeningen der
oogen en knarssiggen der tanden. Den Kartouchiaansche Palamedes
stont quansuys verslaagen op het verhaal van dat sleutelverlies, hy
mediteerde in schyn een tyd lang met een diepzinnig air, en besloot
eyndelyk dat men den zoon Antony, die waarlyk den besten broeder,
maar in dit geval onschuldig was, la peine forte & dure van beezemstokken, handrottingen, en vuystvermaaningen behoorde te doen ondergaan, om hem langs die drie trappen van onderzoek tot de overgaave
des sleutels te brengen. Den verwoede kaste]byn bewilligde fluks in
dat vonnis, op den onschuldigen Jongen wiert een zwaare hand gelegt,
en men sleurde hem naar den tuyn, onderderwyl dat den schalke Kornet
hem geleyde. (p.399)
Daar wordt Antony onderzocht van top tot teen, maar de sleutel kan men
niet vinden. Voor de kornet breekt nu een gulden tijd aan: hij betaalt
met goud en zilver "uyt die Hesperische kas" zijn schulden en laat
nieuwe kleren maken. Zelfs kan hij een beursje overhouden als "een appeltje voor den dorst, om zich daar van te bedienen in zyn bedevaarden
na de Zwaan in het dorp van 's Prinsenhague, na het vliegent Hert tot
Ginneken, na het Speelhuys buyten de 's Hartogenbosche poort, en naar
alzulke wynkapellen, in dewelken hy nu het hoogste woord voerde, dewyl
hy aldaar dikmaals boete deed en offerde voor de overtreedingen zyner
medeofficieren. Die leevenswyze duurde en bleef duuren, waar uyt de
Officieren en de Borgerheeren beslooten dat hy den steen der Filosoofen, of de konst van yzere hoefyzers in goude dukaten te konnen her56

vormen, had uytgevonden".
Het geluk is niet bestendig en Palamedes wordt even arm als tevoren
als de kasteleinsvrouw hem een ander slaapvertrek toewijst, zodat hij
niet meer bij zijn goudbron kan komen. Daardoor wordt hij zo ernstig
ziek, dat hij, als hij zijn eind voelt naderen de waard, diens vrouw,
zoon en dochters in zijn kamer laat komen, "naar alle waarschynlykheyt met een voornemen om het schelmstuk zuyver op te biegten, het
welk hy echter op zyn gemoed niet kon verkrygen, alleenlyk verzogt hy
vergiffenis van 't geene waar in hy hun mogt hebben verongelykt in
generaale termen, en onder die betuygingen bloes hy zyn leevenslamp
uyt, en Palamedes voer ter zielen. Zo dra was hy niet op het stroo gelegt om te verzygen gelyk als een oliekoek, of zyn nalaatenschap wiert
geinvefitarizeert, en den sleutel in zyn broekzak gevonden, op wiens
kruysvinding de Helena des kasteleyns in katzwyn viel, en den kasteleyn
zulk een verwoede wapenkreet opstak als of de Keyzerlyke hongaaren te
vuur en te zwaard in zyn Karavansera waaren gevallen". (p.402)
Besluit:
Jacob Campo Weyerman heeft meer dan veertig jaar na deze gebeurtenis
uit zijn geheugen dit verhaal opgediept. Zijn moeder, Elisabeth Sommerell, heeft een tijdlarg (van 1701-1704) de herberg waar uithangt den
ossecop, in dit verhaal het Paradijs der Narren genaamd, gehuurd voor
f200 per jaar. Is er in die periode nog eens gesproken over de ongelukkige kornet Palamedes Palamedesz.?
Welke elementen uit Weyermans verhaal zijn controleerbaar en door mij
gecontroleerd?
1. Op 13 maart 1682 legt de heer P. Palamedes, luitenant, een verklaring of over een woordenwisseling en handgemeen in de herberg van
Peeter van Heusden, tervernier in den ossencop. Samen met ritmeester Crillaerts zat Palamedes in de achterkamer van deze herberg,
toen op zaterdagmiddag 28 februari een ruzie in de voorkamer uitbrak tussen de twee broers Abraham en Sebrecht Mesch. Deze getuigenverklaring wordt ondertekend door Palamedes en P. van Heusden.
2. Op 9 juli 1683 is luitenant Palamedes present bij een verklaring
die de vaandrig Willem van Enschede aflegt. Ook nu weer behoren Palamedes en Peeter van Heusden tot de ondertekenaars.
3. In de rooms-katholieke kerk van de Brugstraat wordt op 22 augustus
1656 gedoop Antonius, de wettige zoon van Petrus Bartholomeus van
Heusden en Maria van Speelberghen. In dezelfde kerk in Breda worden
nog enkele dochters van Petrus van Heusden gedoopt.
Conclusie: Weyerman blijtbetrouwbare levensbeschrijvingen te schrijven,
die eeuwen later nog amusant en leesbaar blijven.
Andre Hanou

BOEKBESPREKING VAN WEYERMANS WAGENPRAA TJE
Jacob Campo Weyerman: Net vermakelijk wagenpraatje. Opnieuw uitgegeven
en van een inleiding en commentaar voorzien door Gerardine Marechal.
Muiderberg, 1985. (Populaire teksten uit de late Republiek 2)
Verkrijgbaar bij uitgeverij Coutinho, Postbus 10, 1399 ZG Muiderberg,
voor f27,50.
Er zijn honderden of misschien wel duizenden achttiende-eeuwse schuitpraatjes, koetspraatjes, wagenpraatjes en wat al niet uitgegeven. 't
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Was kennelijk een uitstekend voertuig voor de tijdgenoot, om er zijn
actuele problemen in aan de orde te stellen, in de vorm van een gesprek. Voorzover bekend heeft Weyerman er maar een geschreven. Middels
de heruitgave daarvan heeft een Campiste weer een bijdrage geleverd
aan het bekender maken van een uit het gezichtsveld verdwenen literair
genre, waarvan voorzover ik weet nooit een specimen de eer heeft gehad
opnieuw gedrukt te worden.
lAiprmans Wggenpraatje behandelt hoofdzekelijk twee onderwerpen. Het
eerste is de onkunde en tevens de geldzucht van de heren medici, of
wat daarvoor doorgaat. Een onderwerp, dat ook tegenwoordig weer vrijelijk behandeld mag worden, nu de eerbied voor dit beroep geen wet van
Medici en Perzen meer is. Voor Weyerman - die onder meer wegens verschillende onafgemaakte medische studies het nodige van dit vak afwist
- is het in essentie "die dodelyke Konst der Medicyne"; de beoefenaars
doen "nog groter slagting onder de ligtgelovige kranken door hunne onkunde als door hunne roekeloze geneesmiddelen" (r.215). De saillante
uitspraken van Weyermans zijde zijn weer menigvoud. "Eygen belang was
de Moeder der Heydensche Goden, en baatzugt is het vyfde Euangely der
hedensdaagsche Doktooren. De genezingen dier laatsten trekken natuurlyk na de waterbellen, welke geduurende den regen worden geboren, dog
verdwynen by Sonneschyn" (r.725-730). Weyerman zou Weyerman niet zijn,
als hij zijn verhaal niet lardeert met smakelijke voorvallen uit de
praktijkkamers van binnen- en buitenlandse geneesheren, zoals de vermaarde en hem goed bekende Engelsman John Woodward, of de Rotterdammer
Johan van Duren, of de kwakzalver Thomas Engelmans. Hij signaleert
zelfs geneesheren, die pillen verstrekken tegen aardbeving (r.752).
Volgens Weyerman is er geen grens te trekken tussen eigenlijke medici
en kwakzalvers; er is geen werkelijke (misschien zou in moeten zeggen:
empirisch verkregen) kennis aanwezig: men rommelt maar wat aan. Er
worden heel wat achttiende-eeuwse aequivalenten van onze huidig kruidendokters ten tonele gevoerd; Ludeman is er een van. Dit Wagenpraatje
biedt heel wat materiaal voor de student van de historie der medicijnen.
Het tweede onderwerp is de wereld van uitgevers en boekhandelaren
(voornamelijk in Den Haag). In die dagen meer dan nu een milieu waar
een boekuitgave als het ware een speculatie-object was, een product,
waarvoor een afzetterrein gevonden moest worden; ongeacht de inhoud.
Weyerman brengt een verbinding aan tussen de werelden van geneeskunde
en boekhandel, door voortdurend te wijzen op het feit, dat de boekhandel de plaats was waar modieuze medicamenten verko7c
werden, om
financieel het hoofd boven water te houden. De branche had kennelijk
te maken met het feit, dat men niet zozeer een boter- dan wel een boekenberg geproduceerd had, waarvoor geen consumenten meer te vinden waren. Wij zouden zeggen, dat de bedrijfstak zich over-geextensiveerd
had. Om in stand te blijven moesten nieuwe producten aangeboden, en
nieuwe consumenten gezocht worden. Dat zijn niet Weyermans bewoordingen.
Het is echter bijzonder boeiend te zien welke observaties hij wel
maakt. Zijns inziens had de Nederlandse uitgeverij - dat fenomeen van
de Europese beschaving - teveel serieuze zaken gepubliceerd; het verkocht niet meer. Ontspanningsliteratuur (zoals erotica, muziekboeken;
vgl. p.83) 'deed' het wel: maar daar was de uitgeverij nog niet op ingeschoten. Binnen het kader van een nu populaire mening, dat de 18e
eeuw de eeuw van de fictie is of werd, is zoiets aardig om te lezen.
In verband daarmee is ook boeiend al bij Weyerman iets anders bevestigd te zien: hij verwijt vrouwen dat zij een weerzin gekregen hadden
in het lezen van 'nuttige' boeken (r.2018). Implicatie: het zijn de
58

vrouwen, die fictie consumeren.
Weyerman noemt een groot aantal manieren waardoor de boekhandel/uitgeverij zich staande poogde te houden. Er was de kunstmatig gevoede
trend om antiquarische boeken en prenten te kopen. Een saillant voorbeeld is: oudere boeken die in Den Haag geen kopers meer konden vinden
werken naar elders in het land overgebracht. Mar werd na veel fanfare,
die de indruk moest wekken, dat in dat deel van het land weer allerlei
curiosa waren aangetroffen, een auctie gehouden, die eigenlijk dezelfde kopers aantrok uit bijvoorbeeld Den Haag, die het eerder hadden laten afweten. Er ontstonden concurrerende dictionnaire- en encyclopedieprojecten (daar worden veel interessante bijzonderheden over gegeven).
Flutboeken werden voorzien van prachtbanden en d4arom verkocht. De door
mevrouw Marechal juist geidentificeerde, zeer bekende Hendrik Scheurleer, schijnt in dit laatste een specialist geweest te zijn; volgens
Weyerman verkocht hij aan de domme liefhebber een boek "het welk door
drie overrokken was verzorgt tegens de belediging des lugts" (r.2312).
Uiteraard waren er de zogenaamde nieuwe of bijzondere drukken, waarbij
alleen de titelpagina veranderd was. Het debiet werd opgevijzeld door
het drukken van erotica en onrechtzinnige werken. De lijst van trucs
die Weyerman geeft is veel groter; het Wagenpraatje biedt de geinteresseerde in de geschiedenis van boek en boekhandel veel materiaal. Vermakelijk zijn ook de eindscenes, waar resp. kwakzalvers en boekhandelaars vergaderen om hun moeilijkheden te bespreken.
Tot zover over de inhoud. Wat de verzorging van de editie betreft; mevrouw Marechal geeft allereerst een inleiding, en behandelt "De auteur", "De tekst", "Verantwoording" en "De gespreksonderwerpen". Het
geheel is geschreven in een bondige en toch heldere stijl, die mij wel
ligt. Wat betreft de paragraaf over de auteur: in al zijn geserreerdheid (ruim drie pagina's) biedt deze een duidelijk overzicht van Campo's leven, en slaagt er in de tot dit jaar bekend gekomen nieuwere_
gegevens up-to-date te presenteren. Een ding daarbij is vreemd. Op p.
11-12 constateert zij, min of meer Kersteman van overdrijving beschuldigend, dat Weyermans reizen zich in werkelijkheid tot Vlaanderen en
Engeland beperkten. Evenwel, Kersteman heeft die reizen in wezen toch
uit Weyermans autobiografie(en) geput? En het zijn juist Weyermans autobiografie(en) waarop de inleidster zich beroept als zij andere feiten uit Weyermans leven wil adstrueren (vgl. noot 3, en de feiten op
p.23 vermeld). Het is wat moeilijk de bronnen soms wel, soms niet als
'waar' op te voeren: Heel aardig is de paragraaf over de tekst, waar
enige bevattelijke zaken gezegd worden over het praatje genre, de dialoog in 18e-eeuwse geschriften, de personages. Een kleine opmerking:
de ondertitel van het Wagenpraatje vermeldt, dat het gesprek zich afspeelde in de postkoets van Utrecht op Breda. In feite begint het gesprek pas als men Vianen verlaat. Misschien had er iets gezegd kunnen
worden over het 'symbolische' van het behandelen van dergelijke onderwerpen tijdens een refs tussen juist die plaatsen; dat zal in ieder _
geval de tijdgenoot opgevallen zijn. - De "Verantwoording" legt duidelijk het probleem van de twee drukken van het Wagenpraatje uit, en pint
mijns inziens terecht de verschijningsdatum op 1739 vast. Men kan hiernaast wellicht op technische gronden betwijfelen of het wel juist is,
de achter het Wagenpraatje opgenoemen aanhangsels - door de bezorgster
in noot 12 besproken - niet mede te bezorgen "omdat ze geen deel uitwaken van de tekst"; maar dat is waarschijnlijk ook wel te verdedigen
op grond van de doelstellingen en keuzen in deze reeks gemaakt. - In
"De gespreksonderwerpen" wordt aandacht besteed aan de stand van zaken
-
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bij geneeskunde en uitgeverij in Weyermans tijd, en diens relatie
daartoe. De boekhandel komt er wel een beetje bekaaid af, vind ik, als
men het vergelijkt met de ruimte besteed aan de medicijnen; maar hier
ligt geloof ik bezorgsters voorkeur, gezien een eerder artikel over dit
onderwerp.
Aan dit geheel had ik eigenlijk wel graag een pagina toegevoegd gezien:
een lijstje met wat er verder van/over deze auteur te lezen zou zijn.
Maar ook hier denk ik: het lijstje desiderata bij JCW-uitgaven is altijd onbeperkt uitbreidbaar; misschien zou daardoor deze uitgave te
wetenschappelijk gaan 'ogen' voor deze reeks. Hetzelfde gaat wellicht
op voor het ontbreken van een register. Enige jaren geleden zou ik
zelf dat ook 'overdone' gevonden hebben; vanuit de 'campistiek' is het
echter denkelijk langzamerhand een terechte wens, omdat bij het groeiend aantal Weyerman-uitgaven het noodzakelijk wordt - al of niet verband houdend met de behoeften van annotatie - te weten w6ar Weyerman
66k iets over gezegd heeft, of wa6r de bezorger al iets aan verklaring
toegevoegd heeft, waarnaar men niet opnieuw hoeft te gaan zoeken (al
zou men dan wel de bron kunnen toevoegen; het is bij deze bezigheid
toch niet nodig anoniem proletarisch te winkelen?)
Het moeilijkste bij Weyerman-edities: de annotatie. Die ziet er heel
redelijk en grondig uit. Mevrouw Marechal is er voor mijn gevoel wonderwel in geslaagd dat complexe probleem, dat JCW-annotatie is, onder
de knie te krijgen. Bij Weyerman is immers meer dan bij de meeste auteurs een groot quantum annotatie vereist. Er wordt heel wat meer gevraagd dan in het WNT te zien of daar inderdaad schreien hetzelfde is
als huilen. Altijd dreigt welke toelichting ook de eigenlijke tekst
te overwoekeren. Die ballast moet zo gering en luchtig mogelijk gehouden worden. Als met een toverstaf zwaaiend (maarschalksstaf?) blijft
de bezorgster het bouwwerk van de noten beheersen. Bijna elke noot is
en compact en lucide.
Bij een Weyerman-tekst blijft het natuurlijk mogelijk eindeloos door te
gaan op problemen die die tekst aanbiedt; daarnaast is het in ons taalgebied de gewoonte een aantal lacunes en fouten aan te geven. Als de
ruimte, die ik daartoe in beperkte mate gebruik, groter is dan de ruimte benodigd om waardering voor het geheel uit te drukken, wil dit niet
zeggen, dat ik de annotatie niet zeer positief waardeer.
Eerst nog iets geheel anders. Er is bij de 'regel'-telling diverse keren een vergissing gemaakt, die absoluut niet had mogen voorkomen. Het
opvallendst is dit bij r.1099, waarna regel ...2000 volgt. Er zijn meer
fouten van die aard. Het doet uitermate klunzerig aan als men zoiets in
een editie meemaakt; en dat is alles wat ik er van zeg. Iemand had hier
last van wagenziekte.
Ten eerste is gemakkelijk vast te stellen, dat er een aantal lacunes
in de annotatie zitten. Die zullen er bij elke editeur zijn, natuurlijk. Ik weet evenmin als de bezorgster wie Pierre d'Aozan (r.134) of
Jan van der Plas (r.3080) bijvoorbeeld wel mogen zijn. Deze mensen zullen ongetwijfeld in de loop der jaren getraceerd worden. De bezorgster
wijst zelf op deze lacunes. Er zijn er echter ook andere, niet te belangrijk. Als Weyerman zijn Woodward-verhaal vertelt, en daarbij Mead
opvoert, zou het wel aardig zijn te vermelden, dat Mead Woodwards opponent was (zie: Joseph M. Levine: Dr. Woodward's shield [...]. Berkeley, 1977). In r.176 wordt Apollo met de duivel geidentificeerd. De
annotatie geeft alleen een karakteristiek van de god Apollo. Moet hier
echter niet naar een verklaring voor die identificatie clezocht worden,
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bijvoorbeeld middels een verwijzing naar de in de Apocalyps voorkomende boze geest Apollyon? Wat de, of een, "Vrouwen kourant" is (r.511)
krijgt pas een toelichting bij r.2620.
Verder zijn er een aantal zaken, die ik nogal twijfelachtig vind. Bijvoorbeeld: in r.558 wordt gezegd, dat de geneesheren hun patienten "komen te billetteeren in de Kerk". De annotatie zegt: "billetteeren in 7.
toegangdoewijs geven tot". Dat is natuurlijk wel waar; de uitdrukking
komt van het toewijzen van huizen aan militairen die tijdelijk ergens
ingekwartierd worden. Met andere woorden: die zieken krijgen een definitieve legerstede onder een zerk in de kerk toegewezen. Ddt wordt gesuggereerd. Des bezorgsters formulering doet eerder denken aan een abonnement voor orgelconcerten. - In de noot bij r.687 is het Van Effen
die het moraliserende spectator-genre in Nederland introduceert en populair maakt. Dat hij het genre populariseerde, lijdt geen twijfel;
maar hij introduceerde het toch niet? Zie onder andere Studies on Voltaire and the eighteenth century. Deel 199 (1981), p.187-204. - R.696
haalt Weyerman 1 Cor. 9:13 aan: "die het outer dient, moet 'er by leven". Naar die plaats wordt in het commentaar inderdaad verwezen, met
de toevoeging: "oorspr. wie priester is, moet zich aan het celibaat
houden". Hoe dat zo? Dat staat nergens in het oorspronkelijk; nog daarvan afgezien dat het celibaat een onschriftuurlijke zaak is. - Naar
aanleiding van r.769 zou ik niet zo gauw zo exotisch worden om een
"dwarshouts papegaay" van de aantekening "aasgier?" te voorzien. In onze literatuur beperkt zich deze diersoort, sinds de Reinaert, tot raven
en kraaien. De Entretiens de Dames Galantes (r.2039) is vermoedelijk _
gelijk aan: Les dames galantes ou Za confidence reciproque, waarin twee
dames elkaar hun levensloop vertellen. Het verhaal verscheen in 1685 te
Parijs; in hetzelfde jaar verscheen een vertaling te Amsterdam: zie:
Nieuw Letterkundig Magazijn 3 (1985), nr.1, p.16-18. - Als in r.2311
een boekverkoper een klant een "gouden Hermes" laat bezichtigen, en er
tegelijkertijd sprake is van fraaie bandjes, zou ik niet bij het begrip
Hermes een annotatie aanbieden, waarin een omschrijving gegeven wordt
van de bekende helleense godheid. Moet Kier niet eerder gedacht worden
aan een boekwerk (in een fraaie band, goud op snee bijvoorbeeld), dat
"Hermes" in de titel heeft? Zoals een editie van de werken van Hermes
Trismegistos? - In r.2475 wordt "de lustgodes by de tuyten" gevat. Als
het juist is, wat de annotatie zegt, namelijk dat de lustgodes zowel
Fortuna als Venus kan zijn, moet desondanks, ondanks de verbale verleiding, tuyten toch niet in eerste instantie als "borsten" verklaard
worden. Tuyten zijn immers in de eerste plaats krullen, haarlokken; en
dat sluit aan bij het oude idee, dat Fortuna bij het haar vastgehouden
moet worden. - En in r.3076 is sprake van de viertuyten van slaven te
prijzen, bij verkoop. De annotatie ziet die viertuyten als "ledematen
(lett. de vier uitstekende delen)". Da's ontzettend aardig bedacht, en
misschien stonden de bezorgster nog de zojuist besproken tuyten voor
de geest. Maar het zijn natuurlijk: virtutes, dit zijn: deugden (positieve kwaliteiten, in dit geval).
Dan zijn er een aantal gevallen, waarbij, denk ik, onvoldoende tegemoet
gekomen wordt aan het feit, dat wtj nu eenmaal niet weten, wat Weyermans lezers wel wisten. Ik heb het Kier niet over een ieder bekend probleem: de vraag hoever je met de annotatie moet gaan. Ik doel op in de
tekst optredende zaken, die vrijwel zeker nu aan niemand bekend zijn.
Voorbeelden. In r.2711 wordt denigrerend gesproken over hedendaagse
"Vrouwen staatkundigen en Kinderscyernatuurkundigen". Kennelijk denkt
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Weyerman aan werkelijke personen. De annotatie verwijst bij die Vrouwen naar "Vrouwen-kouranten". Maar moet er niet simpelweg lets duidelijk gemaakt worden over madame de Pompadour en haarsgelijken? Wellicht
valt hierover te twisten. Maar r.2621 en verder spreken over ettelijke
publicaties van Nederlandse geneeskundigen, om onbevoegden van hun terrein te weren. Er is geen commentaar. Betreft het hier soms de strijd
van Titsingh en zijn groep? Of neem r.2701 en verde'', daar is sprake
van Thales, die een gouden drievoet naar het orakel stuurt. Het orakel
verzendt die drievoet naar Bias, dan naar Solon, enzovoorts. Heel
plichtmatig worden Thales en volgenden van jaartallen enz. voorzien.
Maar van het verh461 hierachter wordt geen woord gerept: dat het Delphisch orakel die drievoet poogde te slijten aan de meest wijze der
Grieken, maar dat Thales als eerste weigerde enz. enz. (zie: Callimachus: Iambus 1, 52). Pas dan wordt Weyermans eigen toevoeging, dat het
ding tevens geweigerd werd "van Herodes tot Pilatus", aardig: daar zit
trouwens dan een verwijzing in naar het evangelieverhaal, dat Pilatus
Christus graag kwijtwilde aan Herodes om van eventuele politieke problemen of te zijn, maar dat deze hem weer terugstuurde (bij Herodes en
Pilatus staat allerlei vermeld, behalve dit). Wie is trouwens die Sint
Philanus, die ten behoeve der Schotten vocht, en wiens gewapende arm
in een zilveren pruikdoos bewaard wordt (r.3001 en verder)? De auteur
bij wie dit verhaal te vinden is, wordt geheel comme it faut toegelicht; het verhaal zelf echter niet. Was de inkt opgedroogd, a la het
voor mij niet wel begrijpelijke feit, dat een ramslever weinig vocht
geeft (r.3091; niet toegelicht)?
Ik denk dat sommige van deze omissies, zoals in de laatste alinea genoemd, plaatsvinden, omdat geen gehoor gegeven wordt aan een van de basisproblemen van de ars annotandi: waarom wordt een bepaald beeld, een
bepaalde naam in een tekst gebruikt: wat zei het de tijdgenoot? Als
het commentaar als het ware niet in de tekst gesubstitueerd kan worden,
als de twintigste-eeuwse lezer met een vraag blijft zitten, dan is er
iets niet goed. Misschien mag ik in deze bespreking daar nog even op
doorgaan; er bij voegend, dat, nog steeds, het gezegde aan mijn waardering voor de annotatie in het algemeen niets afdoet. Daartoe enkele
andere voorbeelden uit een honderdtal regels.
Vanaf regel 865 worden verschillende trucs besproken van de kwakzalver-dokter Bombast, om clienten te winnen. Len daarvan was, 's ochtends een rijtuig in te laten spannen, dan de hele dag door de stad te
jakkeren "als een Jehu" (r.998), om zo de indruk te geven, dat zijn
aanwezigheid aan elk ziekbed (pardon, sterfbed uiteindelijk) vereist
was. Wat zegt het commentaar over die vergelijking met Jehu? Dit: "Jehu - koning van Israel die een eind maakte aan de Baglverering (1 Kon.
16:1)". Nu, dat is geheel juist. Maar op welke manier verduidelijkt
dit eigenlijk de tekst? Word ik verondersteld een overeenkomst op te
merken tussen Jehu's terminale behandeling van Bagl, en die van Bombast van zijn patienten? 'Trommius' opslaand bemerk ik, dat het in het
commentaar genoemde citaat het eerste is dat 'Trommius' opgeeft. Op
dit moment ruik ik het gevaar van het zogenaamde Winkler-Prinsisme,
waar vrijwel alle annotators van historische teksten aan ten prooi
vallen. Ik bedoel: wordt - om maar iemand bij de neus te grijpen Cleopatra in een tekst genoemd, dan snelt men naar de boekenkast, rukt
de WP er uit, noteert de jaartallen van mevrouw C., en zucht tevreden,
omdat men weer een noot en een probleem verder is. In het algemeen
'verklaart' zoiets weinig: het gaat er eigenlijk om welke 'connotatie'
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van het 'complex'-Cleopatra in de tekst gebruikt is, en iets betekende
voor de lezer, vanuit een kennis betreffende Cleopatra the wij (inhoudelijk) niet paraat hebben (men kan zich zelfs afvragen of een dergelijke 'jaartallenannotatie' eigenlijk ooit zin heeft).
In het geval van Bombast nu, die "als een Jehu" door de stad rijdt,
hebben we overduidelijk niets aan het gegeven dat de heer Jehu iets
tegen Bagl had. Die eerste Jehu-plaats te noemen baat dus niets: het
is eigenlijk WP-isme. Er moet meer informatie geweest zijn over Jehu,
die de tijdgenoot kennelijk bezat. De taak van de editeur is in dit
geval simpel: hij moet alle Jehu-passages in de Bijbel (en eventueel
elders) opslaan, om het door Weyerman gebruikte beeld verhelderd te
krijgen. Dan stuit hij op het verhaal in 2 Kon. 9, waar de Israblitische generaal Jehu in grote vaart met zijn aanhang onderweg is om een
staatsgreep te plegen. De wachters van de stad van de koning zien zijn
colonne van verre aankomen en rapporteren: "Dat rijden daar lijkt wel
het rijden van Jehu, de zoon van Nimsji; want hij rijdt als een razende". Kortom, deze oudtestamentische Jehu is ons aequivalent van een
ralleyrijder, een motormaniak. Een Ben Hur. Voor de tijdgenoot van
Weyerman, uitstekend op de hoogte van zijn bijbel, was hij prima bruikbaar om het Bombastisch rondrossen te typeren.
Het gegeven is eigenlijk gemakkelijk te vinden - zolang men zich maar
blijft afvragen, in welke mate de annotatie de tekst nu eigenlijk werkelijk verduidelijkt. Het gnat om dezelfde attitude als de wijze waarop
de tekst zelf door een editeur gelezen wordt, met aandacht voor de wijze waarop de tekst gestoffeerde en gestructureerd wordt. Neem, een pagina of wat eerder (waar een toelichting inderdaad minder urgent
schijnt) de scene waarin Bombast een andere truc toepast. D66r laat hij
een van zijn kennissen, midden in een koffiehuis, schijnbaar doodgaan.
Een andere handlanger laat om Bombast sturen: de enige dokter die nog
zou kunnen helper): Deze komt echter niet zelf, maar stuurt de koffiehuisjongen terug met een zogenaamd onfeilbaar Bombastisch middeltje.
Het wordt de 'dode' in de mond gewrongen. Deze "rees toen overend,
eyschte een glaasie Keulsch Genever en een pyp tabak, dronk het eerste
en ontstak de tweede, waar na by de Kourant ging zitten lezen van meet
of aan" (r.952 en verder). Prachtig - ik ben met de aanwezigen als met
stomheid geslagen door deze herrijzenis uit de doden, en zal morgen met
al mijn kwalen naar Bombasts spreekuur gaan. Maar de kwellende vraag
is: waarom werd deze herrijzenis 'vorm' gegeven, onder meer doordat de
opgestane juist om Keulse jenever vroeg? Waarom werd dat detail geboekstaafd? Welk 'image' had die drank voor de tijdgenoot? Welke conclusies
heeft de Reinaertfilologie niet al getrokken uit het daar op een bepaalde plaats gedronken bier? En waarom zou hier het probleem wezenlijk anders zijn?
Trouwens, die koffiehuisjongen haastte zich terug van Bombast. De tekst
zegt (r.920-921): hij "stoof buytens huys gelyk een snorrende schigt
die de pees is ontsnapt van een Partheschen boog". Het commentaar merkt
bij dat beeld op: "een Partheschen boog - boog die gebruikt werd door
de Parthen, een volk ten Z.O. van de Caspische zee dat een groot rijk
had van 250 v. Chr. tot 227 n. Chr.". Nu lijkt het me zeer de vraag
of Weyermans lezer die informatie zelf wel had. Het is in wezen een
soort twintigste-eeuwse geschiedkundige en aardrijkskundige informatie,
die het beeld in de tekst zelf niet verduidelijkt. Wat de tijdgenoot
wel wist (of althans de Weyerman-lezer), via het lezen van zijn Latijnse auteurs op school of later, was, dat de Romeinen op hun oostflank
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eeuwenlang last hadden van die Parthen: het enige volk in het Nabije
Oosten, waar zij niet tegen op konden. Waarom niet? De Parthen waren
een ruitervolk. Hun cavalerie was uiterst snel en wendbaar, kon de Romeinse infanteriecarre's niet werkelijk benaderen, maar wel snel langsscherend beschieten. Befaamd was hun vermogen om, van de aanval wegrijdend, zich in het zadel am te draaien en alsnog op de zich dan veilig
wanende vijand een schot of te vuren (vandaar dat een laatste, dodelijke opmerking in de conversatie, bij vertrek, nog wel een 'Parthenschot' genoemd wordt). lets uit dit hele complex heeft men nodig om
de haast van die koffiehuisjongen, op de terugweg, te verklaren. Nlet
iets over locaties bij de Caspische Zee.
Dan mijn laatste, ongevaarlijke, Parthenschot. In haar inleiding noemt
mevrouw Marechal Weyerman "de Stoker van de vroege 18e eeuw" (p.14).
Het is een leuke vergelijking. Kennelijk waardeert zij de stijl van
Stoker. Misschien mag ik dan ook zeggen - min of meer buiten deze aankondiging en bespreking om - dat ik persoonlijk die vergelijking minder
vind opgaan. Stoker mag ook verschillende lagen in zijn taalgebruik
hebben; maar hij hanteert zijn taal stokkend en houterig. Vergeleken
met Weyerman is hij een houthakker.
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W. Hendrikx
"HOE HEEFT HET ZO VER MET JACOB CAMPO WEYERMAN KUNNEN
KOMEN?" Inleidend overzicht van het leven van Jacob Campo Weyerman.
Deze korte inleiding is bedoeld voor nieuwe lezers van Jacob Campo
Weyerman en voor nieuwe vrienden van de Stichting. Het is nog niet
mogelijk om de in de titel geciteerde vraag van de heer Huijbrecht te
beantwoorden, maar ik kan de lezer laten zien, dat Weyerman voor zijn
gevangenneming in 1738 ook bij voorkeur niet langs gebaande wegen
liep.
Jacob Campo Weyerman werd geboren op 9 augustus 1677 in een legerkamp
voor Charleroi. Zijn moeder dreef in dat kamp een soort winkel, zij
was marketentster, en zijn vader was een militair in het leger van
Willem III. Zijn jeugd bracht Campo grotendeels door in Breda, waar
zijn moeder een kosthuis had. Aanvankelijk zag het er naar uit, dat
Jacob vooral met het schilderen van bloemstukken de kost zou gaan
verdienen. Tot ca. 1720 heeft hij dat waarschijnlijk ook gedaan. In
deze periode reisde hij veel. Hij schilderde in Italie, in Londen, en
dichter bij huffs in Antwerpen, Brussel, Den Bosch en ook in Breda.
Maar hij was naast bloemschilder toch uiteindelijk vooral schrijver.
Voor 1720 had hij al een aantal satirische toneelstukken geschreven.
Na 1720 wordt het schrijven duidelijk zijn hoofdbron van inkomsten en
is het schilderen nog maar bijzaak. Het is ook vooral als schrijver,
dat Jacob Campo Weyerman tijdens zijn leven bekend werd en na zijn
dood bekend bleef. Als schrijver wordt hij tegenwoordig geroemd en
werd hij vroeger, met name in de preutse 19e eeuw, verguisd.
Hij beoefende de meest uiteenlopende literaire genres, van anakreontische poezie tot kunstenaarsbiografieen en van toneel tot satirische
romans. De meeste bekendheid kreeg hij echter met zijn satirische
tijdschriften. Vanaf 1720 (de Rotterdamsche Hermes) tot in 1737 (De
naakte waarheyt) gaf hij ongeveer 14 tijdschriften uit. Deze tijdschriften werden door zijn tijdgenoten met rode oortjes gelezen, door
zijn epigonen met weinig succes nagemaakt en door zijn vijanden in
woede verscheurd.
Het is waarschijnlijk onmogelijk om een volledige karakterschets van
Weyerman te geven, maar een van zijn duidelijke karaktertrekken is
wel zijn talent voor het maken van vijanden. En al deze vijanden kregen er van langs in zijn tijdschriften, waarin hij ze met een lucide
stijl de grond in boorde. Bij het aanvallen van personen en groepen
bediende hij zich van alle mogelijke satirische middelen.
Mochten er in zijn tijd al staatsprijzen voor literatuur hebben bestaan, dan had Weyerman er zeker geen gekregen. Aan de andere kant
zou Weyerman hem niet hebben geweigerd, want van geld was hij niet
vies. Hij behoorde immers tot die groep van auteurs, die schreef om
den brode; een groep die in de 18e eeuw niet zo hoog stond genoteerd.
Als broodschrijver schreef Weyerman over alles wat het publiek interesseerde: over oplichters (1733: De Zeevens byzonderheden van Johan
Hendrik, baron van Syberg), over kunstschilders (1729: De levens-beschryvingen der Nederlandsche konst-schiZders), over het katholicisme
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(1725-1728: De historie des pausdoms, een aanval op de katholieke
kerk) en vele andere zaken waarvoor het publiek toen belangstelling
had.
Maar geld, en bij Weyerman vooral geldgebrek, leidt van kwaad tot
erger. In zijn toneelstukken, satirische tijdschriften en historischverhalend werk van voor 1730 laat Weyerman zich meestal nog leiden
door zijn eigen opinies. Na 1730 is hij door geldgebrek genoodzaakt
zich in vele van zijn geschriften te voegen naar de publieke opinie,
wat zijn stijl niet ten goede komt. De bron lijkt te gaan uitdrogen.
De tijdschriften die hij na 1730 uitgeeft, houden het meestal maar
enige nummers uit. Hij moet uit het Engels gaan vertalen (o.a. de
misdadigersbiografie De merkwaardige Zevensgevallen van den beruchten
kolonel Chartres) en zo gauw een kwestie voor landelijke opwinding
zorgt, probeert hij er met een uitgave een slaatje uit te slaan (homofielenvervolging, de oplichter Syberg). Weyerman had geld nodig,
dat is duidelijk.
Hij was een goed prozaschrijver, die ons een andere kijk op de eerste
helft van de 18e eeuw geeft dan de veel bravere Justus van Effen.
Weyerman schreef met kennis van zaken over vrijdenkers, vrouwen,
kroegen en kunstschilders, hele en halve oplichters, overspelige of
hoorndragende juristen, doktoren en machtsbekleders. Daarbij balanceerde hij op de grens van wat wel en wat niet mogelijk was in de 18e
eeuwse Republiek. Naar welke kant de balans uiteindelijk doorsloeg,
leest u in het navolgende artikel, een bewerking van de lezing, die
de heer Huijbrecht hield tijdens de expeditievergadering van dit jaar
in Den Haag.

R. Huijbrecht
JACOB CAMPO WEYERMAN EN HET HOF VAN HOLLAND
AZ het welke zijnde zaken van zeer quade en dangereuse gevolgen, niet

alleen strijdig tegens de placaten op het stuk van fameuse Zibellen
geemaneert, maar ook sommige van dien vallende in de termen van een
soort van extorsien, die.terrore injecto ondernomen worden, en mits
dien in een land van justitie niet kunnen werden geleeden, maar andere ten exempeZ behooren te werden gestraft.
Zoo ist dat het voorschreve Hof met rijpe deliberatie van Raden doorgezien en overwogen hebbende al het geene ter materie dienende is
doende regt in den naam ende van weegen de Hooge Overigheijt en
graafliikheiit van Holland, Zeeland en Vries land, den voornoemde gevangen (Jacob Campo Weyerman) gecondemneert heeft en condemneert hem
mits deezen gebragt te werden in een verzeekerde plaats binnen deze
provintie om aldaar zijn Zeeven gedurende ten zijn kosten geconfineert te blijven en condemneert hem gevangen in de kosten en misen
van justitie, ter taxatie en moderatie van den voorschreven Hove.
Gedaan in den hage....den 22 julij 1739.
Hoe heeft het zo ver met Jacob Campo Weyerman kunnen komen! Een vraag
die we in het hierna volgende zullen trachten te beantwoorden alvorens op het eigenlijke proces tegen Weyerman in te gaan, om dan te
besluiten net enige opmerkingen over 's mans gevangenschap. Van wan-
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neer dateert nu eigenlijk de belangstelling van het Hof van Holland
voor onze schrijver en schilder. Welnu, het begin van de off iciele
bemoeienis van het Hof met het reilen en zeilen van Weyerman ligt met
grote zekerheid in de lente van het jaar 1736. Wellicht zelfs nog een
jaartje vroeger. Ik sprak van officiele bemoeienis, want wees er verzekerd van dat een figuur als Weyerman al veel eerder de aandacht van
de raadsheren en de procureur-generaal van het Hof naar zich toe zal
hebben getrokken. Het Hof bestond tenslotte niet uit wereldvreemde
juridische kamergeleerden, maar uit mensen die in het volle leven
stonden en terdege van de hoed en de rand in dit leven wisten. Aan
het begin van de dertiger jaren van de 18e eeuw woonde in Den Haag
ene ds. W. Hoogerwaard, voorheen dominee te Batavia, die, hoewel hij
zelf waarschijnlijk geen al te vlekkeloos leven had geleid, ervan
werd verdacht dat hij een zekere De Koning en Wouter Hendrikse Ramskrammer in een kwaad daglicht had gesteld bij de VOC, waarop beide
heren waren ontboden. In juli of augustus 1734 geeft Ramskrammer een
dinertje in zijn huis te Utrecht, waar naast De Koning aanwezig zijn:
Pantser, mr. Johan Blocquau, mr. Nicolaas Volt, mr. Jan Sasburg en
waarschijnlijk ook Keppel. Onder het eten moppert Ramskrammer over de
indiscreties van Hoogerwaard, waarop iemand, niemand wil echter later
zeggen wie, suggereerde, dat over het leven van Hoogerwaard ook wel
een comedie kon worden geschreven. Zo'n onderwerp zou de bekende
schrijver Jacob Campo Weyerman op het lijf zijn geschreven. Er zou
verder niets gebeurd zijn, als het hierbij was gebleven. Mg5r, nog in
augustus ontving de goede dominee een brief, waarin de zaak zo werd
voorgesteld, dat het gezelschap Weyerman had ingehuurd om de biografie van Hoogerwaard en zijn zuster te schrijven. Een en ander zou al
in september verschijnen. Verder zou Weyerman een comedie schrijven
over Hoogerwaard, die er niet om zou liegen. Voorgesteld werd, dat
Hoogerwaard, indien hij prijs stelde op zijn reputatie en die van
zijn zuster, de auteur maar moest zien of te kopen (1). We horen dan
van de hele kwestie een tijd lang niets. In 1735 schijnt men evenwel
Hoogerwaard het vuur onder de voeten toch weer te hebben opgestookt.
Zeer waarschijnlijk heeft hij zich beklaagd bij het Hof van Holland
en daarbij de namen Sasburg en Blocquau laten vallen. Deze heren waren als suppoosten van het Hof hierover zeer ontstemd. Volgens Hoogerwaard was Sasburg hem daarna komen opzoeken om erop aan te dringen, dat hij in overleg zou treden met Weyerman - die op verzoek van
Sasburg nog een dag in Den Haag was gebleven - teneinde de publicatie
van het boek te voorkomen. Uiteraard ontkent Sasburg ooit iets dergelijks te hebben gezegd. Wel heeft hij net de dominee gesproken over
zijn brief aan het Hof en over de al eerder genoemde kwestie met de
VOC. Sasburg bood zelfs aan om tussen Hoogerwaard en De Koning en
Ramskrammer te bemiddelen. Hoogerwaard ontkent evenwel met een van
beide zaken ook maar iets van doen te hebben. Maar de geestelijke
herder voelde zich mogelijk toch niet zo op zijn gemak, want voor de
zekerheid legde hij zijn visie op het gebeurde vast in een schriftelijke verklaring (2).
Intussen is Weyerman wel aan het schrijven. Het boek dat hij over
Hoogerwaard schrijft, krijgt als titel mee: De zeldzaame gedenk-

schriften van GuZiemo Waardoghere Dasui, vertaalt uijt het Maleijsch
(in een doorhaling kunnen we nog lezen: Arabische vertaaling)....
Eerste deel. Tot Vrijburgh gedrukt voor den vertaaler ... 1753 (3).
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De omslag van De zeldzaame gedenkschriften.

68

Van de te schrijven comedie vernemen we verder niets. Wel duikt er
nog een gedicht op onder de kop: Enthusiasms, bestaende in eenige

aanmerkingen weegens d'overeencomst tussen de Roomse inquisitie en
d'Oostindische maatschappij (4). In de titel van het boek, waarvan
overigens alleen de omslag is bewaard gebleven, herkennen we natuurlijk onmiddellijk het anagram voor Hoogerwaard ludas. Het jaar van
verschijnen berust waarschijnlijk op wishful thinking, want begin
1736 is er nog niets gedrukt. In het gedicht valt Weyerman de VOC,
het Hof en Hoogerwaard aan. Bij de aanval op de VOC verdedigt onze
auteur De Koning en Hendriks. Zijn stellingname tegen het Hof zal hem
later zeer kwalijk worden genomen en zij is waarschijnlijk een van de
oorzaken waarom het Hof zo op een veroordeling was gebrand. De aanval
op Hoogerwaard is wat minder direct. Doch leest u eens de volgende
strofen: nooijt was een maetschappij voor t laest bederf bewaert als
t scheims meer dan de deugd wierd van een Hoogerwaert! Later zou hij
bekennen dat hij het had geschreven op aandrang van Sasburg, Ramskrammer en De Koning. Het boek moest echter nog steeds worden gedrukt. Daartoe opende Weyerman onderhandelingen met twee Haagse boekverkopers, De Ruijt en Moselagen. Aanvankelijk werd er heen en weer
gepraat over de prijs die deze uitgevers zouden betalen per bladzijde
van het manuscript. Al die tijd weigerde de schrijver, ondanks herhaalde aandrang van het uitgeversduo, om het boek eens te laten lezen. Na verloop van tijd kwam echter wel aan het licht, dat dominee
Hoogerwaard en zijn zuster het onderwerp zouden zijn en dat het tweede deel zelfs alleen over de dominee zou handelen. Beide uitgevers
weigerden vervolgens hun medewerking. Ze vonden de inhoud te vuil en
smerig om publicatie voor hun verantwoording te willen nemen. Mogelijk is ook, dat zij liever niet hun vingers wilden branders aan een
zaak waarbij de almachtige VOC en een bedienaar des woords waren betrokken. Beide argumenten acht ik zeer valabel en weigering op die
grond, gezien de situatie, erg verstandig.
Op 29 maart trok De Ruijt de stoute schoenen aan om de terugtrekking
van beide heren aan Weyerman te gaan mededelen. Hij begaf zich daartoe naar de opkamer in de herberg. Daarna lopen de lezingen uiteen.
De Ruijt verklaarde, dat Weyerman hem zou hebben geslagen met een
eind hout. Weyerman ontkende dit natuurlijk woord voor woord. Toch
zou hij later tijdens de verhoren toegeven, dat er althans een wisseling van vuistslagen had plaatsgevonden. Gezien het karakter van Weyerman, dat ook uit andere bewijsstukken naar voren komt en gezien
het feit, dat hij een heel grote, krachtige man was, zeker afgemeten
aan de lengte van de gemiddelde 18e eeuwer, dunkt mij het verhaal van
De Ruijt volkomen geloofwaardig (5). Het Hof achtte waarschijnlijk de
zaak toch niet bewezen, want zij maakt er naderhand in de tekst van
de sententie verder geen gebruik van.
Uit een van de latere getuigenverklaringen blijkt, dat De Ruijt niet
alleen weigerde om tot uitgave over te gaan, maar dat hij, na het pak
slaag, derhalve mogelijk toch ook gedreven door wraakgevoelens, de
zaak had doorgegeven aan de procureur-generaal, de baljuw van Den
Haag en aan dominee Hoogerwaard zelf. Op diens verzoek legden Moselagen en De Ruijt een verklaring over de hele of faire af voor notaris
en getuigen (6). Daarbij zorgden ze er natuurlijk wel voor, dat zij
zelf er schoongewassen af kwamen.
Kort daarop kwam het Hof van Holland in actie. Er werden twee raads-
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heren, Moris en Van der Mieden gecommitteerd om de zaak in samenwerking met de procureur-generaal van het Hof te onderzoeken. Als gerechtsschrijver werd hun een van de secretarissen van het Hof, mr.
Tubalkijn, toegevoegd. In de loop van de maand april verhoorde dit
kwartet een aantal getuigen en verzamelde men bewijsstukken. De getuigen waren: mr. Jan Blocquau (7), mr. Jan Sasburg (8), mr. Paulus
Peregrinus (9), Pieter van Cour, waard van de stadsherberg (10) en
Jacob Hendrik Inken (11). Tot de bewijsstukken behoorden o.a. de notariele verklaring van Hoogerwaard, de omslag van de ZeZdzame gedenkschriften, de tekst voor een advertentie over het weekblad Den Zuchthartigen wijsgeer ter vergelijking van het handschrift van Weyerman
(12), de notariele verklaring van Moselagen en De Ruijt, een nadere
verklaring van deze beiden d.d. 17 april 1736 (13), een onderhandse
verklaring van De Ruijt (14) en een pars van een manuscript van het
door Weyerman volgeschreven weekblad De Talmud (15).
Het is mogelijk, dat er nog wel meer stukken van overtuiging te beide
zijn gebracht, maar zeker is dit geenszins. Uit de getuigenverklaringen, die overigens alle op 12 en 13 april zijn afgenomen, en uit de
bewijsstukken, kon de gang van zaken in de affaire Hoogerwaard, zoals
die hiervoor is geschetst, min of meer worden gereconstrueerd.
Parallel met deze kwestie speelde zich nog een merkwaardig tafereel
af, dat ik u niet wil onthouden (16). Zulks te meer, omdat het mogelijk zelfs op de zaak betrekking heeft en in ieder geval de aandacht
van het Hof had. Op zekere dag, waarschijnlijk begin april, kregen
Sasburg en Blocquau, die wij beiden al kennen, ruzie over het betalen
van een rekening bij het "coffijhuis" op de hoek van de Nieuwstraat.
Dit liep zelfs zo hoog op, dat de heren elkaar op de Grote Groenmarkt
met hun wandelstokken afrosten, waarna ze de zaak hadden afgedronken.
Ging dit nu werkelijk over een simpele nota of ging het geschil tussen deze twee kennisssen van Weyerman over hun betrokkenheid bij de
zaak Hoogerwaard? We weten dit niet, maar merkwaardig blijft het wel!
In ieder geval sloot het Hof op 26 april de zaak voorlopig af (17).
We lezen in het register van resoluties op die dag: Gelezen zijnde de

informatie genomen bij de heeren Moris en Van der Mieden op de kZagten van den procureur-generaal tegens Jacob Campo Weyerman is geresolveert den procureur-generaal te gelasten het oog te houden op den
voornoemden Campo Weyerman, omme denselven, als hij zig weder in Den
Haag komt te bevinden door een deurwaarder ten Hove te doen komen, om
gehoort te worden voor heeren commissarissen, deweZcke ale dan zullen
disponeren zoo als haar EdeZe bevinden zullen te behooren. Sasburg en
Blocquau kregen op dezelfde dag opdracht zich feitelijkheden te onthouden.
Men ziet wel, een vrij lauwe reactie op een toch ogenschijnlijk grote
hoeveelheid bewijsmateriaal. Indien men echter bedenkt, dat het manuscript van de De zeldzaame gedenkschriften en het gedicht Enthusiasmus beide ontbraken en de commissarissen derhalve voor wat de inhoud van de gedenkschriften betreft af moesten gaan op wat De Ruijt
en Moselagen zich konden herinneren, dan is deze uitkomst ook weer
niet zo verwonderlijk. Daar komt nog bij, dat Weyerman hoog en droog
met zijn vrijgeleide in Vianen verbleef en zich voorlopig niet meer
in Den Haag liet zien.
De zaak zou dan ook stillekens in de doofpot zijn verdwenen als de
oude vos zijn streken maar had kunnen afleren. Uit deze opmerking
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proeft u natuurlijk al, dat dit niet het geval was. De verhouding
tussen Weyerman en Blocquau was in 1737, naar ik vermoed naar aanleiding van de zaak Hoogerwaard, al danig bekoeld. Ja, de heren schijnen
zelfs een hartgrondige hekel aan elkaar te hebben gekregen. Op 15
april van dat jaar verscheen De naakte waarheyt nr.5, waarin o.a. een
stuk stond over de beruchte Syberg en een stuk getiteld de kreupele
procureur (18). Naast deze titel bevat het stuk ook vele andere aanwijzingen dat het over de advocaat Blocquau, die een arm miste, handelde. Bovendien beweerde Blocquau later, dat er verband werd gelegd
tussen hem en de genoemde Syberg. Een dag later, op 16 april dus,
ontving het slachtoffer een anonieme brief, waarin hij erop werd gewezen, dat er een vervolg, getiteld de verminkte advocaat op stapel
stond (19). In dit stuk zou de vechtpartij met Sasburg ter sprake
komenen voorts - en nu citeer ik - veel druijpers en de merkurische
piZZen van uw knegt etc. Men kan zich de schrik van Blocquau gemakkelijk voorstellen. Hij beklaagde zich bij de procureur-generaal, die
echter voorlopig niets kon doen. In De Naakte Waarheyt nr.7 van 29
april pakt Weyerman de makelaars en beunhazen aan (20). Of hij hiermee iemand in het bijzonder op het oog heeft, heb ik niet kunnen achterhalen. In nr.14 van het weekblad d.d. 17 juni is Blocquau weer aan
de beurt (21). Dit was Weyerman nog niet genoeg, hij schreef een stuk
Piet fopt Jan en Jan fopt Piet, waarin naast Blocquau ook diens overleden vader door het slijk werd gehaald. Deze laatste stukken gaven
weliswaar aan de procureur-generaal eindelijk de overtuiging dat dit
werk was van de beruchte Weyerman, maar Blocquau was inmiddels zo
bang geworden, dat hij betaalde.
In de herfstmaand van dat jaar vocht Weyerman nog een van zijn andere
vetes uit, t.w. die met de schepen-burgemeester van Vianen, Alexander
le Roux. Hij publiceerde zijn Verdeediging van Jakob Campo Weyerman
tegens Alexander le Roux, waarin hij zijn visie gaf op hun conflict
en en passant Le Roux diverse malen grof beledigde (22).
De financine eisen van Weyerman aan Blocquau waren in de loop van de
tijd steeds zwaarder geworden, tot dit deze jurist te bar werd en hij
de betalingen stopte. Op 31 oktober ontving het Hof een rekest (23)
van het slachtoffer, waarin deze zijn beklag deed en voorstelde om
een advertentie te plaatsen waarin de zaak uiteen zou worden gezet en
waaraan het Hof een dispositie moest hechten, waarin een beloning van
1000 zilveren ducatons - door Blocquau te betalen - werd uitgeloofd
aan een ieder die de waarheid van het in de blaadjes gestelde kon
bewijzen. Voorts vroeg hij het Hof maatregelen te willen nemen voor
wat de toekomst betrof. Dit rekest werd door het Hof aan de procureur-generaal ter hand gesteld om consideratien en bericht (24). Deze
zug wel wat haken en ogen, maar vond het verder toch wel een goed
idee (25). Dit te meer, omdat Weyerman in het verleden ook al anderen
het leven zuur had gemaakt. De procureur-generaal noemde: Le Roux,
schipper Osnabrugge, ds. Hoogerwaard en de makelaars als beroepsgroep. Voorts had hij crediteuren mishandeld en liet hij zich aan de
lokale justitie niets gelegen liggen (26).
Uit het feit, dat men deze gevallen kende en dat details en data werden vermeld, blijkt al, dat het onderzoek tegen Weyerman sinds 1736
niet had stil gestaan. We zullen op deze zaken tijdens de bespreking
van het grote proces tegen onze auteur nog nader ingaan. De procureur-generaal vond het nu toch wel tijd, dat er zou worden ingegre-
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pen, maar constateerde tegelijkertijd, dat dit niet zonder problemen
zou gaan, omdat Weyerman in Vianen verbleef en daar voor de Hollandse
justitie moeilijk bereikbaar was. Hij wist dit ook al uit ervaring,
want hij had Weyerman naar aanleiding van de kwestie in 1736 zonder
enig resultaat in de gaten laten houden. Hij stelde voor om een mandement crimineel tegen Weyerman uit te vaardigen, dat men zou kunnen
gebruiken zodra hij binnen de jurisdictiegrenzen van het Hof zou komen.
Het Hof besloot op 26 november om, indien de procureur-generaal daartoe een rekest zou indienen, het genoemde mandement crimineel te verlenen (27). Het verzoek om een advertentie in de couranten te mogen
plaatsen werd afgewezen. Opmerkelijk genoeg kreeg Blocquau de opdracht mee om zelf ook een oogje in het zeil te houden voor het geval
Weyerman de grenzen van de jurisdictie zou overschrijden. Een en ander werd hem vervolgens door de raadsheren Thierens en Schaap namens
het Hof medegedeeld.
Het is niet duidelijk of Weyerman zich in de daaropvolgende maanden
koest houdt, of dat hij de wind bij zijn slachtoffers er zo onder
heeft, dat zij het zwijgen ertoe doen. In september 1738 gaat Weyerman echter tot actie over. De opzet is nu enigszins anders, men
zou kunnen zeggen, wat professioneler. Had hij zich tot dan toe beperkt tot individuen en de keuze van zijn slachtoffers toch vrij willekeurig gemaakt, de nieuwe campagne is systematischer en gericht op
een hele groep. Het aantal slachtoffers zou daardoor groter en het
rendement van de te verrichten arbeid des te profijtelijker worden.
Hij had bovendien het voordeel, dat hij, om zo'n risicogroep te vinden, slechts om zich been hoefde te kijken. Immers hij woonde in Vianen, een vrijplaats voor bankroutiers, waarover, waar of onwaar, altijd wel iets te schrijven zou zijn, dat hen in een kwaad daglicht
zou stellen en zou nopen om te betalen. Verder hoefde hij zich natuurlijk niet te bepalen tot deze bankroutiers, maar kon hij zijn
giftige pen ook richten op die van de twee andere vrijplaatsen, Culemborg en IJsselstein. Wellicht hebben de gedachten aan de mogelijke
opbrengsten in contanten hem zelfs rozige visioenen bezorgd.
Het gevolgde procede is vrijwel gelijk aan de al bekende methoden van
Weyerman. Met dien verstande, dat hij nu het boek, De kronyk der
bankrotiers, waarmee hij in zijn chantagebrieven dreigde, vooraf liet
gaan door een literaire ouverture, Den voorlooper van de kronyk der
bankrotiers, waarin aan de slachtoffers een idee werd gegeven van
datgene waaraan zij zich zouden blootstellen, als zij niet zouden
overgaan tot betaling aan Weyerman (28). De brieven liet hij schrijven door A. Elzevier, makelaar te Rotterdam. Het is zeer wel mogelijk, dat er een flink aantal brieven is geschreven en verzonden. We
kennen er echter slechts een drietal, maar nader onderzoek zou best
een grotere oogst kunnen opleveren. In het procesdossier in het Hof
van Holland bevindt zich een tweetal brieven aan de beer Icart te
Culemborg (29), ontvangen op 8 en 10 september 1738 en een aan Weyermans oude 'vriend' Le Roux te Vianen (30). Alle brieven zijn volgens
hetzelfde recept opgesteld. Weyerman gaf later ten processe toe, dat
hij ze aan Elzevier had gedicteerd.
In de inleiding op Den voorloper van de kronyk der bankrotiers stelt
Weyerman, dat ongeluk vaak aan eigen schuld is te wijten en met name
aan een kwalijke levenswandel. Indien men zich ongelukkig voelt, is
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dit vaak eigen inbeelding. Bankroutiers noemt hij ratelslangen. Toch
is hij in dit geschrift al iets voorzichtiger dan voorheen. Niet dat
hij nu een blad voor de mond neemt, maar wel verdedigt hij bij voorbaat strekking en stijl van de Kronyk. Weyerman is van mening, dat
het juist goed is om de mensen hun feilen voor te houden en hij noemt
daarvan enige voorbeelden, waarbij hij als terloops Le Roux nog eens
een stevige veeg uit de pan geeft. Daarna begint hij met zijn voorproefje van de Kronyk. Hij vergelijkt IJsselstein, Culemborg en Vianen met de roofsteden Algiers, Tripoli en Sale en vindt bankroutiers
maar een slecht voorbeeld voor de eerlijke mensen. Vervolgens beschrijft hij zijn tocht naar Vianen en geeft een levendig beeld van
een deel van het bestand aan bankroutiers aldaar. Doch, ik zei het
al, dit was slechts een smaakmaker, want op de laatste bladzijde van
dit boekje werd de Kronyk zelf aangekondigd. Hierin zouden niet
slechts de andere Viaanse bankroutiers aan de beurt komen, maar ook
die van Culemborg en IJsselstein.
Voor zover ik heb kunnen nagaan, zijn er bij het Hof in die maand
geen klachten over deze materie binnengekomen. Wel bij het stadsbestuur van Culemborg. In de resoluties van 24 september 1738 staat
vermeld, dat Weyerman in de VoorZooper diverse mensen in Culemborg
had beledigd, en dat hij de stad zelf een roofnest had genoemd en had
vergeleken met Algiers, Tripoli en Sale (31). Men zou ter plaatse
fielten en schelmen beschermen. Tenslotte hadden ook diverse inwoners
chantagebrieven ontvangen. Door dit alles zou de souvereiniteit van
stad en graafschap schade lijden, waarop men besloot, om Weyerman,
zodra hij het mocht wagen om in Culemborg te komen, direct over de
stadsgrens te zetten, met het verbod om ooit terug te komen. Van
Blocquau hebben we intussen al bijna een jaar niets meer vernomen.
Toch leed hij nog steeds onder de gevolgen van de lasterlijke geschriften van Weyerman. Zodanig zelfs, dat hij het Hof een rekest
stuurde, waarin hij erop wees, dat hij zowel ambtelijk als persoonlijk van onbesproken gedrag was, maar dat hij niettemin het slachtoffer was geworden van de praktijken van Weyerman (32). Hij had zelfs
zijn kwelgeest enige tijd betaald. Sinds de toezegging van het Hof in
1737, dat hij satisfactie, genoegdoening, zou krijgen, was er nog
niets gebeurd en satisfactie had hij al helemaal niet gekregen. Hij
moest nu de boon wel dragen en was al afgewezen bij een sollicitatie
op een vacature in een ander gewest. Dit kon alleen maar van kwaad
tot erger gaan. Hij vroeg aan het Hof om een acte van justificatie,
dit is rechtvaardiging, die hem zelfs tot over de grenzen dienst zou
kunnen doen. Het Hof behandelde het rekest op 3 december 1738 en
stelde het na lezing aan de procureur-generaal ter hand om mondeling
bericht (33). En let u a.u.b. nu eens op het werktempo waartoe zo'n
instelling in de pruikentijd in staat was. Teneinde dit nog eens extra goed te doen uitkomen, zal ik vanaf nu de data van handeling stuk
voor stuk vermelden.
Op 4 december bracht de procureur-generaal verslag uit. Besloten werd
om Blocquau een acte van justificatie te geven, waardoor zijn eer zou
worden beschermd en waarin - naar uit de tekst blijkt - tevens verklaard zou worden, dat hij ieder ambt waardig was waartoe hij bekwaam
geacht mocht worden (34). Dit stuk werd nog diezelfde dag uitgevaardigd en kort daarop in het memoriaal te boek gesteld (35). Verder gaf
het Hof als zijn mening, dat het gezien de zwaarte van de door Weyer-
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man gepleegde delicten, nu maar ereis afgelopen moest zijn. Er moest
wat gebeuren (36). Het probleem daarbij bleef natuurlijk, dat de delinquent nog steeds in Vianen, derhalve buiten de jurisdictie van het
Hof, woonde. De raadsheren Fagel en Cau kregen opdracht om in overleg
te treden met de raadpensionaris Van der Heim, teneinde de mogelijkheden om deze klip te omzeilen eens de revue te laten passeren. Deze
vergadering vond vrijwel direct daarna plaats, want al op 5 december
rapporteerden de commissarissen aan het Hof, dat de raadpensionaris
had toegezegd over de kwestie te zullen spreken met de commissarissen
tot de zaken van Vianen uit het college van gecommitteerde raden
(37). Een week later, op 12 december, kon de procureur-generaal mededelen, dat de gecommitteerden tot de zaken van Vianen, de drossaard
van Vianen en hijzelf hadden overlegd en hadden afgesproken, om Weyerman, onder goedkeuring van de gecommitteerde raden, te laten arresteren (38). De procureur-generaal verzocht tezelfdertijd aan het
Hof om de arrestant daarna van de raden te requireren, opdat hij onder afgifte van een acte van non prejuditie kon worden overgeleverd.
Het Hof hechtte aan dit voorstel zijn goedkeuring. Op 17 december
1738 vaardigden drossaard en gerecht van Vianen een publicatie uit,
waarin zij een beloning van 100 rijksdaalders uitloofden aan diegene,
die de verblijfplaats van Weyerman zou aanmelden, opdat die in handen
van de justitie zou kunnen geraken (39). Tevens werd aan alle burgers
verboden om hem te verbergen op een boete van 100 ducatons. Reeds een
dag later schreef het gerecht van Vianen aan de commissarissen tot de
zaken van Vianen, dat de verdachte was geapprehendeerd (40). Dit alles was niet zonder moeite gegaan. Weyerman had verzet geboden en was
over de tuinmuur naar de buurman gevlucht, waar men hem uiteindelijk
te pakken had gekregen. Hij was in verzekerde bewaring gesteld ten
stadhuize van Vianen. Aan de gecommitteerden werd nu gevraagd, wat er
verder moest gebeuren. Kon de arrestant zonder prejuditie door het
Hof worden afgehaald? Vrijwel tegelijkertijd moet de drost een brief
hebben geschreven aan de procureur-generaal. Ook hij meldde, dat de
gezochte achter slot en grendel zat.
Op 22 december deelde de procureur-generaal het Hof mede, dat hij
deze brief had ontvangen en dat de commissarissen tot de zaken van
Vianen Weyerman wel wilden overdragen, mits het Hof daarom zou vragen
en men een brief aan het gerecht van Vianen zou schrijven, waarin de
Raad zou verklaren, dat de overdracht plaats vond wegens feiten, die
buiten de vrijgeleide voor Vianen vielen (41). Voorts moest de brief
ook een clausule van non prejuditie bevatten. De gecommitteerde raden
hadden gevraagd om de brief eerst te mogen zien, alvorens deze zou
worden verzonden. Hierop gaf het Hof de procureur-generaal opdracht
om een concept op te stellen en dit ter goedkeuring aan hun voor te
leggen. Een dag later kunnen we in de registers van resoluties lezen,
dat het concept is overgelegd en goedgekeurd (42). Diezelfde dag nog
hechtten ook de gecommitteerde raden hun goedkeuring aan dit stuk en
zegden zij toe om zelf eveneens een brief te zullen schrijven aan het
gerecht met de opdracht om Weyerman aan het Hof over te dragen. Het
Hof tenslotte zou aan haar drossaard een commissie geven om de gearresteerde Weyerman of te halen. Beide stukken, zowel de brief (43)
van het Hof, als de commissie (44) zijn in enigerlei vorm bewaard
gebleven en gedateerd op 23 december 1738. U ziet, men liet er geen
gras over groeien.
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De commissie voor de drossaard, Louis van Rhijn, bevatte de opdracht
om zich met enkele gerechtsdienaren naar Vianen te begeven, Jacob
Campo Weyerman in ontvangst te nemen, hem naar Den Haag over te brengen en hem te 'logeren' op de Voorpoort. Op 24 december was Van Rhijn
al ter plaatse en tekende, zoals dat hoort, een ontvangstbewijs voor
zijn gevangene (45). Op de avond van kerstdag werd Weyerman op de
Gevangenpoort ingesloten (46). Indien u de tel niet bent kwijt geraakt, kunt u met mij constateren, dat de afwikkeling van deze hele
kwestie nauwelijks langer dan drie weken in beslag heeft genomen.
Voorwaar, een behoorlijk tempo voor zo'n hoog college in een dergelijke moeilijke zaak.
Twee dagen voor de jaarwisseling overlegt de procureur-generaal opnieuw met het Hof (47). Hij heeft gehoord van de drossaard van Vianen, dat de papieren van Weyerman op bevel van de gecommitteerde raden in beslag zijn genomen. Het Hof verleent hem toestemming om die
papieren op te vragen. De raadsheren Slicher en Van der Mieden worden
gecommitteerd om de gevangene te verhoren, maar moeten wel eerst net
de procureur-generaal overleggen over de artikelen en de wijze van
aanpak. Het Hof geeft hun daarbij praktisch carte blanche.
Nu we op dit punt zijn gekomen, is het wellicht het aangewezen moment
om u enigszins wegwijs te waken in de varianten en mogelijkheden van
de criminele procedure voor het Hof. We onderscheiden twee hoofdvarianten, de ordinaris procedure en de extra-ordinaris procedure. De ene
variant verloopt in grote trekken op dezelfde wijze als de procedure
in civiele zaken. Dat wil zeggen, zij kept een sterk accusatoir karakter. De overheid eist, de verdacht antwoordt, de overheid repliceert, enz. Bij de andere, de extra-ordinaris procedure, verhoort de
overheid aan de hand van vragenlijsten; zij is overwegend inquisitoir
van aard. Indien de verdachte niet meewerkt, kan er eventueel enige
druk op hem worden uitgeoefend door de toepassing van tortuur. De
arrestant is hierbij duidelijk voorwerp van onderzoek. Indien hij
bekende, stond er voor hem ook geen appel meer open op een hoger
rechtscollege.
Tot zover dit uitstapje in de theorie van het oud-Nederlandse strafrecht. De oplettende lezer zal nu wel hebben begrepen, dat in de zaak
Weyerman voor de extra-ordinaris variant werd gekozen. Immers, er is
al opdracht gegeven tot het opstellen van vragenlijsten. Op 30 december werd de gevangene voor de eerste maal verhoord (48). Aanwezig
waren, naast Weyerman, de raadsheren Van der Mieden en Slicher, de
procureur-generaal en de griffier als adjunct. Men had een lijst opgesteld met 58 vragen, waarvan men er die dag 38 afwerkte. De eerste
vragen zijn vrij eenvoudig te beantwoorden. De personalia (49) worden
vastgesteld en de arrestant wordt geconfronteerd met het grootste
gedeelte van zijn geschriften (50), waarvan hij het auteurschap zonder meer erkent. Er wordt een voorzichtig begin gemaakt net de zaken
Osnabrugge (51), Le Roux (52) en Blocquau (53), maar het grootste
deel van deze fase van het onderzoek wordt besteed aan de zaak Hoogerwaard (54). In deze laatste kwestie geeft Weyerman op de meeste
punten toe. Voor de rest ontkent hij vrijwel alles (55).
Het valt licht te begrijpen, dat men op oudjaar geen verhoren afnam.
Men lies de zaak voorlopig even rusten. Wellicht ook om nog wat meer
stukken van overtuiging te vergaren. Op nieuwjaarsdag nam de eerste
deurwaarder van het Hof, Frederik Groneman, voor de procureur-gene-
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De Gevangenpoort in het midden van de 18e eeuw.
Het is vrijwel zeker, dat Weyerman in het vertrek met het
boogvenster, schuin boven de poort, was opgesloten.
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raal een wand met daarin de in beslag genomen stukken van Weyerman,
in ontvangst (56). Op 14 januari werd het verhoor van de booswicht
gecontinueerd (57). De vragen concentreerden zich weliswaar ook nu op
de zaken Hoogerwaard (58), Le Roux (59) en Blocquau (60), maar als
nieuwe onderwerpen werden bovendien de zaken Plevier (61), en de Kronykchantages (62) aangesneden. In alle zaken erkende Weyerman weer
een aantal feiten, hetgeen hem waarschijnlijk de tortuur heeft bespaard (63). De kwestie met mevrouw Plevier zou hij ten behoeve van
het Hof op papier zetten. De antwoorden op dit verhoor heeft hij met
zijn handtekening bekrachtigd.
Het Hof zat intussen niet stil en ging onvermoeibaar door met het
sprokkelen van bewijsmateriaal. Zo schreef men op 15 januari Raden en
Magistraat van Culemborg aan, teneinde vier, aan inwoners van die
stad gezonden chantagebrieven in handen te krijgen (64). De dag daarop verhoorde men Abraham Elzevier als medeplichtige, waarbij men
vooral op de Kronykchantage inging (65). Elzevier gaf zich op bijna
alle punten gewonnen.
De zaak Plevier betrof een weduwe, die door Weyerman al in 1726 werd
gechanteerd (66). Zij had hem twee zilveren kandelaars betaald en
daarna eigenlijk niets meer van de zaak vernomen. Ook de zaak Osnabrugge ging over een oude zonde van onze schurk. Osnabrugge werd al
is 1734 in de tang genomen. Naar het mij echter toeschijnt, naar aanleiding van een tamelijk onbelangrijke kwestie (67). Eind januari
legde mevrouw Plevier een verklaring af, waarin zij haar visie gaf op
de zaak waarin zij zo'n treurige hoofdrol had gespeeld (68). Weyerman
gaf in een tweetal verklaringen het merendeel van de feiten toe, maar
chantage ontkende hij (69).
Op 6 april werd hij aan een nader verhoor onderworpen (70). Men had
daartoe 57 vragen opgesteld, waarvan men er die dag 25 afwerkte. Hij
legt daarbij weer gedeeltelijke bekentenissen af in de zaak Blocquau
(71), Hoogerwaard (72) en Plevier (73). De volgende dag worden de
resterende vragen gesteld. Hij legt bekentenissen af, die de zaken
Hoogerwaard (74), Blocquau (75), en die van de Kronykchantages (76)
rond maken. Het is overduidelijk, dat de maanden voorarrest hem tot
spreken hebben gebracht en hij ziet wel in, dat de zaak verloren is.
Bovendien had het Hof nog een andere interessante zaak in petto,
waarop Weyerman niet direct verdacht zal zijn geweest. Hij bekende
eind 1729 met Adriana Visser, de vrouw van zijn hospes, in de Spuistraat in Den Haag te hebben gelogeerd en met haar gedurende twee
jaar op "Rotsoort", tussen Utrecht en de Vaart te hebben samengewoond
(77). Naar hij zei, was zij van zijn conversatie gecharmeerd. Zijn
vrouw, waarmee hij sinds 1727 wettig was getrouwd, woonde in die tijd
in Rotterdam. Een bekentenis van overspel (78). De zaak zal daarna
wel in het reine zijn gebracht, al zal dit onze vrijbuiter wel enige
moeite hebben gekost. Mogelijk heeft een opmerking tegen Blocquau in
1735 hierop betrekking, wanneer Weyerman zegt, dat hij zijn ketens nu
met zoveel gemak draagt, als voortijds zijn braceletten (79). Maar
zeker is dit natuurlijk niet. Hij gaf daarna zoveel details toe, dat
het Hof de laatste vragen maar niet meer stelde, hoewel nu juist de
allerlaatste twee zo interessant voor ons zijn: Is er ooit gedreigd
zonder dat er ook wat werd gedaan? Was dat dan omdat er was betaald?
(80). Dit is een probleem, dat zeer zeker nader onderzoek behoeft.
De correspondentie van Weyerman met zijn zoon en met de procureur-ge-

77

neraal Bisdom vanuit de gevangenis is van een grote triestheid (81).
Weyerman probeert medelijden te wekken en verzint uitvlucht op uitvlucht. Het helpt hem allemaal niet. De commissarissen brengen op 30
april verslag uit van hun bevindingen (82). De procureur-generaal zal
worden gevraagd of de zaak zo kan worden afgedaan. De volgende dag
besluit men, mede op grond van diens antwoord, om de zaak na de aanstaande vakantie af te doen (83). De procureur-generaal moet dan intussen wel zijn eis en conclusie formuleren. In deze eis en conclusie, die, zoals zovele stukken in deze zaak, bewaard gebleven is,
dreunt de procureur-generaal de hele litanie nog eens op (84). Samengevat komt de aanklacht tegen Weyerman neer op 1. het schrijven
van libellen, smaadschriften; 2. extorsie, chantage en afdreiging.
Hij concludeert tot confinement op zijn (Weyermans) kosten in een
verzekerde plaats binnen de provincie en veroordeling in de kosten en
misen van justitie of tot zodanige straf als bij deze zal worden bevonden te behoren.
Op 9 juli 1739 wordt de sententie in die zin vastgesteld (85). Weyerman, die hiervan niets weet, verdedigt zich op 10 juli in een brief
aan Bisdom (86). Naar wij nu weten te laat.
Op 22 juli volgt de pronunciatie, dit is de uitspraak, van de sententie en is het dus definitief met Jacob Campo Weyerman als vrij man
gebeurd (87). De rekesten en smeekschrif ten, die hij uit de gevangenis aan procureur-generaal en Hof stuurt, spitsen zich allengs toe op
Weyermans eerste levensbehoeften, hetgeen 's mans armoede illustreert
(
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) .

Zeventig jaar oud, overlijdt hij op 9 maart 1747 in de Gevangenpoort
te Den Haag, een schrijver met een giftige pen, een schilder waar we
niet zoveel meer van af weten, een levensgenietende schurk, die door
het Hof voor zijn gehele oeuvre zwaar werd gestraft (89).

NOTEN
1. Hof van Holland (HvH), inventarisnummer (inv.nr .) 5443, doss.7,
stuk 3. Anonieme dreigbrief (van Weyerman) aan W. Hoogerwaard d.d.
2 augustus 1734. Opmerkelijk is, dat Weyerman het feit, dat hij
hetzelfde al eens ,zou hebben gedaan voor mevrouw Plevier te
Amsterdam, als referentie opgeeft. Zie ook de noten 66, 68 en 69.
2. HvH, inv.nr.5443, doss.7, stuk 23. Notariele verklaring van P.
Sonnenbergh, knecht van Hoogerwaard, over bepaalde aspecten van
deze zaak, d.d. 26 september 1735. Het betreft een authentiek
afschrift. Sonnenbergh verhaalt over de afspraak met en het bezoek van Sasburg, zonder op de kwestie zelf in te gaan.
Ibidem, stuk 22. Verklaring van W. Hoogerwaard over het voorgevallene d.d. 27 september 1735. Zie ook noot 8.
3. Ibidem, stuk 44.
4. Ibidem, stuk 60. Van Thienhoove, geboren te Culemborg, wordt een
lasteraar genoemd. Zeer wairschijnlijk is deze figuur ook betrokken bij de zaak met de VOC.
5. Vergelijk ibidem, stuk 46. Brief van Weyerman aan Blocquau d.d.
29 oktober 1735.
6. Ibidem, stuk 38-39. Notariele verklaring met getuigen van F. Moselagen en C. de Ruijt op verzoek van W. Hoogerwaard d.d. 31
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maart 1736. Authentiek afschrift d.d. 10 april 1736.
7. Ibidem, stuk 20. Verklaring van mr. Jan Blocquau, advocaat voor
het Hof van Holland, d.d. 12 april 1736. Hij vertelt over een
vechtpartij met Sasburg en over het diner te Utrecht in augustus
1734. Hij heeft van de hele zaak niets meer gehoord tot het Hof
informatie ging inwinnen. Hij kent Weyerman al twaalf jaar. Deze
was eerst tamelijk vermogend, maar nu straatarm. Hij ontkent ook
maar iets met enige chantagezaak te maken te hebben.
8. Ibidem,stuk 18-19. Verklaring van mr. Jan Sasburg, advocaat voor
het Hof van Holland, d.d. 12 april 1736. Vertelt over een vechtpartij met Blocquau, en over het diner in Utrecht. Hij ontkent
ook maar sets met enige chantagezaak te maken te hebben.
9. Ibidem, stuk 17. Verklaring van mr. Paulus Peregrinus, advocaat
voor het Hof van Holland, d.d. 13 april 1736. Hij vertelt over
het voorgevallene in de herberg en zegt ook een gesprek te hebben
gehoord tussen Weyerman, De Ruijt en Moselagen over het uitgeven
van een roman, waarbij de naam van dominee Hoogerwaard was gevallen.
10. Ibidem, stuk 16. Verklaring van Pieter van Cour, waard van de
stadsherberg, over hetgeen is voorgevallen in de herberg.
11. Ibidem, stuk 15. Verklaring van Jacob Hendrik Inken d.d. 13 april
1736. Hij zegt, dat hij van De Ruijt heeft gehoord, dat De Talmud
niet meer zal verschijnen. Verder had De Ruijt aangenomen om een
roman voor Weyerman te drukken, maar dit geweigerd, toen hij
hoorde, dat deze over ds. Hoogerwaard en zijn familie handelde.
Hij had zelfs de plannen van Weyerman en de mishandeling doorgegeven aan de procureur-generaal, de dominee en de baljuw van Den
Haag. Hij kent Weyerman alleen van een tiental bezoeken aan het
huis van Sasburg en van een bezoek aan Blocquau.
12. Ibidem, stuk 56. Tekst voor een advertentie ten behoeve van het
weekblad Den Zuchthartigen wijsgeer in het handschrift van Weyerman. Zonder datum.
13. Ibidem, stuk 37. Verklaring van F. Moselagen en Cornelis de
Ruijt, boekverkoper te Den Haag, d.d. 17 april 1736. Zij blijven
bij hun verklaring van 31 maart 1736. Moselagen deelt mee, dat
hij het gemelde titelblad heeft gevonden en aan de commissarissen
heeft overgedragen. De adjunct heeft er bij die gelegenheid een
exhibitum op gezet. Zie noot 6. Verder levert men nog een blad
over met een advertentie voor een geschrift Den Zuchthartigen
wijsgeer in het handschrift van Weyerman en tenslotte zal men nog
een kwitantie in diens handschrift overleggen. Zie noot 12.
Ibidem, stuk 53. Kwitantie van Weyerman voor C. de Ruijt wegens
de betaling van f36,- en zes ducaten voor de kopij van een blijspel Amphitrijon of de twee Sosias. De rest zal volgens overeenkomst worden verrekend al naar gelang van het aantal gedrukte
bladen. Afgegeven te Vianen, d.d. 9 januari 1736.
14. Ibidem, stuk 21. Onderhandse verklaring van C. de Ruijt, d.d. 7
april 1736. Peregrinus vroeg naar de afloop van de ruzie met Weyerman. De Ruijt antwoordde: hoe meer men drek roert hoe meer het
stinkt. Hij zei vender, dat Inken had gezegd, dat het boek over
ds. Hoogerwaard toch wel binnen vier weken zou zijn gedrukt en
overal te verkrijgen.
15. Ibidem, stuk 48. Gedeelte van een manuscript van een aflevering
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van De talmud. Het betreft uitgerekend het fragment, waarin Weyerman het satirische karakter van deze periodiek en tevens van
zijn eigen stijl verdedigt. Zonder datum.
16. Zie noot 7 en 8.
17. HvH, inv.nr.294, resolutie d.d. 26 april 1736. Gezien de information door Moris en Van der Mieden tegen Weyerman op de klachten
van de procureur-generaal, is besloten laatstgenoemde op te dragen het oog te houden op de voornoemde Campo Weyerman omme den-

selven als hij sigh weder in den Hage komt te bevinden door eon
deurwaarder ten Hove te doen komen om gehoord te worden voor heeren commissarissen, die dan naar bevind van zaken zullen hande-
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20.
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23.

24.
25.

26.
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len.
Sasburg en Blocquau krijgen de opdracht om in het vervoig de vrede te bewaren. Dit zal worden aangezegd door de commissarissen
buiten aanwezigheid van de procureur-generaal. Overtredingen van
het bevel zijn op straffe van te incurreren de indignatie van den
Hove. Een authentiek afschrift van deze resolutie vindt men in
HvH, inv.nr.5443, doss.7, stuk 25.
HvH, inv.nr.5443, doss.7, stuk 50. De naakte waarheyt nr.5, blz.
33-40, d.d. 15 april 1737. Hierin zijn passages, die over Syberg
handelen onderstreept. Verder is het gedeelte, dat Blocquau tot
onderwerp heeft, in margine aangestreept. De onderstrepingen e.d.
houden mogelijk verband met de opstelling van het berigt en consideratien van de procureur-generaal. Zie noot 25.
Ibidem, stuk 59. Anonieme brief geschreven door Trekmeijer op
verzoek van Weyerman aan mr. Jan Blocquau, d.d. 16 april 1737. De
schrijver deelt verder nog mee, dat hij pas in mei weer in Leiden
terug zal zijn. Hij zal zichzelf en de heren, die Weyerman tot
schrijven hebben aangezet, dan bekend maken. De eigenlijke bedreiging en chantage worden geformuleerd in het postscriptum.
Ibidem, stuk 51. De naakte waarheyt nr.7, blz.49-56, d.d. 29 april 1737. De fraaiste passages zijn onderstreept. Zie noot 18.
Ibidem, stuk 52. De naakte waarheyt nr.14, blz.105-112, d.d. 17
juni 1737. De relevantste gedeelten zijn onderstreept. Zie noot
18.
Ibidem, stuk 49.Verdeediging van Jacob Campo Weyerman tegens
Alexander le Roux. Gedrukt op 1 september 1737. 15 blz. Gesigneerd exemplaar. De relevantste passages zijn weer onderstreept.
Zie noot 18.
Ibidem, stuk 29-30. Rekest van mr. Jan Blocquau aan het Hof van
Holland (eind oktober 1737). Hij beklaagt zich over de brief van
16 april 1737 en het libel van 17 juni 1737. Voorts over het geschrift Piet fopt Jan en Jan fopt Piet, p.48-52, waarin ook de
overleden vader van Blocquau wordt behandeld.
HvH, inv.nr.294, resolutie d.d. 31 oktober 1737.
HvH, inv.nr.5443, doss.7, stuk 26-28. Berigt en consideratien van
de procureur-generaal (tussen 31 oktober en 26 november 1737). De
procureur-generaal stelde dat hij na de chantagebrief uit Leiden,
waarover Blocquau zich dus kennelijk heeft beklaagd, nog niets
kon doen. Dit kon hij wel, toen de andere geschriften waren uitgekomen.
Ibidem, stuk 46. Brief van Weyerman aan Blocquau, d.d. 29 oktober
1735.

27.

HvH, inv.nr.294, resolutie d.d. 26 november 1737. Een authentiek
afschrift van deze resolutie vindt men in HvH, inv.nr.5443, doss.

28.

HvH,

7, stuk 24.
inv.nr.5443, doss.7, stuk 58.Den voorlooper van de kronyk

der bankrotiers ... door Jakob Campo Weyerman. Te Rotterdam by
Dirk Hartigsvelt, boekverkooper in de Westewagestraat, 1738. Gesigneerd exemplaar. Bepaalde passages zijn onderstreept, dit
29.

30.

31.
32.

33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.

42.

43.

44.

45.
46.

47.
48.
49.
50.

houdt mogelijk verband met de opstelling van de conclusie van de
procureur-generaal. Zie noot 84.
Ibidem, stuk 55. Twee anonieme brieven aan de heer Icart te Culemborg, waarin wordt gedreigd met de Kronyk, waarvan de voorloper binnenkort verschijnt. Gewaarmerkte afschriften. In dorso
staat: door ofte van wegens J.C. Weyerman.
Ibidem, stuk 57. Anonieme brief aan Alexander le Roux, waarin
deze wordt bedreigd met de Kronyk, waarvan de voorloper al is
gedrukt. Zonder datum.
Ibidem, stuk 40. Uittreksel uit de resoluties van het stadsbestuur van Culemborg d.d. 24 september 1738. Onderhands afschrift.
HvH, inv.nr.5053. Rekest van mr. Jan Blocquau aan het Hof van
Holland. Zonder datum. Dit rekest is gebruikt als basis voor het
concept van de acte van justificatie.
HvH, inv.nr.295, resolutie d.d. 3 december 1738.
Ibidem, d.d. 4 december 1738.
Zie voor het concept: HvH, inv.nr.5053. Zie voor de registratie
in het memoriaal: HvH, inv.nr.153, folia 114 recto - 119 verso.
Zie noot 33.
Ibidem, d.d. 5 december 1738.
Ibidem, d.d. 12 december 1738.
Oud rechterlijk archief Vianen, inv.nr.109, stuk 360.
Ibidem, stuk 361. Minuut van de brief van het gerecht van Vianen
aan de commissarissen tot de zaken van Vianen d.d. 18 december
1738.
HvH, inv.nr.295, resolutie d.d. 22 december 1738.
Ibidem, d.d. 23 december 1738. Zie voor het concept van de brief:
HvH, inv.nr.4724. In het concept stond aanvankelijk ook nog het
voorstel om t.g.t. de stukken en bescheiden ten laste van Weyerman in besloten vorm over te dragen of op een andere wijze te
doen geworden. Men achtte dit verzoek waarschijnlijk nog niet
opportuun, want de passage is doorgehaald.
Oud rechterlijk archief Vianen, inv.nr.109, stuk 362. Een afschrift van deze brief vindt men bovendien in: Oud rechterlijk
archief Vianen, inv.nr.106, omslag 1.
HvH, inv.nr.5053. Opdracht en machtiging voor Louis van Rhijn,
drossaard van het Hof, d.d. 23 december 1738. Afschrift ten behoeve van de registratie in het memoriaal. Zie voor de registratie in het memoriaal: HvH, inv.nr.153, folium 170 verso.
Oud rechterlijk archief Vianen, inv.nr.109, stuk 363. Ontvangstbewijs d.d. 24 december 1738.
HvH, inv.nr.295, resolutie d.d. 29 december 1738.
Ibidem.
HvH, inv.nr.5443, doss.7, stuk 61-64.
Ibidem, vragen 1 en 2.
Ibidem, vragen 3-14. Deze vragen zijn voorbereid aan de hand van
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64.

65.

66.
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HvH, inv.nr.5443, doss.7, stuk 41.
Zie noot 48, vragen 15 en 16.
Ibidem, vragen 57 en 58.
Ibidem, vragen 17 en 34-36.
Ibidem, vragen 18-33.
Het exhibitum et recognitum 30 december 1738 komt voor op de navolgende stukken: 2 en 45 in de zaak Osnabrugge (zie hieronder
noot 67), 46 in de zaak Blocquau, en 3, 44, 48, 53 en 56 in de
zaak Hoogerwaard. Bovendien werden hem in de zaken Le Roux en
Blocquau respectievelijk de stukken 57 en 59 voorgelegd, die hij
echter niet erkende. Zie over deze stukken de noten 1, 3, 5, 12,
13, 15, 19, 30 en 66.
Oud rechterlijk archief Vianen, inv.nr.109, stuk 364. Ontvangstbewijs van Frederik Groneman, eerste deurwaarder van het Hof van
Holland, voor het gerecht van Vianen wegens de overname van een
mand, verzegeld met het stadszegel van Vianen, waarin zich de
papieren die ten huize van Weyerman waren aangetroffen, bevonden,
d.d. 1 januari 1739.
HvH, inv.nr.5443, doss.7, stuk 61-64.
Ibidem, vragen 39-42.
Ibidem, vragen 44-51.
Ibidem, vraag 53.
Ibidem, vraag 43. Zie hieronder noten 66, 68 en 69.
Ibidem, vraag 52.
Een aantal van deze bekentenissen waren vooral bezwarend voor A.
Elzevier. Hij gaf toe, dat hij stuk 54 had ontvangen en dat zowel
stuk 54 als stuk 57 door Elzevier waren geschreven. Zie over deze
stukken de noten 30 en 65.
HvH, inv.nr.4724. Minuut van de brief van het Hof van Holland aan
Raden en Magistraat van Culemborg, d.d. 15 januari 1739.
Zie voor het antwoord op bovengenoemde brief: Hof van Holland,
inv.nr.4647. Brief van de magistraat der stad Culemborg aan het
Hof van Holland, d.d. 18 januari 1739, als begeleidend schrijven
bij de verzochte vier brieven, die men graag na gebruik weer wilde terug hebben. Zie echter ook noot 88.
Een en ander terwijl men blijkens vraag 52 van het zojuist afgesloten verhoor al •beschikte over brieven aan de beer Icart te
Culemborg. Waarschijnlijk zijn deze laatstgenoemde stukken aan
Weyerman voorgelegd in de vorm van de in noot 29 beschreven afschrif ten.
HvH, inv.nr.5443, doss.7, stuk 12-13. Het verhoor, dat bestaat
uit 15 vragen met antwoorden, behandelt in hoofdzaak de bemiddelende rol van Elzevier bij het drukken van de Voorlooper. Hij gaf
toe, dat hij brieven had geschreven aan inwoners van Vianen en
Culemborg. Hij gaf toe stuk 57 (zie noot 30) en twee brieven aan
Icart te Culemborg te hebben geschreven en afgezonden. De brieven
aan Icart zou hij op eigen initiatief hebben verzonden. Sommige
brieven heeft hij geschreven naar een voorbeeld van de hand van
Weyerman. Zijn brief van 3 december 1738 aan Weyerman handelt
volgens hem geenszins over een bedreiging. Zie: HvH, inv.nr.5443,
doss.7, stuk 54.
Het slachtoffer was Anna Bruinsteen, achtereenvolgens weduwe van
de advocaat Borghorst, de heer Plevier en de heer J. Pestalozzi.

67.

68.

69.

70.
71.

72.

73.

Omdat zij in dit verhaal voor het eerst opduikt als mevrouw Plevier, heb ik die naam verder aangehouden. Zie noot 1.
Weyerman zou een schuld aan Osnabrugge hebben ter grootte van 6
ducaten, die hij weigerde te betalen zolang hij niet zijn boeken
en linnengoed, die zich nog in de herberg 'Het hof van Rome' op
het Spui te Den Haag bevonden, terug zou krijgen. Zie HvH, inv.
nr.5443, doss.7, stuk 45. Brief van Weyerman aan schipper Osnabrugge d.d. 29 september 1733 en ibidem, stuk 2: brief van Weyerman aan Osnabrugge d.d. 29 september 1734. In deze laatste brief
dreigt Weyerman bovendien om Osnabrugge en de hospita van 'Het
hof van Rome' in druk te kijk te zullen zetten, als hij zijn zin
niet zou krijgen. Hij dringt er op aan om de goederen in Utrecht
te mogen ontvangen, omdat zijn vrouw niets van deze zaak mag weten.
HvH, inv.nr.5443, doss.7, stuk 31. Verklaring van Anna Bruinsteen
voor de commissarissen Slicher en Van der Mieden, in aanwezigheid
van de procureur-generaal, met Cau als adjunct, d.d. 26 januari
1739. Ook hier dreigde Weyerman met het uitgeven van een pasquil.
De hele opzet doet enigszins amateuristisch aan, want Weyerman
bracht deze keer het bericht in hoogst eigen persoon over.
Ibidem, stuk 4. Volgens deze verklaring van Weyerman kwam er,
toen hij in Breukelen woonde, een heer bij hem, die hem hem
vroeg, of hij in zijn tijdschrift niet de biografie wilde opnemen
van De hedendaagse Corisca. Hij stelde hem daartoe enige geschriften ter hand. Nadat hij de publicatie van de serie artikelen had aangekondigd, werd hij uitgenodigd op een buitenplaats te
Abcoude, genaamd 'Meer en Hoef', om eens te komen praten. Daar
vertelde hem een dame, dat zij het slachtoffer zou zijn, waarna
hij zijn verdere medewerking had geweigerd en de geschriften had
teruggegeven. Het stuk is ongedateerd.
Ibidem, stuk 5. In deze nadere verklaring brengt Weyerman naar
voren, dat de onbekende heer namens een principaal kwam. Pas bij
het tweede bezoek zou hij de geschriften hebben gekregen. Reeds
deze geschriften zouden hem hebben doen besluiten om niet verder
mee te werken. Twee of drie dagen daarna werd hij uitgenodigd om
mee te rijden naar de buitenplaats. Later huurde hij de buitenplaats 'Meer en Hoef' en zou de dame hem een paar zilveren kandelaars ten geschenke hebben doen toekomen. Van chantage was volstrekt geen sprake geweest.
Ibidem, stuk 67-70.
Zie noot 70, vragen 15-24. Hij gaf toe, dat aantasting in de eer
een reden kon zijn om te betalen. Noch Hoogerwaard, noch Blocquau
zouden echter hebben betaald. Hij legde bekentenissen of ten aanzien van het tractaat ten nadele van Hoogerwaard en ten aanzien van
De naakte waarheyt nr.14, d.d. 17 juni 1737. Hij gaf verder toe,
dat stuk 59 (zie noot 19) in zijn opdracht was geschreven door
ene Trekmeijer, voorheen kapitein van de koning van Pruisen en nu
dictatenschrijver te Leiden.
Zie noot 70, vraag 1. Hij verklaarde, dat Sasburg het manuscript
van de gedenkschriften (zie noot 3) op zijn verzoek zou hebben
verbrand. Deze verklaring kon door het Hof niet worden geverifieerd, omdat Sasburg inmiddels was overleden.
Zie noot 70, vragen 2-14. Hij gaf toe, dat mevrouw Plevier met
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behulp van de publicatie in het eerste deel van de Echo des werelds, d.d. 17 juni 1726, p.280 werd bedreigd. Verder bekende
hij, dat de lezing van mevrouw Plevier op enige details na juist
was en vulde hij zijn oorspronkelijke verhaal nog net een keur
van bijzonderheden aan.
Voor men aan het in de schriftelijke vragen vastgelegde verhoor
begon, legde men Weyerman eerst nog wat andere vragen voor. Naar
aanleiding daarvan erkende hij o.a. het gedicht Enthusiasmus (zie
noot 4). Sasburg, Ramskrammer en De Koning zouden op het schrijven daarvan hebben aangedrongen. Eerst had hij het gedicht aan
oud-generaal Durven gestuurd, die het had geretourneerd. Daarna
had hij het aan Sasburg gegeven. Geld zou hij er echter niet voor
hebben ontvangen. Zie verder noot 70, vraag 29.
Naar aanleiding van de voorafgaande vragen bekende Weyerman de
chantage van Blocquau. Zie verder noot 70, vraag 29.
Zie noot 70, vragen 26-37. Tezamen leveren de antwoorden op deze
vragen een volledige bekentenis op, al blijft hij volhouden, dat
de Voorlooper uitsluitend was geschreven ter wille van de winst,
een uitspraak, die men natuurlijk op twee manieren kan interpreteren.
Zie noot 70, vragen 38-42. Vraag 39 noemt precies de periode
waarin Weyerman met Adriana Visser in de Spuistraat te Den Haag
zou hebben gelogeerd. Weyerman geeft het feit toe, maar zegt, dat
hij zich de tijd niet meer kan herinneren. Dit zal wel waar zijn,
want Adriana is al voor die periode overleden.
Dit zal dan ook wel de reden zijn voor de aanwezigheid van een
tweetal opmerkelijke stukken in het dossier. Hierbij gaat het om:
HvH, inv.nr.5443, doss.7, stuk 42: trouwbelofte door Weyerman aan
Johanna Ernst te Breda d.d. 30 juni 1713, en ibidem, stuk 43:
huwelijksacte van Weyerman met Johanna Ernst te Breukelen d.d. 31
maart 1727. Het gaat hierbij om een authentiek stuk.
HvH, inv.nr.5443, doss.7, stuk 46. Zie noot 5. Het is natuurlijk
evenzeer mogelijk, dat de bewuste opmerking betrekking heeft op
zijn verblijf te Vianen.
Ibidem, stuk 67-70, vragen 43-54. Deze vragen behandelen voornamelijk het personele oogmerk van Weyermans geschriften. Hij legde
in bijna alle gevallen een bekentenis af. Ook vraag 55 behoort
tot deze groep, doch zij werd niet meer gesteld. Hetzelfde lot
trof de al genoemde laatste vragen 56 en 57.
Ibidem, stuk 11. Brief van Weyerman aan de advocaat-fiscaal Jacob
Bisdom, d.d. 17 januari 1739. Ibidem, stuk 33. Brief van Weyerman
aan zijn zoon Jacob jr. Zonder datum, doch waarschijnlijk voor 26
januari 1739. Ibidem, stuk 34. Brief van Weyerman aan de advocaat-fiscaal, d.d. 26 januari 1739. Ibidem, stuk 35. Brief van
Weyerman aan de advocaat-fiscaal, zonder datum. Ibidem, stuk 32.
Brief van Jacob jr. aan de advocaat-fiscaal, d.d. 3 februari
1739, waarin hij deze verzoekt zijn vader te mogen bezoeken. Ibidem, stuk 6-8. Brief van Jacob Campo Weyerman (aan het Hof van
Holland) d.d. 23 april 1739, waarin hij onder andere verzoekt
naar Vianen te mogen worden verbannen. Ibidem, stuk 14. Brief van
Weyerman aan de advocaat-fiscaal, d.d. 6 juli 1739, waarin hij
beterschap belooft en onder andere verzoekt om confinement te
Vianen of verbanning naar Engeland.
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82. HvH, inv.nr.295, resolutie d.d. 30 april 1739.
83. Ibidem, resolutie d.d. 1 mei 1739.
84. HvH, inv.nr.5443, doss.7, stuk 1. Men kan zich licht de gedachtengang van de procureur-generaal voor de geest halen. Het delict
was niet zwaar genoeg voor de doodstraf en indien men Weyerman
zou verbannen (waar hij al diverse malen om had verzocht, zie
noot 81), kon dit voor deze bereisde figuur nauwelijks een straf
worden genoemd. Confinement lag dan ook min of meer voor de hand.
85. HvH, inv.nr.295, resolutie d.d. 9 juli 1739.
86. HvH. inv.nr .5443, doss.7, stuk 9-10. Brief van Weyerman aan de
advocaat-fiscaal Jacob Bisdom, d.d. 10 juli 1739, waarin hij zich
verdedigt en nogmaals vraagt om verbanning naar Vianen.
87. HvH, inv.nr.5663, folia 10 recto - 17 verso. De veroordeling was
vrijwel conform de conclusie van de procureur-generaal. Zie noot
84. Zie voor de minuut van deze sententie: HvH, inv.nr.5863.
88. HvH, inv.nr.295, resolutie d.d. 27 juli 1739. Ibidem, d.d. 9 september 1739. Opmerkelijk is hierbij ook, dat de procureur-generaal meldt, dat hij op 19 augustus een brief heeft ontvangen van
de fiscaal van Culemborg met het verzoek om terugzending van de
geleende brieven en om een aantal exemplaren van de gedrukte sententie in de zaak Weyerman. De griffier krijgt opdracht om dit
uit to voeren. Zie dienaangaande ook noot 64. Ibidem, d.d. 17
november 1739. Weyermans verzoek om verwijdering van het traliewerk wordt, in verband met de veilige bewaring, afgewezen. Theologische werken moeten eerst worden gelezen door de visitatores
classis en zijn andere werken door de procureur-generaal.
HvH, inv.nr.296, resolutie d.d. 12 februari 1740. Het verzoek van
de gevangene om meer licht op zijn werk door het plaatsen van
grotere ruiten wordt toegewezen.
Ibidem, d.d. 6 december 1740. Ibidem, d.d. 20 december 1740. Ibidem, d.d. 9 januari 1741. HvH, inv.nr.297, resolutie d.d. 11 september 1743. HvH, inv.nr.298, resolutie d.d. 24 april 1744. HvH,
inv.nr.300, resolutie d.d. 20 juli 1746.
89. HvH, inv.nr.301, resolutie d.d. 22 maart 1747. Tot het genoemde
oeuvre behoort ook: HvH, inv.nr.5443, doss.7, stuk 36: t Zamenspraak in Nobis kroeg tusschen Abraham Musket** en Abraham Torenv1**. Dit is het enige stuk in het procesdossier, dat ten proces-

se geen enkele rol'heeft gespeeld, hoewel dit mijns inziens wel
had gekund. Het stuk is ongedateerd.

K. Bostoen
IETS OVER DE WAARDERING VAN WEYERMAN EN ZIJN WERK

Tien jaar geleden behoorde Jacob Campo Weyerman nog niet tot de canon
van de Nederlandse letterkunde. In literatuurgeschiedenissen behandelde men zijn werk niet of slechts terloops. Het lijdt geen twijfel
dat de meeste literair-historici vonden, dat deze auteur beter niet
had kunnen bestaan. Weyerman gaf slechts ergernis en het woord van de
Schrift indachtig meldden zij, dat het de ergernisgever "nutter
(ware), dat een molensteen aan zijnen hals gehangen, en dat hij ver-
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zonken ware in de diepte der zee".
Een goed voorbeeld van een terloopse behandeling van Weyermans werk
vinden we in een passage die Te Winkel aan hem wijdt. Terwijl Te Winkel Van Effens Hollandsche Spectator behandelt, komen Doedyns en Weyerman slechts 'en passant' ter sprake:
In zijn eerste vertoog heeft VAN EFFEN zijn voorgangers beknopt
maar juist gekarakteriseerd, ook als verre verheven boven de vele
vroegere zich als zedegispingen voordoende schendschriften, voor
geld geschreven, op schandaalverbreiding uit en op bijzondere personen gemunt. Van dien aard was b.v. bij ons de Haegse Mercurius
van mr. HENDRIK DOEDYNS geweest, in 1699 uitgegeven, in 1736 herdrukt, en verder de reeks van weekbladen, niet geheel zonder talent geschreven door den karakterloozen avonturier JACOB CAMPO
WEYERMAN die van 1720 tot 1721 De Rotterdamsche Hermes, van 1721
tot 1723 Den Amsterdamschen Hermes, van 1724 tot 1725 Den ontZeeder der gebreeken, van 1725 tot 1727 Den Echo des Weerelds, van
1728 tot 1729 De doorzigtige Heremyt van 1729 tot 1730 Den vrooZyke Tuchtheer uitgaf, en die in 1737 De Naakte Waarheyt zou uitgeven, waaraan hij het te wijten had, dat hij tot zijn dood in
1747 op de Gevangenpoort in Den Haag de gelegenheid kreeg om over
zijn zondig leven na te denken. Met zulke schrijvers wenschte VAN
EFFEN in e'en adem niet genoemd te worden (...)" (1).
Het is merkwaardig dat een positivist als Te Winkel, die normaal zijn
best doet om allerlei waardeoordelen te vermijden, zich bier zo zeker
voelt van zijn stuk. Uit Te Winkels passage blijkt geen bijzondere
kennis van Weyermans werk. Behalve het waarderende "niet geheel zonder talent geschreven", wordt ons niets anders meegedeeld dan een
aantal titels van weekbladen die in de categorie 'schendschriften'
vallen. Dat Weyerman ook toneelstukken, gedichten en historisch-verhalend proza heeft geschreven, vernemen we niet. Het is vooral de
persoon van Weyerman die wordt getypeerd. Weyerman is een karakterloos avonturier die tijdens zijn zondig leven schendschriften produceerde, geschreven voor geld. Hij was iemand die op schandaalverbreiding uit was en iemand die het op bijzondere personen gemunt had.
Bovendien was hij schijnheilig: hij deed het voorkomen alsof zijn
schendschriften zedegispingen, met andere woorden: eerbiedwaardige
satires waren. Het spreekt vanzelf dat zo iemand tenslotte in de
Gevangenpoort zijn leven eindigde en dat hij in literatuurgeschiedenissen bestraft wordt met verwijdering uit Van Effens gezelschap op
de wijze van de zondaars in de hel, wier zwaarste straf immers is:
het verstoken blijven van het goddelijk aanschijn. Te Winkels schets
zal de Weyerman-vrienden bekend in de oren klinken. Over het algemeen
meent men immers, dat het de bandeloze en misdadige reputatie van
Weyerman is geweest die het preutsere nageslacht hebben verhinderd om
de bijzondere literaire kwaliteit van zijn werk te waarderen. Die
algemene mening onderschrijf ik, maar het lijkt mij mogelijk er nog
iets aan toe te voegen. Het is vermoedelijk niet alleen de persoon
van Weyerman geweest of diens reputatie die een redelijke waardering
in de weg hebben gestaan. Het is wellicht ook een element in zijn
werk dat tot die literair gezien onterechte stemmingmakerij aanleiding heeft gegeven.
Wat mij in het werk van Weyerman begint op te vallen, is het ontbreken van iedere vorm van sentimentaliteit. Bij zijn tijdgenoot Van
.
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Effen daarentegen is die sentimentaliteit wel aanwezig en dan nog
tamelijk nadrukkelijk. Een passage als de volgende b.v. acht ik bij
Weyerman uitgesloten:
het Engelsch Werk, 't welk ik voorgenoomen heb in myn moedertaal,
niet over te zetten, maar na te bootzen, is zyn eerste oorspronk
aan een edelmoedige vrindschap verschuldigd. De Heer Steele beyond zig, zoo door zyn eygen los gedrag, als door de verkwisting
van een onbezonne Huysvrouw, in zeer groote verlegenheid, waar
uit hy door een geringe bystand onmooglyk konde verlost worden.
De vermaarde Heer Addison deszelfs boezemvrind, voorzien van zooveel deugden als gaaven des versands, was te teeder en inschikkende om den man in 't ongeluk, waar in hy zig ten deele door
zyn eygen schuld gestort had, te laaten kwynen en vergaan; zyn
liefde voor den ongelukkige scherpte zyn vernuft op, en deed hem
een middel uitvinden om zyn Vrind een genoegzaam, en gedurig understand te verschaffen. Wat versind hy? Hy maakt enige fraye
Geesten op, boezemd den zelven in het meedelyden, 't geen by voor
den verstandigen Steele gevoeld, overreed haar tot het voornemen
van hem kragtdaadiglyk te ondersteunen (...)" (2).
Dit begin van Van Effens eerste vertoog had Weyerman nooit uit de pen
kunnen vloeien. Feith wel, Van Alphen ook en Beets in de Camera Obscura laat zijn lezers vele dergelijke passages inzwelgen. Passages
met als sleutelwoorden: edelmoedige vrindschap, groote verlegenheid,
geringe bystand, boezemvrind, teeder en inschikkende, fraye Geesten,
medelyden, etc. Vertogen als 'Thysbuurs os' en het driedelige 'Een
klein-burgervrijage: Kobus en Agnietje' behoren tot de meest gewaardeerde geschriften van Justus van Effen en men kan ze dan ook praktisch in elke bloemlezing aantreffen. Ze zijn evenwel van een weekheid die zeer contrasteert met Weyermans hardheid. Weyerman is een
van de laatsten van het type harde, klassieke satirici zoals Swift en
Voltaire in het buitenland die eveneens in het voetspoor van Juvenalis werken. Hij is een succesvol satiricus die "niet zonder talent" het woord is van Te Winkel - zijn 'schendschriften' aan het papier
toevertrouwt. In het voetspoor van Van Effen en niet in dat van Weyerman treden de heren humoristen uit de negentiende eeuw die met hun
weke 'zedegispingen' een eclatant succes oogsten. Het is niet vanwege
een verschil in 'kopieerlust des dagelijksen levens' dat Weyerman en
Van Effen een contrast vormen. Een wezenlijke tegenstelling vormt de
hardheid op het ongevoelige af aan Weyermans kant en een gevoeligheid
op het weke af aan de kant van Van Effen. Die gevoeligheid werd een
succesformule en zij is dat gebleven tot op de dag van vandaag.
Wat er ook van zij: die lage waardering voor Weyermans werk verhinderde tot voor kort dat het werk van Weyerman in een moderne uitgave
kon worden geraadpleegd. Een veel kwalijker effect van die lage waardering was echter dat daarmee meteen een van de belangrijkste ingangen voor onze kennis van het Nederland uit de periode der Verlichting
werd afgesloten.

NOTEN
1. Te Winkel: Ontwikkelingsgang. Dl. 5 (1924), p.230-231.
2. Van Effen: De Hollandsche Spectator. Ed. P.J. Buijnsters. Deventer
1984. (FELL 3) Fol. Alr en v.
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Frank Peeters
WEYERMAN EN DE KEURDIGTEN
Bladerend in oude afleveringen van de Mededelingen van de Stichting
JCW werd mijn aandacht getrokken door een uitgebreide signalering van
A. Hanou over enkele anti-Poot gedichten in het Vyfde vervolg van de
Nederduitsche en Latynsche keurdigten uit 1729 (zie Med.JCW 33
(1980), p.344-347).
Toen ik de bedoelde gedichten in mijn exemplaar van de Keurdigten
nasloeg, viel mijn oog op enkele andere, ook met JCW in verband te
brengen gedichten. Het betreft bier de 'Verkeerde Hermes', 'Op Hermes
en zyne wekelykse brieven', en 'Zyn lagchen om het verbod van Argus'
(p.55-56). In het eerstgenoemde is er verschil van mening tussen Hermes en Argus. Hermes wordt afgeschilderd als een snoodaard "Die uit
het afgehouwen hoofd / Van Argus zig de vlag belooft; / Om dat zyn
sporeloze schriften, / Die kaf, in plaats van koren ziften, / De
toets niet houden kunnen van / Dat wekelyksche briefgespan".
Hermes is alleen tevreden als hij bloed ziet: "Wilt ge onbelemmert
van zyn hoonen / In rust uw Muiderkluis bewonen / Beledigde Argus
groot van Moed? / Verschaf hem maar een handvol bloet".
De andere twee luiden als volgt:

Op Hermes en zyne wekelyksche brieven
Uw schryven heeft geen slot, 't is zot en ongezouten.
Gy Hermes zyt nogtans een Hermes in den aardt.
Zoo iemand vraagt, waarom; niet uw weeklyks kouten,
Maar om uw handigheyt ruim driemaal hangens waard.

Zyn lagchen om het verbod van Argus
Dat veniam corvis vexat censura columbas
Hoe blaft Abdera's hond net zulk een luid geschal?
Hy juicht om Argus; wien het spreken is verboden.
Schond die de levende aan? by scheurt en plukt de dooden
En laat de graven vuil bespogen van zyn gal.
Agt men dat lydlyk, en het andere verwaten?
Zoo wordt de duif gekruist, den havik vry gelaten.
Naar het schijnt is JCW eerst met zijn wekelijkse schotschriften begonnen (Den Amsterdamsche Hermes) nadat Hernanus van der Burgt hem,
na kritiek van JCW op diens Amsterdamsche Argus, had uitgenodigd het
maar eens beter te doen. De Argus werd in 1722 verboden en in Muiden,
Van der Burgts woonplaats, zelfs publiekelijk verbrand. Een gebeurtenis, die Willem van Swaanenburg, mede schimpschrijver, verleidde tot
de in zijn VervroZykende Momus (1726-1727) terug te vinden 'Muyder
Vuurtest'. Van Swaanenburg wordt overigens in het volgende Keurdigt
als dichter van de Parnas (1724) belachelijk gemaakt.
Wegens Hermes' vermeende bloeddorstigheid wijs ik ook op het bovengenoemde drie gedichten voorafgaande 'Bloeddorst'. Hierin is sprake van
"Een nyver bytje, lang gesart, door 't luyd gerommel / En ydel brommen van Abderaas grooten hommel". Dit gedicht vinden we ook in het
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Derde vervolg der keurdigten(1728, p.143) onder de titel "Weerwraek".
Daar volgt het op "Straatschennis of Hermes woedende", waarin "Abdera's roffiaan" eveneens in een ongunstig daglicht wordt gesteld.
Zo lijkt JCW op meerdere plaatsen in de Keurdigten to figureren.

Frans Wetzels
AANTEKENINGEN BU DE "DRIE PALAMEDESZEN"
Bij mijn artikel over de "Drie Palamedeszen in JCW's Levensbeschryvingen" in de Med.JCW 8 (1985), nr.2, ontbrak een verantwoording, een
lijst met aantekeningen en vindplaatsen. Met deze bijdrage wil ik
deze tekortkoming wegwerken.
1. Arnold Houbraken besteedt in De groote schouburgh der NederZantsche konstschilders en schiZderessen. Amsterdam 1718. Deel 1,
p.303, een paragraaf aan de beide broers Palamedes en Antony Palamedesz, genaamd Stevers.
2. Jacob Campo Weyerman beschreef dezelfde schilderende broers in

Levensbeschryvingen der NederZandsche konst schilders en konstschilderessen. 's-Gravenhage 1729. Deel 2, p.56-57.
-

3.

Jacob Campo Weyerman behandelt zeer uitvoerig Palamedes Palamedesz junior, kornet in Breda, in zijn Levensbeschryvingen (zie
noot 2). Deel 3, p.395-402.
4. Luitenant Palamedes Palmedis overleed volgens de rekeningen van
de Grote Kerk in Breda op 20 december 1683, en werd daar begraven
op 28 december. Gemeente Archief Breda (GAB), Rekeningen Grote
Kerk, 1683, 111-8/80 f.33.
5. Het archief van de weeskamer in Breda vermeldt dezelfde overlijdensdatum, maar volgens haar boeken werd hij pas op 29 december
1683 begraven. GAB, Weeskamer, W 63, f.27v.
6. Peer van Heusden, herbergier in 'den Ossencop', geboren omstreeks
1624, was gehuwd met Maria van Speelbergen. Hun zoon Antony, die
vals beschuldigd werd van de diefstal van de sleutel, waarmee men
toegang kreeg tot de notehouten kist met de dagopbrengst van de
herberg, was gedoopt in de kerk aan de Brugstraat in Breda op 22
augustus 1656. GAB, doop- en trouwboeken RK-kerk Brugstraat.
7. Een van de dochters, Maria, uit dit herbergiersgezin trouwde met
de Haagse schilder Philippus Vilaen. GAB, trouwboek 2106-24.
8. Het huis waar 'den Ossencop' uithangt, of het 'Osschenhooft',
heeft in het Bredase pondboek nr.23, tegenwoordig Grote Markt 6.
Inwoner van dit pand was in 1682 Peer van Heusden; in 1704 was
juffrouw Elisabeth Simmerel (Sommeruell = JCW's moeder) daar
woonachtig. GAB, N 421, acte 61.
9. Slennerhenkens: Levensbeschryvingen. Deel 3, p.399. Samenstelling
van slenter(en) in de betekenis van rondtrekken, en Hennekens =
Hannekens (Duitse seizoenarbeiders, Hannekemaaiers).
Graswadens: samenstelling van gras en gewaden? Vergelijk dit met
het woord lijnwaad. Zowel slennerhenkens als graswadens ontbreken
in het WNT.
10. De drie wijnkapellen lagen buiten de stad Breda:
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a. De Zwaan was een bekende herberg in Princenhage op de markt;
tegenwoordig is daar het modehuis Nouwens in gevestigd, Haagse
markt 12.
b. Het Vliegent Hert in het Ginneken aan de markt, nu Ginnekenmarkt 10; de herberg wordt ook het Roode Hert of Roode Hart
genoemd.
c. Het Speelhuis stond buiten de stadspoort, de Boschpoort, aan
het eind van de huidige Speelhuislaan. De prins van Oranje
liet in 1670 het Speelhuis, een jachthuis, bouwen, dat in 1824
werd afgebroken.

Willem Hendrikx
VERWIJZINGEN NAAR JACOB CAMPO WEYERMAN IN HET SYSTEEM
`HOFSTEDE DE GROOT' (1)

Bij de schrijver Jacob Campo Weyerman zijn we inmiddels zo ver gevorderd, dat we het overgrote deel van de aan hem toegeschreven werken
hebben getraceerd. Bij de schilder Jacob Campo Weyerman zijn we nog
lang niet zo ver. De weinige aan hem toegeschreven, bekende schilderijen zijn vandaag reeds behandeld. Dat Weyerman meer geschilderd
moet hebben dan deze zeer beperkte verzameling, is duidelijk. Hoogst
waarschijnlijk voorzag hij tijdens zijn eerste levenshelft met schilderen in zijn levensbehoeften. Daarbij kennen we ook een aantal verwijzingen binnen en buiten zijn werk naar zijn schildersproductie.
Het bekendst is natuurlijk zijn autobiografie in de Konstschilders.
Ook in het zogenaamde Brusselse Handschrift toont hij ons het een en
ander uit zijn kunstenaars-praktijk: zo laat hij bij voorbeeld een
aantal kunstkopers de revu passeren zoals de Brabanders Matthias
Stilte, Simon Adriaan de Vries, Dr. Lambert Bernhart Noortbergh en
Adriaan Backx, alien notabelen in Breda en omgeving (2). Zijn relatie
met de Boschse kunstkoper Lambert Pain et Vin is in de Mededelingen
al eens uitvoerig aan de orde geweest (3). Bij het onderzoek naar
deze Bossche bankroutier werd middels notariele stukken het bestaan
van tenminste drie bloemstukken van Weyerman aangetoond. Uit deze en
andere toevallige vondsten in boedelbeschrijvingen, verkoopcatalogi,
en dergelijke, blijkt, dat er meer Weyermannen waren, en naar te hopen is, nog steeds zijn, dan de nu aan ons bekenden. Zo heeft zich
misschien een Weyerman bevonden in het Engelse kasteel 'Castle Howard' (4), beyond er zich een Weyerman (voor de goede verstaander:
het gaat bier steeds om schilderijen) in het kunstkabinet van de 18e
eeuwer Valerius Myer uit Delft (5) en komt er een Weyerman voor in
een, in 1752 uitgegeven Catalogue of naamlyst van schilderyen met
derzeZver pryzen I ('s-Gravenhage; Pieter Gerard van Baalen, 1752);
p. 343 vermeldt: catalogus van schilderijen verkocht te Amsterdam op
23 november 1729: no. 23 "Een Fruytstuk van Campo Weyerman, puyk en
goet", voor f45-0-. (6).
Behalve deze aanwijzingen en opmerkingen in het literaire werk van
Weyerman zelf was er weinig aanleiding om te veronderstellen, dat hij
een groot oeuvre bij elkaar geschilderd heeft. Een recente vondst in
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het zogenaamde systeem 'Hofstede de Groot' brengt echter verandering
in deze toestand.
Professor Hofstede de Groot was een van de belangrijkste kunsthistorici van deze eeuw. Zijn verzameling legde de basis voor het tegenwoordige Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag.
Het systeem 'Hofstede de Groot' is een fichesysteem op vermeldingsplaatsen van schilderijen in veilingcatalogi, boedelbeschrijvingen,
etc. Toen ik onlangs bij een onderzoek naar een andere schilder ook
even, gewoontegetrouw, onder het kopje "W" bij Weyerman keek, vergat
ik de andere schilder meteen. Men vindt niet iedere dag ca. 55, niet
door leden van de Stichting JCW beduimelde fiches met informatie over
Weyerman. Jammer genoeg bleek al snel, dat deze 55 fiches niet betekenden, dat er ook 55 nog onbekende werken van Weyerman bestonden.
Een aantal werken is door middel van twee of zelfs drie fiches in het
systeem vertegenwoordigd. Ook belangrijk is het, dat dit systeem een
overzicht geeft van aan bepaalde schilders toegeschreven werken,
waarbij die toeschrijving op van alles en nog wat gebaseerd kan zijn.
De fiches, met informatie van velerlei herkomst, geven over het algemeen het volgende: naam van de schilder, letterlijk citaat uit catalogus of iets dergelijks, afmetingen, prijs bij verkoop, naam van de
koper en de vindplaats. Sommige werken zijn door Hofstede de Groot
zelf bekeken. Dit werd dan door middel van een stempeltje op het fiche kenbaar gemaakt. In dergelijke gevallen zette hij ook andere informatie op het fiche. Zo vermeldt hij bij het schilderij in het museum te Kassel:
Toegeschreven aan J.C. Weyerman. Bloemruiker in een bruine nis. Er
blijkt uit niets waarop de toegeschrijving berust. 90 bij 75. 417.
(Catal. 1888, 417).
Bij het bloemstuk in het Amsterdamse Rijksmuseum:
Bloemen in een vans. Voluit gemerkt, maar zonder voornamen, en het
is niet zeker dat deze schilder ook de bekende schrijver was.
1629 a .
Dit schilderij is gemerkt: "Weyermans" en Hofstede de Groot wist dus
niet zeker of er ook niet andere schilders met deze naam waren geweest.
We vinden dan ook een paar vreemde namen onder het kopje Jacob Campo
Weyerman. Twee landschappen werden in 1886 in Duitsland aan een Joh.
Christoph. Weyermann toegeschreven:
Weyermann Joh. Christoph. 1886.
44) Zwei landschaften mit Staffage. 1734. Magistrat der Stadt
Augsburg. Tent. Augsburg 1886. blz. 252.
In 1783 werden in Haarlem twee bloemstukken geveild van een Juffrouw
Weyerman (Veiling C.A. van Sypestein, Haarlem 11 november 1783). Was
dit misschien een van JCW's echte of onechte kinderen, die in het
voetspoor van haar vader was getreden? Het kan natuurlijk een verschrijving zijn.
In het laatste kwart van de 18e eeuw blijkt er een echte Weyermanliefhebber actief geweest te zijn op de kunstveilingen. Een persoon,
aangeduid als Wubbels koopt in 1788 voor f5-5-0:
No. 69 Een glaaze Fles met Bloemen, staande op een steene Tafel,
fiks geschilderd door J. Weyerman. Op Doek. h. 21, br. 15 duim.
Veiling Jan Lambers. Amsterdam 6 Mei 1788.
Zeer waarschijnlijk is dit hetzelfde schilderij, gezien de afmetingen
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(ca. 54x38,5 cm) en de afbeelding, dat nu in het Rijksmuseum te Amsterdam hangt.
In 1789 koopt deze Wubbels:
No. 45 Een Bloemstuk, fiks en meesteragtig geschilderd door J.C.
Weyerman. op doek. h. 24, br. 14 d.
No. 46 Een dito weerga, door denzelven. Wubbels samen f9-0.
(Veiling Steph. Loquet e.a. 8 sept. 1789. den Haag)
In 1777 kocht deze Wubbels, bier "Wubes", voor f8-0 een schilderij,
dat als volgt werd beschreven:
225) Een graauw bewerkte steenen nis, met een jongelingshoofd van
boven, en van onder in den nis, een roode marmer steenen voetstuk,
waar op een vaas, met basrelieven, en in dezelve veelerley zoorten
van bloemen, met groote breede bladen en ranken, helder en kragtig
geschilderd. Hoog 30, en breed 241/2 duim. Dk. f8-0-0 aan Wubes. Vgl.
Nicolaes Nieuhoff, Amsterdam (Schley-Yver) 14 April 1777. evd.
Het is natuurlijk niet mogelijk hier alle informatie van deze fiches
te geven. Ook de meeste vindplaatsen, namen, etc. zijn nog lang niet
allemaal gecheckt. Daarom zal ik mij hier verder beperken tot een
overzicht van de onderwerpen van de aan JCW toegeschreven schilderijen.
De grootste groep schilderijen is natuurlijk de groep bloemstukken.
Een aantal hiervan wordt zonder meer als bloemstuk aangegeven, daar
valt dus verder niet veel uit of te leiden, alleen door middel van de
afmetingen (wanneer vermeld) kunnen we hier nog vaststellen of het om
verschillende schilderijen gaat. Vaak wordt er echter meer informatie
gegeven, vooral over de opstelling van de bloemen en de omringende
architectuur. Een voorbeeld hiervan is de beschrijving van het stuk
dat Wubbels in 1777 kocht. Het schilderij in het Rijksmuseum wordt
omschreven, op meerdere fiches, als een glazen fles of vaas, met
bloemen, staande op een stenen of marmeren tafel, of op een tafel
zonder meer. Het bloemstuk in Kassel wordt ergens beschreven als een
"Bloemruiker van rozen, tulpen, winden, korenbloemen. In een vaas op
een steenen tafel." Twee maal wordt een fruitstuk aan Weyerman toegeschreven, eenmaal in 1804 op een veiling in Antwerpen, samen met
bloemen: "Des Fleurs et des Fruits, tres naturellement peinti".
Een mooie beschrijving krijgt ook het schilderij, dat in 1811 in
Haarlem is geveild:
Een nis, waarin staat een glaze beker met een menigte van schoone
bloemen, waarop insectens azen, dun en helder, door J.C. Weyerman.
Tweemaal wordt een bloemstukje op koper vermeld: op veilingen in 1784
en in 1821 te Leiden. Opvallend is de veiling in 1813 te Dordrecht,
waar geveild worden: "Twee ronde Tafels, een door Laresse, en een
door Weyerman geschilderd".
Helemaal buiten de bloemschilderkunst valt een aantal schilderijen,
die in het buitenland zijn geveild. In Milaan ging het in 1900 om een
"Interno di uno studio artistico".
Opmerkelijk zijn de stukken die in 1905 te Miinchen worden geveild:
No. 186 Kriegszug. durch den Wald: Bez.: Weyerman.
No. 187 Gegenstack. Die Soldaten fuhren eine Kanone mit sich. Ebenso, Ebenso.
Aanvankelijk stond ik nogal sceptisch tegenover Weyerman als schilder
van oorlogsstukken, maar gezien het schilderij dat zich in Breda bevindt (een landschap) en gezien Weyermans verleden in het leger en
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zijn langdurig verblijf in een garnizoensstad als Breda, kan hij best
dit soort stukken geschilderd hebben.
Dit Bredase schilderij ontbreekt ook niet in het systeem. Er worden
zelfs twee veilingen vermeld waarop het werd verkocht; in 1922 in
Keulen en in 1952 eveneens in Keulen. Het valt op dat het in 1922
werd geveild met een daarbij behorend "GegenstUck". Op de veiling van
1952 is daarvan geen sprake meer.
Als laatste in de reeks aan JCW toegeschreven werken is er nog een
aantal landschappen, die in 1882, 1886 en 1922 in Duitsland werden
geveild. De beschrijving van een daarvan, geveild in 1922 te Frankfurt am Main wil ik u niet onthouden:
82) Gewitterlandschaft. Am Fusze eines den Mittelgrund beherrschenden HUgels eine Stadt mit brennender Burg. Vorne rechts
flUchtende Landleute mit Kind. Das dunkle Firmament wird von einem
nach links zuchende Blitz zerrissen, der eine Eiche zerschmettert.
Rechts bezeichnet: Weijerman fc. 1709.
Tot slot en bij wijze van speculatie dient nog vermeld te worden, dat
in dit systeem ongeveer 30 tot 40 verschillende verwijzingen zitten
van aan Weyerman toegeschreven werken. Dit betekent dus een flinke
uitbreiding van Weyermans potentiele schildersoeuvre. Misschien moet
wel overwogen worden om voor Weyermans schilderijen een zoeklijst op
te stellen.

NOTEN
1.

Dit artikel is de uitgewerkte tekst van de lezing, die ik hield op
de grondvergadering van de Stichting JCW d.d. 5 januari 1985. Tijdens deze grondvergadering hield dr. S. Segal een uitvoerige lezing over de schilderijen van Weyerman. Hierbij nam hij ook de
Weyermanfiches uit het systeem 'Hofstede de Groot' onder de loep.
Hoewel mijn observatie daarom als mosterd na de maaltijd kwam, heb
ik toch besloten haar in de Mededelingen op te nemen als voorloper
van het uitvoerige artikel over de (bloem)schilderijen van Weyerman, dat de beer Segal zal publiceren. Daarin zal ongetwijfeld een
aantal van de vragen die ik hier opwerp beantwoord worden.
2. Mededelingen 6 (1983), nr. 2., p. 9-20.
3. Mededelingen p. 416-424.
4. Ibidem p. 254.
5. Ibidem p. 192.
6. Ibidem p. 47.

SIGNALERINGEN
Verschenen is de bundel Feit en fictie in de misdaadliteratuur (±1650
- ±1850), Amsterdam 1985, een uitgave van de werkgroep Strafrechtsgeschiedenis en de juridische faculteit VU Amsterdam. De bundel bevat
de volledige tekst van lezingen, gehouden op het colloquium van de
werkgroep Strafrechtsgeschiedenis, d.d. 10 juni 1983. Hier moeten
worden genoemd de bijdragen van Peter Altena over De Zeevens byzonderheden, van Johan Hendrik, baron van Syberg (1733) van Weyerman;
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van A.H. Huussen jr. over Het 'Leven van F.L. Kersteman (1792) van
Kersteman zelf; van Ivonne Zevenbergen over misdaadliteratuur in de
18e eeuw en in het bijzonder over het geval-Van Goch (1775-1778). De
uitgave kost f10,- in de boekhandel en is te bestellen bij mr. S. Faber, juridische faculteit VU, postbus 7161, 1007 MC Amsterdam. (red)
Dit jaar zijn er drie belangrijke Weyermanboeken verschenen: Syberg,
het Wagenpraatje en Het verlokkend ooft. De schrijvende pers heeft
aan deze boeken enige aandacht besteed. In Vrij Nederland van 31 augustus 1985, nr.35 (Boekenbijlage) besprak Ton Broos de Syberg- her uitgave. Zijn waarderende bespreking verscheen onder de titel: 'Het
rijke, angstige leven van een pseudobaron'. De recensent noteerde
enkel kleine omissies en twijfelde aan de zin van het onderscheiden
nieuwe genre: het oplichtersverhaal. Die twijfel werd gedeeld door
L.R. Pol, die de Syberg-heruitgave voor Literatuur 2 (1985), nr.5,
p.296-298 besprak. Pol was van mening dat het literair-historisch
deel van de inleiding achterbleef bij het historische. Het Wagenpraatje werd tot nu toe slechts gesignaleerd in dagblad Trouw van 25
juli 1985 door W. St(afleu), die Weyerman een "columnist van het zuiverste water" noemde. Wellicht ten overvloede: ook in de Mededelingen
verschenen besprekingen van Syberg en het Wagenpraatje, resp. van de
hand van Karel Bostoen en Andre Hanou in de afleveringen 1 en 2 van
deze jaargang. Het verlokkend ooft zal in het volgende nummer van de
Mededelingen zijn beurt krijgen. (red)

Spektator, het tijdschrift voor neerlandistiek, wijdde haar eerste
nummer van de 15e jaargang aan het thema 'Literatuurgeschiedenis en
Canonvorming'. In de bijdrage van Jaap Goedegebuure, 'Canonvorming na
Knuvelder' (p.32-40) komt Weyerman ter sprake. Goedegebuure wijst op
het anti-autoritaire en op normdoorbreking gerichte klimaat, dat omstreeks 1969 in bepaalde universitaire kringen bestond. Dat klimaat
heeft volgens Goedegebuure wellicht bijgedragen tot de herwaardering van 'rebelse' of 'subversieve' figuren. Weyerman is zo'n figuur.
Hij wordt 25 jaar na Focquenbroch - de bloemlezing van Hermans dateert van 1946 - herontdekt, "maar de rehabilitatie van Weyerman kwam
voor de vijfde druk van het Handboek (Knuvelder) te laat". Ten slotte
onderzoekt Goedegebuure enkele schoolboeken op de doorwerking van
eerder genoemde "wijzigingen in de canon" in de "postknuvelderiaanse
periode". In de nieuwe druk van Lodewick treft Goedegebuure een
hoofdstuk over Weyerman aan. (red)
In Theun de Vries' Rembrandt (1931) wordt Jacob Campo Weyerman de
leerling van Rembrandt genoemd. Hier het fragment uit de editie van
1974 (p.44):
Langzaam kwam de meester dichterbij. Hij schoof de eng opeengedrongenen terzijde. Zag de gezichten van ouds - sommige verwelkter, bekommerder, grijzer aan de slapen; andere opgeblazen, van het weelderig leven, de kwalen van een vroegtijdige ouderdom. 'Hoe ben ik
zelf geworden?' zo mijmerde het eventjes in hem, en zijn ogen zochten onwillekeurig een spiegel. Maar reeds liep hij tussen de bezoekers door. Daar stonden degenen die over hem praatten. Daar was
Govert Flinck - zijn leerling! -, nu de slaafse navolger van Van
der Helst; en Flinck sprak over hem... en naast hem stond Campo
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Weyerman, zijn leerling!... en Campo sprak over hem... En daar
stond ook de schrale Van Ruysdael en lachte net dunne lippen, niet
wetend wat hij van de plots herrezen feniks denken moest; daar
stond de kunstkoper Hugo Allardt, bleek van afgunst op de Danckertsen - en allen, de vreemden en de vrienden en de kinderen van eens,
zij staken de hoofden bijeen en spraken over hem...
(J.J. Wendte - De Wit)

MededelingenJCW 8 (1985), nr. 3 bevat bijdragen van:
K. Bostoen, Buitenruststraat 1, 2313 ZX Leiden.
W. Hendrikx, Jacob Catskade 3 III, 1052 BR Amsterdam.
R. Huijbrecht, burg. Caan van Necklaan 268, 2268 GS Leidschendam.
F. Peeters, 2e Van Swindenstraat 99 I, 1093 VM Amsterdam.
J.J. Wendte-De Wit, Bonckenburchstraat 2, 1964 CE Heemskerk.
F. Wetzels, Gastakker 224, 4817 XG Breda.
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"Hoe heeft het zo ver met Jacob Campo Weyerman kunnen komen?"
Inleidend overzicht van het leven van Jacob Campo Weyerman.
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