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Thomas Matthey
WEYERMAN-EDITIES IN BOEKAREST
Wie ooit van plan mocht zijn een reisje naar Boekarest te maken om
zich een idee te vormen in hoeverre de Nederlandse cultuur daar is
doorgedrongen, kan zich die moeite besparen. Van een ook maar enigszins duidelijk cultureel verkeer tussen Nederland en Roemenie is geen
sprake geweest in het verleden en voor onze tijd kan (grofweg) hetzelfde gezegd worden. De Nederlandse cultuur is voor Roemenen, toen
en nu, terra incognita en ik geloof, dat het omgekeerd hetzelfde
ligt.
Het belangrijkste deel van het literaire erfgoed wordt hier bewaard
in twee instituten, nl. 'Academiei Republicii Socialiste Romania'
(vergelijkbaar, ook wat omvang betreft, met de Koni nklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen te Amsterdam) en 'Biblioteca Centrala Universitara din Bucuresti'. Beide instituten dateren van na
1850, hetgeen natuurlijk bepalend is voor het karakter van hun collecties: grote historische verzamelingen moet men hier niet verwachten. Te meer niet, daar van een echt literaire produktie pas sprake
is vanaf de 17e eeuw.
Een orienterend bezoek aan 'Academiei R.S.R.' kan men als illustratief voor het hiervOor geschetste beeld beschouwen. Allereerst valt
er te constateren, dat bier sinds het einde van de jaren vijftig een
vijftigtal oorspronkelijk Nederlandse werken in vertaling verschenen
is, met name op het viak van de moderne na-oorlogse literatuur. Dat
is lets, maar niet veel. Het aantal oorspronkelijk Nederlands historische werken is echter op de vingers van een hand te tellen. In dit
licht mag het toch wel bijzonder genoemd worden bier twee werken van
Jacob Campo Weyerman aan te treffen, nl. diens Voornaamste gevallen
van (...) Don Quichot (sign. III 520682) en De Zevens-beschryvingen
der NederZandsche konst-schilders (sign. II 289743), beide zeer
fraaie exemplaren op groot kwarto formaat. Het werk De Zevens beschryvingen is helaas niet compleet: alleen het eerste en derde deel
zijn nog aanwezig. Er is echter een duidelijke aanwijzing, dat ook
het tweede deel in het verleden hier geweest moet zijn, waarover
straks.
Het is natuurlijk interessant om te weten hoe deze werken in Roemenie
terecht zijn gekomen. Aileen in het geval van De levens beschryvingen
valt daar lets over te zeggen. Blijkens een stempel op de binnenzijde
van de band van het eerste dee], beyond het werk zich vroeger in "Muzeul Toma Stelian", onder signatuur "No.1619 (1)". Dat moet dan in
ieder geval tot 1948 geweest zijn, want in de stempel staat met pen
een datum vermeld, nl. "11-11-1948". Dezelfde gegevens trof ik ook
aan in het derde deel, waarbij alleen het deelnummer van de signatuur
afwijkt: "No.1619 (3)".
Van het werk heeft men oorspronkelijk de delen 1 t/m 3 bezeten. Op de
binnenzijde van het eerste deel staat nl. (met potlood): "3 vol." en
aan de binnenzijde van de achterband staat (met pen): "1-3". Deze
drie delen komen oorspronkelijk uit Engeland (Londen), waar ze geveild werden bij Hodgon & Co., en gingen vervolgens over in handen
van de Parijse boekhandelaar G. Mathias. Dit blijkt uit de gegevens
-

-
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op een adresstrook, die zich in het eerste deel bevindt. Gegevens, die
wel op De Zevens beschryvingen betrekking moeten hebben, gezien de
bijgevoegde aantekeningen met potlood. De gedrukte tekst op de adresstrook luidt als volgt:
(afzender): HODGON & CO., Auctioneers of / Literary Property. / 115,
Chancery Lane, London, W.C.
(ontvanger): Librairie G. Mathias. / 5 Rue Lamartine. / Paris.
Voorts op deze adresstrook de volgende aantekeningen met potlood:
(voorzijde): Bouvens / Hoppenhaupt / Sacher
(achterzijde): 3 volumes / 1 frontispice / 1 portrait en folio / 1
portrait de Weyermann / 39 portraits d'artistes neerlandais
Hoe deze drie delen van De Zevens beschryvingen in het verleden van
Parijs naar Boekarest zijn gekomen, is helaas niet bekend. Maar dat
dit v6Or 1900 gebeurde lijkt mij niet waarschijnlijk, gezien de wijze
van adresseren. De namen op de adresstrook maken het ons in ieder
geval mogelijk bij benadering de datum van verzending to reconstrueren.
Ik geef tenslotte een beschrijving van de geraadpleegde werken:
-

-

DE // LEVENS-BESCHRYVINGEN // DER NEDERLANDSCHE KONST-SCHILDERS // EN
KONST-SCHILDERESSEN, // MET EEN UYTBREYDING OVER DE // SCHILDER-KONST
DER OUDEN; // DOOR JACOB CAMPO WEYERMAN, // KONST-SCHILDER. // Verrykt met de Konterfeytsels der Voornaamste Konst- // Schilders en
Konst-Schilderessen, cierlyk in // koper gesneden door J. Houbraken.
// EERSTE DEEL. [deel 3: DERDE DEEL.] // [fleuron] // IN 's GRAVENHAGE, // By de WED. E. BOUCQUET, H. SCHEURLEER, // F. BOUCQUET, en J.
DE JONGH. // MDCCXXIX.
Formaat: groot 4 ° .
2
2
2
4
4
4
4
Katernsignering: deel 1: 7, *, **, A-Z , Aa-Zz , Aaa-Fff , Ggg
(blad **2: blanco; blad Ggg2: blanco).
deel 2: ontbreekt
2
4
4
4
deel 3: 7, *, alz , as-zz , aaa-kkk , 111
(blad
kkk4: blanco).
Paginering: deel 1: pp. Cii-Civ], [I]-[XII], 1, 2-412, 413-417.
deel 3: pp. [i]-[iv], 1, 2-446, 447-452.
Illustraties: deel 1: - portret (folio) van Willem Carel Hendrik Friso, gesigneerd: "Ph. van Dyk pinx. R.C. Alberts Excudit. 1725. F.
Ottens sculp."
- portret (4 ° ) van JCW, gesigneerd: "Kornelis Troost Pinxit Iakobus
Houbraken sculpsit."
- frontispice, 4 ° , ongesigneerd.
Volgens de "Bladwyzer der Plaaten" zouden er in dit deel 29 illustraties moeten zitten. Ik telde er slechts 9.
deel 2: 15 illustraties.
[in zwart en rood] DE VOORNAAMSTE // GEVALLEN // VAN DEN WONDERLYKEN
// DON QUICHOT, // DOOR DEN BEROEMDEN PICART DEN ROMEIN, // En andere
voornaame MEESTERS, in XXXI. KUNSTPLAATEN, // ma de Uitmuntende
SCHILDERYEN van // COYPEL, // IN 'T KOPER GEBRAGT: // BESCHREEVEN OP
EEN' VRYEN EN VROLYKEN TRANT, // DOOR // JACOB CAMPO WEYERMAN; // En
door den Zelfden met GEDICHTEN ter Verklaaring van iedere // Kunstprint, en het Leeven van // M. DE CERVANTES SAAVEDRA // VERRYKT. //
Alles volgens het Oirspronkelyk Spaansch. // [vignet, gesigneerd:

2

"J.v.S. fecit."] // IN 's HAGE // By PIETER DE HONDT, // M.D.CC.XLVI.
//

4
Formaat: gropt 4 3 .
Collatie: it
*
**
*** 4 , **** 4 , A-Z 4 , Aa-Zz 4 , Aaa-Ggg 4
Ggg4: blanco).
Paginering: pp. DA [ii], I, II-XXVI, 1-2, 3-420.
Met 29 illustraties; gesigneerd.

(blad

-

F.J.A. Jagtenberg

WEYERMAN, DE EERSTE SWIFT-VERTALER
Met genoegen heb ik indertijd de uitnodiging aanvaard op de jaarvergadering iets te vertellen over Swift en Weyerman. Al geruime tijd
houd ik mij bezig met het onthaal van Swifts werk in het 18e-eeuwse
Nederland en daarbij stuitte ik verschillende keren op geschriften
van Weyerman.
Het is niet toevallig, dat in het onderzoek van leven en werk van
Jacob Campo Weyerman zo dikwijls de naam van de grote Anglo-Terse
satiricus Jonathan Swift wordt genoernd. Niet toevallig, omdat beiden
tijdgenoten, ja bijna leeftijdgenoten waren. Weyerman was tien jaar
jonger dan Swift, maar overleefde de schepper van Gulliver's TraveZs
slechts twee jaar, zodat zij in die eerste helft van de 18e eeuw verschillende ervaringen - op het gebied van maatschappij, politiek,
godsdienst - gemeen moeten hebben gehad. Nog een belangrijk punt van
overeenkomst is, dat beiden in hun dagen vaak als notoire onruststokers werden beschouwd, berucht om hun vlijmscherpe spot, maar ook
(sons heimelijk) bewonderd om hun briljante stijl, die niet afliet
ook op hun talrijke vijanden de nodige indruk te maken.
De zeer belezen Weyerman (1) moet Swifts werk, althans zijn beide
meesterwerken A Tale of a Tub en Gulliver's Travels, hebben gekend;
daarvan getuigen niet alleen verschillende passages in Weyermans geschriften, maar ook zijn uitspraken over Swifts werk op de meest onverwachte plaatsen. In de "Opdragt" tot zijn Historie des Pausdoms
bijvoorbeeld, een werk opgedragen aan de toenmalige paus Benedictus
XIII, vraagt Weyerman zich af, aan welke overleden paus hij zijn
traktaat had moeten opdragen, "zo het ooit," voegt hij eraan toe, "de
Manier is geweest om een Boek op te draagen aan de Verdiensten der
Afgestorve Mannen" en dan wijst hij in een noot op Swift, die diens
Tale of a Tub opdroeg aan het nageslacht (2). Weyerman doelt hier op
Swifts geestige Dedication to Prince Posterity, een van de vele woorden vooraf uit zijn ellenlange inleiding op de eigenlijke TaZe, waarmee Swift de in zijn tijd heersende prologenzucht belachelijk maakt.
In Den echo des weerelds van 6 oktober 1727 staat aan het slot een
"waarschouwing" met de mededeling, dat bij de Haagse boekhandelaars
Alberts en Vander Kloot de reisbeschrijvingen van Lemuel Gulliver
zijn verschenen. Weyerman heeft ze al gelezen en is enthousiast: "Ik
heb die vier deeltjes doorleezen, en zo geestryk bevonden, dat ze wel
in turksleere banden gezwachtelt, en op snee vergult, moogen pryken,
benevens de staatkundig Schriften van Trajaan Boccalyn, dewelke onder
een kluchtigen opschik, groote Waarheden verbergen" (3). Nog afgezien
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van de uiterlijke verering met marokijn en goud op snee, die Swifts
geesteskind hier te beurt valt, is het veelzeggend, dat Weyerman het
wil plaatsen naast het werk van de toen vermaarde Italiaanse polemist
Traiano Boccalini, hier te lande bekend als Bokkalijn, die tegen de
politieke misstanden van zijn tijd te velde trok.
Dit brengt mij op het volgende. Gulliver's Travels is onder (veel)
meer ook een politieke allegorie. Wil men Swifts satire naar waarde
kunnen schatten, dan zal men enigszins op de hoogte moeten zijn van
de staatkundige verhoudingen in het Engeland van Queen Anne en George
I. Ook voor een juist verstaan van A TaZe of a Tub geldt, dat men
bepaalde personen en enkele typisch Engelse situaties en verschijnselen uit de 17e en het begin van de 18e eeuw thuis moet kunnen brengen. Dat niet alleen de tijdsomstandigheden, maar ook een overzicht
van Swifts leven kan bijdragen tot een beter begrip van zijn werk en
van de 18e-eeuwse reacties daarop, spreekt voor zich.
Jonathan Swift werd in 1667 geboren in Dublin. Zijn ouders waren beiden van Engelse afkomst. Swift leefde in een turbulente tijd, waarin
politiek en godsdienst nauwelijks van elkaar gescheiden waren. Als
jonge volwassene maakte hij de 'Glorious Revolution' mee, de landing
in Engeland van stadhouder Willem III, die zijn katholieke schoonvader Jacobus II van de troon verdreef. In 1689, het jaar dat Willem en
Mary tot koning en koningin van Engeland werden gekroond, trad Swift
in dienst van Sir William Temple, de voormalige gezant van Engeland
in Den Haag en een vertrouweling van Willem III. De volgende tien
jaar bracht Swift voor het grootste deel door op Moor Park, Temple's
buitenverblijf in Zuidoost-Engeland. In deze tijd schreef hij zijn
Tale of a Tub, die pas in 1704 anoniem zou verschijnen. Na Temple's
dood vertoefde Swift, die in 1694 tot anglicaans geestelijke was gewijd, geregeld in kringen van invloedrijke Whig-schrijvers. In Swifts
tijd hadden zich in het Engelse parlement twee partijen gevormd: de
Whigs en de Tories. De Whigs kwamen op voor de belangen van de dissenters, de niet-anglicaanse protestanten, en zij eisten, dat het
parlement meer invloed zou uitoefenen. De behoudende Tories waren
over het algemeen zeer koningsgezind en steunden de officiele Anglicaanse Kerk. Als trouw aanhanger van de staatskerk ergerde Swift zich
steeds meer aan de vriendelijke houding van de Whigs tegenover de
dissenters en toen in 1710 een nieuwe regering was gevormd, sloot hij
zich aan bij de Tories.
De Tories wensten, in tegenstelling tot de pro-Hollandse Whigs, de in
deze jaren gevoerde Spaanse Successieoorlog (1701-1713/14) zo snel
mogelijk te beeindigen. Swift werd de belangrijkste propagandist voor
hun vredespolitiek. In 1711 publiceerde hij een pamflet, The Conduct
of the Allies, waarin met name de Hollanders het moeten ontgelden.
Zij worden als hoogst onbetrouwbare bondgenoten afgeschilderd, die
voordurend hun beloften breken en alleen maar uit zijn op eigenbelang. De jaren 1710-1714 vormden een hoogtepunt in Swifts carriere.
Nooit beyond hij zich dichter bij het centrum van de macht. Onder
zijn vrienden telde hij Engelands belangrijkste ministers. De beloning voor zijn diensten kwam in 1713, toen hij tot deken van St. Patrick's Cathedral in Dublin werd benoemd. Misschien heeft koningin
Anna zelf verhinderd, dat Swift zijn kerkelijke loopbaan in Engeland
kon vcortzetten, mogelijk mede omdat zij geschokt was door de ongodsdienstige taal in A tale of a Tub.
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Over deze periode in zijn leven heeft Swift ons uitvoerig ingelicht
in zijn Journal to Stella, een reeks brieven geschreven aan zijn
vriendin Esther Johnson, door hem Stella genoemd. Swifts relatie met
Stella en later ook met het meisje Vanessa, Esther Vanhomrigh, is
altijd wat raadselachtig gebleven. Swift koesterde een soort vriendschappelijke vaderlijke gevoelens voor deze vrouwen, die veel jonger
waren dan hijzelf. Dat vooral Vanessa ook verlangens van andere aard
had, bleef voor Swift niet verborgen, maar hij wilde daaraan toch
niet tegemoet komen. In zijn opvatting van omgaan met vrouwen was
voor huwelijk en seksualiteit geen plaats. Hoe dit ook zij, Swifts
relaties met vrouwen als Vanessa en Stella hebben in de loop der tijd
mede aanleiding gegeven tot hevige kritiek op zijn persoon.
Het jaar 1714 vormde een keerpunt in Swifts leven. De Tory-regering
was ten val gekomen en zijn relatie met Vanessa was een pijnlijke
affaire geworden. Swifts politieke rol was uitgespeeld en zijn terugkeer naar Ierland kon hij alleen nog maar als een verbanning zien.
Inderdaad heeft Swift, op een tweetal korte onderbrekingen na, zijn
hele verdere leven in Ierland doorgebracht. Swift haatte zijn geboorteland, dat in de praktijk niet veel meer was dan een wingewest voor

Engeland, waarbij de in hoofdzaak katholieke Terse bevolking permanent werd uitgebuit door de Engelsen zelf en door de kleine met Engeland verbonden, voor een deel in Dublin gevestigde protestantse bovenlaag. Maar schijn bedriegt: de talrijke scheldkanonnades op de
stomme Ieren kunnen niet verhelen, dat Swift begaan was met hun ellendig lot. In A Modest Proposal, geschreven in 1729, uit Swift zijn
verontwaardiging over Ierlands politieke en economische onderdrukking
door Engeland. Voor 's lands knellende problemen van honger en overbevolking doet hij de lezer een radicale oplossing aan de hand. Waarom, zo luidt zijn lugubere advies, zou men niet twee vliegen in e'en
klap slaan en de overtollige baby's vetmesten om ze op genjarige
leeftijd te verkopen aan de rijken, die ze als bijzondere lekkernij
op tafel kunnen zetten?
Maar Swift doet in zijn Terse periode meer dan zich in kannibalistische bespiegelingen vermeien. Hij schrijft er het werk, dat hem blijvende roem zal bezorgen. Op 28 oktober 1726 werd Gulliver's Travels
gepubliceerd en het had onmiddellijk succes. Het zou de wereld vermaken en schokken. Dat laagste geldt zeker voor Gullivers vierde reis,
de reis naar het land van de Houyhnhnms, de intelligente paarden.
Zijn de Houyhnhnms de redelijkheid zelf, de Yahoos, de aan de paarden
ondergeschikte wezens, vertegenwoordigen het dierlijke in de mens. Ze
verspreiden een walgelijke stank en geven zich over aan de laagste
vormen van genot. Als Gulliver in Engeland is teruggekeerd, staat hem
de lucht van mensen dermate tegen, dat hij zijn vrouw en kinderen een
jaar lang niet in zijn nabijheid kan verdragen. Gullivers vierde reis
heeft vaak de woede van Swifts lezers gewekt, omdat men meende, dat
Swift de mens hierin voorgoed verlaagd had tot beest en men zijn ware
bedoelingen niet begreep. Swift wil ons echter laten zien, dat de
mens geen rationeel wezen is, omdat hij te veel slaaf is van zijn
hartstochten, maar dat hij wel degelijk tot redelijk handelen in
staat is.
Met het klimmen der jaren namen Swifts geestelijke vermogens af, terwijl een afatische stoornis hem belette op normale wijze met anderen
van gedachten te wisselen. In de zomer van 1742 werd Swift onder cu-
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ratele gesteld, maar zeker niet, omdat hij, zoals de legende wil, gek
geworden was. Hulpeloos en in feite afgesneden van zijn omgeving overleed Swift in oktober 1745. Men had de geniale satiricus graag een
waardiger levenseinde gegund, maar een levensloop laat zich nu eenmaal niet keren. En lijken Weyerman en Swift ook in dit opzicht niet
op elkaar, dat voor beiden een weinig gelukkige en verstilde levensavond het eind moest zijn van een veelbewogen bestaan? (4)
In Engeland werden zowel A Tale of a Tub als Gulliver's Travels in de
eerste plaats als politieke werken gezien. En Swifts werk in 't algemeen werd niet beschouwd als kunst, maar als materiaal dat het bewijs
moest leveren van zijn politieke en religieuze onbetrouwbaarheid. In
A Tale of a Tub bijvoorbeeld bespeurde men slechts de profanerende
bedoelingen van de schrijver. Ook in Frankrijk meende men dat dit
werk in eerbied voor de godsdienst te kort schoot. Bovendien vond men
dat het, onbeschaafd als het was, niet beantwoordde aan de Franse
smaak.
Is vertalen van literair werk al geen eenvoudige opgave, het vertalen
van satires brengt nog een aantal specifieke moeilijkheden met zich
mee. Niet alleen moet en moest men bekend zijn met allerlei op zich
sours niet zo belangrijke gehekelde toestanden en personen in het land
van de schrijver, ook voelde men zich - dat geldt in ieder geval voor
het begin van de 18e eeuw - veelal gedwongen al bij voorbaat rekening
te houden men eventuele morele bezwaren in het eigen land. Bovendien
wordt Swifts stijl gekenmerkt door talloze woordspelingen, die voor
een buitenlander niet alleen moeilijk te doorgronden zijn, maar die
zelfs bij oppervlakkige overeenkomst in een vreemde taal toch gauw
iets van hun ironische zeggingskracht verliezen. Feit is, dat v66r
1727, het jaar dat de eerste Nederlandse en Franse vertalingen van
Gulliver's Travels verschenen, betrekkelijk weinig belangrijk werk
van Swift in ons land is vertaald. Daarbij gaat het natuurlijk niet
alleen om vertalingen in het Nederlands, maar ook our overzettingen in
het Frans voor zover die in de Republiek zijn uitgegeven.
Onder de weinigen die zich in die tijd aan een vertaling van Swifts
werk hebben gewaagd, beyond zich Jacob Campo Weyerman. Het lijkt onwaarschijnlijk, dat hij, zo hem geruchten over het ongodsdienstige
karakter van het werk zouden hebben bereikt, ervan zou hebben afgezien ook eens aandacht aan A Tale of a Tub in zijn tijdschriften te
besteden. In ieder geval heeft hij in de jaren twintig van de 18e
eeuw verschillende fragmenten van de Tale in het Nederlands vertaald.
Was Weyerman zodoende misschien de eerste Swift-vertaler in Holland?
We hebben gezien, dat Swift, toen hij zich niet langer thuis voelde
bij de Whigs, propaganda ging maken voor de politiek van de nieuwe
Tory-regering. Pamfletten als The Conduct of the Allies raakten spoedig ook buiten Engeland bekend. In de jaren 1711 en 1712 werden verschillende van Swifts politieke geschriften in het Frans en het Nederlands vertaald. Ook ander werk van Swift was al vroeg in de 18e
eeuw in de Republiek bekend, maar het is de vraag of dit diepe sporen
heeft achtergelaten. Laten we dus alleen onze aandacht wijden aan A
Tale of a Tub, Swifts meesterwerk, dat zoveel stof heeft doen opwaaien. Ook in Holland werd het werk kort na verschijning besproken. De
recensie verscheen in augustus 1704 in de Nouvelles de Za ROublique
des Lettres (5), een van de vele Franstalige tijdschriften die vanaf
het eind van de 17e eeuw in de Republiek verschenen. Maar het duurde
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tot 1721 voor de TaZe volledig in het Frans vertaald werd. Dat was de
vertaling van Justus van Effen, die Swifts satire daarmee in een
groot deel van Europa bekend maakte.
Voor zover ik het thans kan overzien, verschenen de eerste door Weyerman vertaalde fragmenten van de Tale ook in het jaar 1721. Maar een
serieuze concurrent van Van Effen kunnen we hem toch moeilijk noemen:
zelfs al zou zijn vertaling een jaar eerder verschenen zijn, dan
blijft een allesoverheersend bezwaar, dat Weyerman min of meer
terloops slechts enkele kleine brokstukken vertaalde. De eer Swifts
Tale of a Tub voor het eerst op het continent vertaald te hebben,
komt daarom zonder enige twijfel Van Effen toe.
Nu is er echter al in de vorige eeuw tegen Van Effens vertaling een
aantal bezwaren geopperd (6). Was deze ook te vrij? Het is zeker de
moeite waard behalve aan de tijd van ontstaan en volledigheid van een
vertaling ook eens aandacht aan dit aspect te besteden. Hoe was, als
men rekening houdt met de eerder geschetste moeilijkheden van het
vertalen van satires, de kwaliteit van Weyermans overzetting?
On een juist oordeel te kunnen vellen, dient bier eerst iets over
Swifts meesterwerk te worden verteld.
A tale of a Tub verscheen voor het eerst in 1704, samen net The Battle of the Books en The Mechanical Operation of the Spirit. De uitgebreide, geautoriseerde 5e editie, die in 1710 bij John Nutt in Londen
verscheen, wordt algemeen als een belangrijke uitgave beschouwd (7).
Wij zullen ons bier beperken tot de TaZe in engere zin. Deze wordt
voorafgegaan door een lange inleiding net allerlei voorwoorden, die,
althans vanaf de 5e druk, ook een apologie bevat. De kern wordt gevormd door het verhaal van drie broers, die van hun vader op diens
sterfbed alle drie als erfenis een nieuwe mantel krijgen. Beschreven
wordt, wat ieder van de broers in de loop van de tijd met zijn kledingstuk heeft gedaan. Dit verhaal wordt telkens onderbroken door
aparte hoofdstukken met digressies waarin Swift de waanzin en nietszeggendheid van veel moderne geleerdheid, zoals die in literaire en
wijsgerige geschriften naar voren komt, aan de kaak stelt. In het
verhaal van de drie broers, een allegorie van de geschiedenis der
christelijke kerken, die door critici in Swifts tijd vaak gebruikt is
om hem van profanatie te betichten, verdedigt Swift zijn eigen Anglicaanse Kerk tegen zowel rooms-katholieken als calvinisten. De drie
broers respecteren hun vaders laatste wil niet en brengen aan hun
mantels allerlei veranderingen aan. Peter, die het rooms-katholicisme
symboliseert, gaat hierin nog het verst en voegt heel wat materiaal
aan zijn jas toe. De broers krijgen ruzie, maar Jack, die de dissenters in Engeland vertegenwoordigt, maakt het haast nog bonter. In
zijn ijver zich van alle opsmuk te ontdoen en zich zo geheel van Peters invloed te bevrijden, scheurt hij zijn jas. Alleen Martin bewandelt, om zo te zeggen, de gulden middenweg: hij verwijdert nog juist
zoveel tierelantijntjes als de stof van zijn jas kan hebben.
De bedoeling is duidelijk: alle kerken hebben zich in meerdere of
mindere mate verwijderd van de eenvoudige werkelijkheid van het evangelie. De katholieke kerk verwereldlijkte in haar begeerte naar
macht, de dissenters namen bijbelse teksten te letterlijk en vertrouwden slechts op hun eigen (onfeilbare) inzicht. Slechts de Church
of England probeerde zo goed mogelijk tot haar zuivere oorsprong terug te keren.
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De fragmenten die Weyerman in 1721 vertaalde, zijn afkomstig uit de
kern van de Tale, het verhaal van de drie broers. Het is niet verwonderlijk, dat in deze allegorie, waarin de kleding zo'n belangrijke
rol speelt, ook de kleermakers ter sprake komen. Dit gebeurt in de
zogenaamde tweede afdeling van de Tale, het hoofdstuk waarmee het
eigenlijke verhaal van de drie broers een aanvang neemt (8). Swift
heeft het daar over een sekte die een god vereert, die een "goose" in
zijn vaandel voert. Vandaar, voegt hij eraan toe, dat sommige geleerden zijn oorsprong bij Jupiter Capitolinus zoeken. Met deze opmerking
verwijst Swift naar de bekende sage van de heilige ganzen van het
Capitool, die Rome hebben gered door een nachtelijke overval van de
Galliers op de burchtheuvel te verijdelen. Met de afgod van de sekte
worden de kleermakers bedoeld en Swift kan deze grote sprong maken,
omdat een "goose" in het Engels behalve een gans, ook een strijkijzer
voor kleermakers is. Van Effen heeft zich wijselijk niet aan de vertaling van deze passage gewaagd. Hij schrijft: "Il y a ici dans 1'Original un passage qu'il n'est pas possible de mettre en Francois,
parce que c'est un badinage qui roule sur un mot equivoque. L'Auteur
dit que ce Dieu etoit accompagne d'une Oye, & que cet oiseau etoit
honore dans son Temple comme une Divinite subalterne. Or le terme
Goos, Oye, signifie aussi le Carreau dont les Tailleurs se servent
pour aplatir les coutures" (9).
Hoewel hetzelfde voor het Nederlands geldt, laat Weyerman zich niet
door deze moeilijkheid afschrikken: in De Rotterdameche Hermes van 27
maart 1721 geeft hij een complete vertaling van de bewuste passage
(10). Anders dan Van Effen blijft hij veel dichter bij de tekst: waar
Swift het heeft over een Persian Emperor, spreekt Weyerman van een
Perziaansche Keizer, maar houdt Van Effen het op een Empereur Oriental. Later brengt hij ook de bij Van Effen ontbrekende gans als subalterne godheid en de op deze god lijkende luizen etende aap uit Egypte ter sprake. Maar of Weyerman de woordspeling begrepen heeft en
gezien heeft dat in het ene geval de vogel en in het andere het snijderswerktuig is bedoeld, is maar zeer de vraag. Zijn zonder enige
toelichting gegeven overzetting: "De voornaamste Afgod wert als Uitvinder van de Elle en Naalde geeert. Doch waaruit zulks sproot is als
noch aan Hermes onbekent; mogelyk dat de verlichte Argus, die eertyts
zoo meesterlyk met de Elle in zyne katoene fortificatie geschermt
heeft, den Lezer daaromtrent nader licht geven zal", wijzen daar in
ieder geval niet op.
In zeker opzicht had Weyerman meer geluk met zijn tweede fragment,
afkomstig uit de vierde "section" van de Tale. In dit gedeelte over
Peter speelt Swift een gewaagd spel met het woord "bul", waarmee hij
zowel een stier als een pauselijke brief bedoelt. Voor een vertaler
in het Frans valt aan dit spel geen eer te behalen. Van Effen geeft
de ongelijke strijd dan ook al snel op: "L'Auteur parle dans cet Article des Bulles du Pape. On pourroit s'etonner qu'il les designe par
l'embleme de Taureaux; mais outre que la singularite affectee de sa
maniere d'ecrire suffit pour rendre pardonnable une figure si peu
usitee, le Lecteur l'approuvera sans doute, quand it scaura qu'en
Anglois le mot Bull signifie une Bulle & un Taureau. Je n'ai pas eu
l'esprit assez inventif pour trouver en Francois quelque chose d'equivalent" (11).
De woorden "bul", "bullepees" en "bullebijter" maken duidelijk, dat
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Swifts woordspeling heel goed in het Nederlands vertaald kan worden.
Weyerman laat die kans dan ook niet voorbijgaan. In Den Amsterdamschen Hermes van 21 oktober 1721 (12) verschijnt zijn stukje over de
bullen van Peter. In zijn inleiding noemt hij de naam van Thomas
Swift, daarmee een veel voorkomende fout makend, want ook in Engeland
heeft men lang gemeend, dat Swifts neef de werkelijke auteur van A
TaZe of a Tub was (13). Hoewel Weyerman Swifts bedoelingen goed begrepen heeft - ook bij hem worden de bullen van Peter tenslotte zo
lastig, dat de buldoggen van Hendrik VIII eraan te pas moeten komen
om ze een gevoelige afstraffing te geven, die hun blijvend heugen zal
- is zijn vertaling erg vrij. Hij laat nogal wat weg, zoals de door
Van Effen wel vertaalde passage over de metalen poten der stieren, de
koperen van die van Colchos en de loden van die van Peter (uiteraard
een verwijzing naar het loden zegel van de pauselijke bul). Ook vertaalt hij bepaalde zinnen wel heel vrij. Sprekend over de gouddorst
van Peters bullen, zegt Swift: "it is certain they were no better
than a sort of sturdy, swaggering Beggars; and where they could not
prevail to get an Alms, would make Women miscarry, and Children fall
into Fits" (14).
Van Effen vertaalt deze passage correct, mar Weyerman maakt er eigenlijk wat anders van: "Dat S. Pieters Bul een Bedelaar is, kan men
goet maken want weygert hem eens een Aalmoes, fluks snorkt by als een
Actionist, swetst als een haagsche Spitsboef, veroorzaakt een miskraam aan de Vrouwen, een overval aan de Mans, en stuypen aan de Kinders".
Dus ook in zijn vertaalkunst steekt Weyerman bepaald niet boven Van
Effen uit. Nu is het niet helemaal terecht zijn Nederlandse vertalingen alleen maar met Franse te vergelijken. Als men in aanmerking
neemt, dat pas in 1733 een vertaling van The Battle of the Books en
in 1735 een vertaling van de gehele TaZe of a Tub in het Nederlands
verscheen (15), kan men Weyerman een zeker gevoel voor actualiteit
niet ontzeggen. Toch blijft ook in dit geval het bezwaar bestaan, dat
het slechts om enkele kleine vertaalde fragmenten gaat.
In de eerste helft van de 18e eeuw werd herhaaldelijk ander satirisch
werk van Swift vertaald en samen met diens Tale uitgegeven. Zo publiceerde Van Effen onder de titel Reflexions sur un Balai in zijn Conte
du Tonneau een vertaling van Swifts Meditation upon a Broomstick
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In dit verhaal denkt de schrijver ernstig na over het lot van de bezem. Vroeger stond deze te bloeien in het bos en had hij nog veel sap
en groene bladeren. Nu lijkt hij hoogstens op een omgekeerde boom met
zijn takken in de grond en zijn wortels in de lucht. Hij wordt afgebeuld door slonzige dienstmeisjes, die hem tot het laatste stompje
verslijten en hem dan weggooien of er het vuur mee aansteken. Als de
schrijver het zo beziet, is de mens ook net een bezem. Eerst is hij
nog krachtig en vol levee en nog in het bezit van zijn eigen haar,
maar de onmatigheid snijdt de groene takken of en hij moet zich behelpen met een pruik en poeder. Is een bezem een omgekeerde boom, een
mens is niet veel anders. Zijn dierlijke aard stijgt geleidelijk omhoog en verdrijft zijn rede, zodat het hoofd zich bevindt op de
plaats van de voeten. Ook zijn laatste dagen moet hij in slavernij
bij vrouwen doorbrengen. Als hij versleten is, wordt hij evenals zijn
broeder de bezem afgedankt.
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Van dit kostelijke op zichzelf staande werkje heeft Weyerman een vertaling gemaakt, die in Den Amsterdamschen Hermes van 21 april 1722
verscheen en die hij nu ook officieel een "overzetting" noemt. Alleen
vermeldt hij er niet bij, dat het stukje uit het Engels is vertaald,
en dat de schrijver Jonathan Swift is.
Nu wordt het opnieuw interessant Weyermans vertaling met die van Van
Effen te vergelijken. Wat al onmiddellijk bij de eerste zinnen duidelijk wordt, is dat Van Effen veel weglaat of toevoegt, en dat Weyerman veel dichter bij zijn tekst blijft. Men vergelijke de zinnen van
Swift, Weyerman en Van Effen: "This single Stick, which you now behold ingloriously lying in that neglected Corner" (18); "Deeze enkelde stok, die tegenwoordig zo verachtelyk in een verwaarloosden hoek
legt"; "Contemplez ce Balai jette ignominieusement dans un coin". En
"It was full of Sap, full of Leaves, and full of Boughs"; "Hy was vol
van Sap, vol van blaaderen, en vol van Takken"; "Ii etoit plein de
suc, couvert d'une verdure riante, & de rameaux epais". In de laatste
alinea: "And yet, with all his Faults, he sets up to be a universal
Reformer and Corrector of Abuses; a Remover of Grievances"; "en echter, met alle die gebreeken, geeft by zich uit voor een algemeen Hervormer en Verbeeteraar van Misbruiken, en een Wegdoener van Bezwaareniszen"; "Avec tous ces defauts, it veut 'etre le Reformateur general
des erreurs & des vices".
De conclusie is duidelijk: Weyermans vertaling kan een vergelijking
met die van Van Effen zeker doorstaan. Met de vertaling van dit geestige stukje van Swift heeft Weyerman niet alleen bewezen, dat hij
nauwgezet kan werken, maar ook, dat hij, voor zover thans valt na te
gaan, de eerste is die een satire van Swift in het Nederlands heeft
vertaald. Voorwaar geen geringe verdienste!
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`DE GELUKZALIGE TYDEN DER VOORZATEN, DIE DE EEUW VAN
Doudyns beleefden' (1). HENDRIK DOEDIJNS EN JACOB CAMPO WEYERMAN.
Parys. Daar is onlangs een Fluytschip in brand geraakt op de Middelandsche Zee [...] dat al vry wat schade geleden heeft aan zyn
Wand en verdere toetakeling, en zonder de assistentie van een
Kruysser, zou het Scheeps-Kompas van de Mingodes feest hebben
geleden.
Aldus zou Hendrik Doedijns (1656-1700) volgens Jacob Campo Weyerman
het ongeluk omschrijven, dat ene markiezin Baileul overkwam, "wiens
HoepeZrok, hembd, en nog lets Anders is gezengt". Het pikante voorval
krijgt daarna bijna een hele pagina toegemeten door de ontleder der
gebreken zelf, om te laten zien, waarin zijn manier van schrijven
zich onderscheidt van die van Doedijns. In nauwelijks verhulde bewoordingen verhaalt Weyerman welk schouwspel geboden werd onder de
hoepelrok van de bevallige Parisienne, waarna hij uitgebreid ingaat
op de bluswerkzaamheden van een gedienstige jonker:
De Marquisinne van BaiZeuZ is door het Element des Vuurs geattaqueert op een verwarmende wyze, zy die door de Brandglaazen van
haare schoone Blikken alle de Harten der Hovelingen, die onder 't
bereyk van dat geschut dorsten komen, lichterlaage dee blaaken.
Die behoorlyke Brandstichster kwam het Vuur te na, en het schynt,
dat gelyk als den Amber het Stroo, en de Magneet het Yzer na zig
trekt, haar besloote Liefdens Vuur, dat wel verborgen, doch niet
uytgedooft was, onder een Hoepelklok, de vlam na zig haalde, doch
te kwaader Uure, volgens de Parysche Lyst, die door den hoepelroks Correspondent opgemaakt is over de beschadigde zicht- en
onzichtbaare Meubelen.
Primo. De ronduytgespanne Hoepelrok, die de twee rondste Deyen,
de twee welgemaakste Beenen, en de schoonste paarlemoere Schulp,
beschaaduwde, is tot over de grootste helft verduystert.
Een Paar nieuwmodische Engelsche Koussebanden, die zo wel een
Ridder Order verdienen, als de blaauwe Britsche Jartiere, zyn
afschuuwelyk berookt, en op drie differente plaatsen gezengt.
Haar superfyn Kloosterdoeks Hemb heeft tot viermaal toe, in de
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ligte Vlam gestaan; doch is tydelyk geblust geworden, door een
portatief Brandspuytje, dat die Dame, in de vrouwelyke Lyn, geerft heeft van haar Mama, en dat zy, uyt een tedere Voorzorg voor
Brand of Zenging, konstiglyk met haar Hembd, Hoepelrok, en etcetera, weet te bedekken.
Nog is 'er een considerable schade geschiet, aan een weelig Starrebosje, dat zeer aardig bepoot was, met Myrten, Inlandsche Vlasbloempjes, met Juffertj9s in 't Haair, met Liefde-appelen, en met
diergelyke lieffelykheden; doch men onderstelt, dat de Lente die
schade, in 't kort, of in 't lang, zal repareren.
De Schade zou die Schoone ongelyk dieper hebben getreft, zonder
de behulpzaame handreyking van een gedienstige Jonker, die vooruyt schoot als een Voetzoeker, die met de eene hand het subalterne Kloosterdoek, en met de andere het Starrebosje patrocineerde,
en die het geluk had de Vlam te stuyten, ter plaatse .... den
Hagenaar noemt geen plaats; en die beyde zyn pooten deerlyk brande, dewyl by dat wandelent Outer der Liefde, dorst aanraaken met
profaane handen (2).
Meer dan eens laat Weyerman zijn bewondering zien voor Doedijns,
diens dartele gedachten en diens vrolijke stijl, waarbij hij laat
doorschemeren, dat deze Haagse schrijver hem tot voorbeeld heeft gediend (3).
Hendrik Doedijns schreef van 7 augustus 1697 tot en met 9 september
1699 twee maal per week de Haegse Mercurius, behelsende vermakelijke,

satyrique, galante, stigteliike, politique, academische, emblematique, en andere reflexien; gemaakt op de voorvallen van desen tijd
(4). Iedere aflevering bestond uit vier ongenummerde pagina's in
quarto-formaat en was voor een stuiver te koop. Het blaadje werd voor
de auteur in 's-Gravenhage gedrukt door Gillis van Limburg, die in de
Amsterdamse Courant van 17 augustus en in de Oprechte HaerZemse Courant van 22 augustus een advertentie plaatste met vermelding van de
boekverkopers.
Van veel afleveringen verschenen nadrukken, omdat per aflevering een
verschillende hoeveelheid exemplaren was overgebleven, die aangevuld
diende te worden voor de bundeling van een complete (half)jaargang.
Na de verhuizing van Doedijns naar Amsterdam - waarover straks - ging
de Amsterdammer Frederik Helm voor de auteur drukken.
De naam van Doedijns bleef nog lange tijd na het verschijnen van de
Haegse Mercurius een begrip. De vele tijdschriften, die hem tot lichtend voorbeeld hebben genomen, blijven lofzingen over hem. Het feit
dat er in 1735 een tweede druk, in octavo-formaat, van de persen rolde, betekent dat er nog steeds vraag naar was en dat het nog steeds
goed leesbaar was. De lezer wist nog altijd wie of wat er bekritiseerd werd; slechts de spelling had de uitgever, de Erven J. Ratelband en Comp. uit Amsterdam, gemoderniseerd. De Latijnse en Franse
citaten had men laten vertalen door P. le Clercq (5).
Wie was deze Hendrik Doedijns en wat in zijn werk sprak Weyerman zo
aan, dat hij zich als een van zijn navolgers beschouwde? Op deze vragen probeer ik in dit artikel een antwoord te vinden.
Over Hendrik Doedijns is nog weinig bekend. Terloops onthult hij zelf
enkele privegegevens in de HM, maar vaak moet de lezer zich hierbij
afvragen of hij deze voor waar moet nemen. Immers, de mogelijkheid
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bestaat, dat Doedijns een bepaalde indruk wil wekken om zijn publiek
welwillend te maken. Zo spreekt hij regelmatig over zijn "amoureuze
conversation" en zijn "maitres" (6), terwijl hij minstens zo vaak
laat blijken liefhebber te zijn van Bacchus. Zijn epicuristische levenswijze, al of niet gefingeerd, past uitstekend bij het scabreuze
karakter van de HM,
Aan het overlijden van zijn oom, de schilder Willem Doedijns, wijdt
hij een groot gedeelte van de HM van 4 januari 1698. Hij spreekt vol
lof over de overledene: hij is dan ook een van diens erfgenamen. De
opbrengst van de veiling van de grote kunstcollectie zal hem ongetwijfeld in staat stellen een aangenaam leven te leiden (7). Aan Willem Doedijns wijdt Weyerman een artikel in het tweede deel van zijn
Konstschilders, Hij schrijft vol lof over deze talentvolle Haagse
schilder, die volgens Weyerman de bentnaam "Diomedes" had (8).
Wat weten we nog meer van Hendrik Doedijns? De heer Buijnsters bespreekt een aantal gegevens over de familie Doedijns in zijn artikel
over de HM (9). Hendrik is het oudste kind van de jurist Hubertus
Doedijns en Maria Deijm uit 's-Gravenhage. Op 22 september 1676
schrijft Hendrik zich op twintigjarige leeftijd in als student rechten volgens het Album Studiosorum van de Leidse Universiteit. Hij
behaalt er zijn meestertitel en oefent gedurende een aantal jaren een
advocatenpraktijk uit in zijn geboortestad. Waarschijnlijk moet hij
voor zijn werk enige tijd in Engeland verblijven, wat hem in staat
stelt kennis te nemen van onder andere het culturele leven aldaar
(10).
Op 7 augustus 1697 heeft Doedijns besloten zijn beroep van advocaat
op te geven om zich geheel te kunnen wijden aan de HM. De zekerheid
van zijn advocatuur ruilt hij in voor de risico's die het schrijverschap met zich meebrengt.
En hoeverre hij actief is in bet culturele leven van 's-Gravenhage is
niet helemaal duidelijk. Hij is lid van de Confrerie Pictura, die tot
stand gekomen is door uittreding van de kunstenaars uit het bestaande
St. Lucasgilde in 1656. De Confrerie bleef, wat betreft de organisatie, een gilde: het maken en verkopen van schilderijen was slechts de
leden toegestaan (11). Op 23 november 1697 schrijft Hendrik Doedijns
over de broederschap en haar ontstaan. Hier is nog niets te merken
van de teleurstelling over het Haagse culturele klimaat. Dit is wel
het geval op 25 februari 1699, wanneer hij over zijn pogingen
schrijft een soort 'Academie van Wetenschappen' op te richten:
Ik heb mijn best gedaen, om hier op de Confreri-Kamer der Schilders diergelijke Societeit te helpen funderen, maer 't heeft niet
willen lucken; men kan den dans alleen niet aenrechten; daerom ga
toekomende Mey expres te Amsterdam woonen, daer veele speculative
en curieuse luijden gevonden werden; om te sien of daer een Lidmaet, of Secretaris Pro Deo, van zo een Geselschap kan worden.
Tussen 2 en 6 mei 1699 vindt de verhuizing naar Amsterdam plaats.
Doedijns vestigt zich aan de Herengracht, tegenover de Leidsegracht,
in het huis van de onlangs overleden kunstverzamelaar Harman van
Swoll. Daar zet hij zijn schilderijenhandel voort. In de HM van 21
februari 1699 had hij reeds "wat Originele Schilderyen van Italiaensse en andere Meesters" te koop aangeboden. Op 20 mei refereert hij
hieraan en zegt, dat ze binnenkort weer te bezichtigen zullen zijn.
Deze belofte is hij de volgende maand nagekomen. Op 17 juli 1699
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noemt Doedijns plaats en tijd van de verkooptentoonstelling, met
daarbij de namen van de verkopers van de catalogi.
De stopzetting van de HM komt geheel onverwacht. "De rest per naesten" zijn de laatste woorden op 9 september 1699. Wat hij vanaf het
begin gevreesd had, is nu gebeurd: het blad wordt verboden. Gelijktijdig met Cornelis van Bynkershoek en diens Nieuwe Oprechte Haegse
Mercuur moet Doedijns zijn journalistieke activiteiten stopzetten
(12).
Op 21 maart 1700 wordt hij op vierenveertigjarige leeftijd begraven
in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Waaraan hij is overleden, weten we
niet. Hij is nooit getrouwd geweest; zijn "eenigste Soontje" is Mercurius. Op 1 april 1700 kondigen erfgenamen in de Oprechte HaerZemse
Courant de verkoop aan van de schilderijen uit de nalatenschap van
Hendrik Doedijns.
De HM is het eerste satirische tijdschrift in Nederland. Flitsend van
het ene onderwerp naar het andere stelt Doedijns verschillende kNesties aan de orde en levert hij zijn kommentaar op het gebeuren van
zijn tijd. "Lees naast uw krant de Haegse Mercurius!" zou de reclamespreuk kunnen zijn. Zonder de krant zijn Doedijns' raillerieen dikwijls niet te begrijpen. Op 30 augustus 1698 staat dan ook het volgende advies in de HM te lezen:
men diend de Couranten van te voren te lesen, so men met vrugt
wil oordeelen van mijn reflexien op de voorvallen van desen Tijd.
Steeds gaat Doedijns ervan uit, dat zijn lezer volkomen op de hoogte
is van het krantenieuws. On deze reden leidt hij zijn onderwerpen
nauwelijks in. Heel in het kort zegt hij waarover het gaat, om vervolgens over te gaan tot zijn bespiegelingen; een associatief spel
volgt. Een voorbeeld. In de Oprechte HaerZemse Courant van 17 augustus 1697 staat een bericht uit Parijs:
Den generale Pachter, welcke voor 2 Jaren een swaer Banqueroet
maeckte, is in Effigie opgehangen.
Op 24 augustus 1697 schrijft Doedijns hier het volgende over:
Te Parijs is een Pagter in Effigie gehangen bij provisie; de dood
sal volgen als sijn tijd sal gekomen zijn; ondertusschen diverteert hy sich redelijk wel,

... quid enim salvis infamia nummis?
Behoudens sijn capitael, was hy liever tienmael opgeknoopt in
schijn als eens effectivelijk. Sijn des aster komt hem van den
titul de rebus creditis. De Publicani sijn over 1700 jaer al in
een slechte agting geweest. In Turkyen is hedensdaegs zoo een
Bediende ten minsten Zevi macula notatus.
Het gaat hier om een belastinginner, die weliswaar de pachtsommen had
geind, doch niet afgedragen. Omdat hij met de noorderzon was vertrokken, werd hij bij verstek veroordeeld. Door in plaats van de oplichter een pop op te knopen, probeerde men de gedupeerden enigszins tevreden te stellen en de verhitte gemoederen wat te sussen. Op dit
gegeven doelt Doedijns in de eerste zin. Het vormt de aanleiding tot
het uiteenzetten van zijn bedenkingen jegens het ambt van belastingpachter in het algemeen. Daarbij geeft hij en passant nog een sneer
aan het adres van de Turken, die in zijn ogen per definitie zo doortrapt en onbetrouwbaar zijn als hun profeet Mohammed. Zij zouden een
dergelijke fraudeur beschouwen als iemand op wiens naam slechts een
-
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kleine smet was!
In bovenstaand voorbeeld maakt Doedijns het nieuws van de Parijse
terechtstelling ondergeschikt aan zijn kommentaar erop. Bij lezing
van de HM blijkt, dat de schrijver iedere keer weer dit procede toepast. Het is hem niet zozeer te doen om het ene specifieke voorval,
als wel om fouten en misstanden in het algemeen. Op 16 juli 1698 zegt
hij hierover:
Den Schryver meend door 't voorstellen der abuysen van onse Eeuw
en ons Land juyst geen groote zede-reformatie te maeken, maer
eenige fouten te censureren tot nutte van sijn Leesers en van
sich selven.
Het is voor zijn lezers desondanks vaak moeilijk de generaliserende
gedachtengang te volgen van een bepaalde gebeurtenis naar de algemene
lering die hieruit te trekken valt. Doedijns noemt namelijk nogal
eens zijn slachtoffer bij zijn initialen of door een nauwelijks verhullende parafrase. Men beticht hem er dan ook van geen satire te
schrijven, maar een schimpschrift. Op 1 februari 1698 gaat Doedijns
uitgebreid in op het onderscheid tussen beide genres:
Een Pasquilleus Schryver werd by alle Rechten gedoemt en gestraft, maar de geestige en vermakelyke Censeurs heeft men in
alle welgestelde Staten beloont en geencourageert; mits dat sy de
fouten attaqueren, sonder de Persoonen aan te doen. Zo ymand sich
nu een Mercuriale reproche wil aentrecken, die sal te compareren
zijn by den Boer, die niet meer in de Kerk wou komen, om dat by
meende, dat de Paep in 't optellen der zonden op hem gepreekt had
[...] In de Satires werkt men, om 't ontwortelen der fouten, gebreeken en onvolmaaktheden; ook om de wereld te genesen van abusive opinien, die de ordinaire oorspronk zijn van onse dwalingen
en buytensporigheden. Dit moet geschieden op een fijne en deliOngeluckig
cate manier, die de Romeinen noemen Urbaniteit
zou een Schryver zijn, indien by schuldig geoordeelt wierd, om
dat eenige harssenloose bollen uyt de Generalia, door een fade en
ongefundeerde gissing, Specialia trecken, eerst tot laste van
ymant daar nooyt om gedacht is, en vervolgens tot nadeel van den
Auteur.
Doedijns schaart zijn HM onder de satires. Volgens de onvolprezen
Brummack zijn hieraan drie kenmerken onlosmakelijk verbonden, kenmerken die ook in de HM aanwezig zijn (13).
In de eerste plaats valt Doedijns fouten en misstanden aan. Deze aanval is nu eens gericht op de verre van onbaatzuchtigheid van de clerus, dan weer op de lichtzinnigheid der Leidse studenten of de mercuriale muggezifters. Steeds neemt hij een bepaald voorval uit de actuele werkelijkheid als uitgangspunt.
Verder legt Doedijns een norm ten grondslag aan zijn aanval. Hij
heeft bepaalde ideeen over wat wel of niet aanvaardbaar is en hieraan
toetst hij datgene, wat hij cm zich heen ziet gebeuren. Wanneer deze
werkelijkheid overeenstemt met zijn ideaal, zal de schrijver het onderwerp laten voor wat het is. Is dit niet het geval, dan schiet hij
zijn scherpe, satirische pijlen erop af. Een voorbeeld van zo'n norm
betreft het bijgeloof. Doedijns aanvaardt niets dan wat hij door middel an de rede kan begrijpen. Het is voor hem volkomen gerechtvaardigd alles te bekritiseren wat van deze norm afwijkt. Wanneer de stad
Rotterdam jongleurs en acteurs verbiedt op te treden op de kermis, is
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dit voor Doedijns aanleiding een opsomming te geven van bezienswaardigheden die wel als attractie aanwezig zullen zijn. Hij laakt daarmee het starre calvinisme der vroede vaderen, dat doorspekt is met
bijgeloof. De opgesomde vermakelijkheden bestaan slechts in hun verbeelding. Onder andere zijn er nachtmerries en een weerwolf, die kunnen spinnen en broodeten als de meermin van Edam. Zij zou geleefd
hebben in de vijftiende eeuw in de Zuiderzee. Door een dijkdoorbraak
was deze in open verbinding gekomen met het Purmermeer. Enkele boerendeernen ontwaarden in de schuimende golven van het meer een zeemonster, dat later een heuse meermin bleek te zijn. Zij slaagden erin
haar gevangen te nemen en naar Edam te brengen, waar haar geleerd
werd als een beschaafd mens brood te eten en te spinnen. Van heinde
en verre stroomden nieuwsgierigen toe om het wonder te aanschouwen
(14).
Naast de eigenschappen van aanval en norm heeft de satire ook indirectheid als kenmerk. Zij duidt op het totaal aan esthetische elementen, die ertoe dienen de norm over te brengen en de aanval op aangename wijze door de censuur van lezer en/of overheid te loodsen. Ook
hiervan is sprake in de HM, waarin met vele retorische trucs de aanvallen worden verwoord. Door middel van beeldspraak, vergelijkingen,
woordspelingen en wat dies meer zij, worden al het onrecht, alle onzin en allerlei andere laakbare voorvallen door Doedijns besproken en
bekritiseerd.
De stijl komt overeen met die van het burleske. In de studie van F.
Bar over dit genre komen de kenmerken ervan naar voren, die ook in de
TIM zijn aan te wijzen (15). Zo vlecht Doedijns op talloze plaatsen
spreekwoorden en gezegden in, dikwijls in de vorm van sententies die
ontleend zijn aan klassieke auteurs. Verder valt op, dat er veel Latijnse en Franse uitdrukkingen voorkomen, die in de tekst gecursiveerd zijn. Menig lezer vond dit een probleem en verzocht de auteur
vertalingen erbij te leveren. Doedijns weigerde aan dit verzoek gevolg te geven:
maer den Vaderlandsen Leeser gelieft te consideren dat het 'er
mee gaen zou, als met de essences, en ruykende wateren, waer van
de geestigheid vervliegt, als men se over giet: ook heeft men
gemeenlijk meer reverentie en achting voor 't geen men niet en
begrijpt (16).
Over verheven zaken schrijft hij dikwijls in gewone omgangstaal of
zelfs laag-bij-de-grondse taal. Over een ernstig onderwerp als sterven kan hij laconiek zeggen:
weest niet melancholijk by avans, maer drinkt eens op Mercurius
sijn gesontheit; 't sterven is maer een quaed ommesien werks; wy
sterven alle daeg, yder tand die uyt uw mond vald, is een Memento
mori (17).
Ook is Doedijns liefhebber van gezochte absurditeiten en wilde overdrijvingen. Een fraai voorbeeld is te vinden in de HM van 7 juni
1698, waar een beschrijving staat van wilde varkens die in Rotterdam
te koop zijn aangeboden:
Haer tanden behoeven niet te wyken aen die van een klein Olyphantje. Met het schuym, dat uyt haer bek komt, kunnen de Barbiers
wel vier Boeren raseren, of den baerd afmaeyen. De oogen schieten
by donker sulke blixem-straelen, dat 'er een arm Student gemakkelijk by lesen kan. Haer gekners en naar geluyd lykend naer den
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Titelorent Haegse Mercurius.

Donder in de Maert. Den aessem is zo brandig, dat men 'er kinderluyren by droogen kan.
Het voert te ver hier alle burleske kenmerken en detail te bespreken.
Rest mij in het kort nog te noemen de talrijke woordspelingen, grappen met titels en namen, parafrases, pseudo-geleerde woorden en de
komische opmerkingen en uitroepen van de schrijver tussen de verschillende onderwerpen door.
Laten we de HM vergelijken met de geschriften van Weyerman. Het behoeft geen nader betoog, dat ook de laatste de kenmerken bezitten van
een satire. Zowel Doedijns als Weyerman leveren voortdurend scheldkanonnades, "waarvan de redenen op een geestige en onderhoudende wijze
uit de doeken worden gedaan" (18). Bij de eerste zijn deze evenwel
aanmerkelijk korter dan bij Weyerman, die doorgaans een hele pagina
of meer verwijlt bij een onderwerp. Het essaykarakter van zijn periodieken is dan ook duidelijker aanwijsbaar dan in de HM. De ontleder
der gebreken laat op 12 februari 1725 dit verschil naar voren komen
door eerst de gebeurtenissen rond de vurige markiezin Baileul door
Doedijns te laten bespreken (geciteerd aan het begin van dit artikel)
om vervolgens zelf een staaltje van zijn kunnen te geven. Waar Doedijns zich slechts een korte alinea bezig houdt met het onderwerp,
werkt Weyerman het voorval uit tot een beeldende en bijna uitputtende
beschrijving.
Voor beide auteurs vormt het krantenieuws aanleiding tot eigen bespiegelingen. Beiden spelen hun associatief spel en etaleren daarbij
hun kennis van klassieke en moderne schrijvers. Diepzinnige wijsheden
brengen zij te berde en passen die toe op concrete gebeurtenissen,
waarbij zij gaandeweg links en rechts nog rake klappen uitdelen aan
alles en iedereen wier fouten hun op dat moment te binnen schieten.
Weyerman gaat hierin veel verder dan Doedijns. Doordat Doedijns zich
vaak mar even met een onderwerp bezig houdt, is er in de HM meer
sprake van nieuwscommentaar. Langzamerhand durft hij hier meer van of
te wijken en worden zijn beschouwingen langer, veelzijdiger en speelser, waardoor het karakter van nieuwscommentaar meer en meer verdwijnt. Toch blijven zijn opmerkingen betrokken op het gebeuren van
zijn tijd. Bij Weyerman is dit veel minder het geva]. Bij hem is de
actualiteit volkomen van ondergeschikt belang (19).
In de HM zag Campo goede voorbeelden van burleske stijl, van tierende
beschimpingen die er niet om logen, en van korte en kernachtige besprekingen van scabreuze onderwerpen en voorvalllen uit die tijd.
Hi Bruit trok hij zijn lering en paste die toe in zijn eigen werk. De
succesvolle formule zou ook bij hem vruchten afwerpen.
Niet alleen Doedijns' manier van schrijven was hem in gedachten gebleven, ook een aantal van zijn passages stond hem nog duidelijk voor
de geest. Zo zal de ontleder der gebreken in zijn vertoog van 12 februari 1725 misschien wel gedacht hebben aan het volgende fragment
uit de HM van 30 juli 1698:
Seker Enterloper, die Venus-kusten lang bevaren heeft om aen de
kost te komen (pascitur inguine venter) heeft Schipbreuk geleden
in de straet van Gibraltar van een teefje, dat op haer achterste
pootjes loops. De mast is over board geraekt en de voor-steven
van sijn Schip magtig beschadigt: non omnibus datum est habere
nasum. 'T is nog slegter sich over te geven aen die funeste en
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doodelijke plaisieren, als een conkel byn, of concubyn, te houden; komt 'er een kintje van, men kan 't t er niet eens aensien,
dat de Ouders nooyt getrouwd zijn geweest als op crediet: als men
laet gaet eeten, ontbyt men wel eens. Laet ons eindigen, om niet
te vervallen in de Saletez mal salees.
-

-

Noten

(Jacob Campo Weyerman:)Den ontZeeder der gebreeken. Amsterdam,
1724-1726. 20 augustus 1725. (UBL Th 1969)
2. Ibidem: 12 februari 1725.
3. Den kZuyzenaar in een vrolyk humeur Utrecht, (1733) p.85, 86;
Den adelaar. Amsterdam, 1735. 28 februari 1735; Rotterdamse Hermes. Rotterdam, 1720-21. 13 februari en 5 juni 1721.
4. Om praktische redenen heb ik voor dit artikel gebruik gemaakt van
het exemplaar UBL 1147 B 27.
5. Amsterdamse Courant van 20 en 25 januari 1735. Bedoeld is Pieter
le Clercq (1692-1759), die vele geschriften op het gebied van
geschiedenis en natuurkunde op zijn naam had staan. Ook stond hij
bekend als dichter en vertaler van Engelse en Franse werken.
6. Bijvoorbeeld in de HM van 1 en 5 februari 1698, 2 april 1698 en
25 december 1697.
7. Oprechte HaerZemse Courantvan 15 en 25 februari, 1, 8 en 27
maart, 5, 10, 12, 22 en 24 april 1698.
8. Jacob Campo Weyerman: Konstschilders. Deel 2: p.276-277.
In deel 4 van de KonstschiZders, waarin onder meer de Haagse
schilderswereld wordt beschreven, wordt het volgende over Willem
Doedijns vermeld: "onderscheide malen is by eerste bestierder
geweest van Picturas Maatschappy; en de loffelyke Hooge School
der Teken en Schilderkonst in 's Gravenhage, is voor een gedeelte
haare oprechting aan dien konstryken Overvliegers verschuldigt"
(p.41). Op p.60 wordt hij als leermeester en groot schilder genoemd.
9. P.J. Buijnsters: 'Hendrik Doedijns en zijn Haegse Mercurius
(1697-1699)'. In: Levende TaZen 1968. p.396-405. Ook verschenen
in: P.J. Buijnsters: NederZandse Ziteratuur van de achttiende
eeuw (...). Utrecht, 1984.
10. A.J. Hanou: 'Dutch periodicals from 1697 to 1721'. In: Studies on
Voltaire and the eighteenth century 199 (1981), p.187 204.
11. G.J. Hoogewerff: De geschiedenis van de St. LucasgiZden in Nederland. Amsterdam, 1947. Patria, Vaderlandsche cultuurgeschiedenis
in monografieen 41. p.190-199. J. Gram: De schildersconfrerie
Pictura [...]. Rotterdam, 1882. p.2-31. Voor de contribuantenlijst, zie D.O. Obreen: Archief voor Nederlandsche kunstgeschiedenis
[...]. Rotterdam, 1877 1890. Deel 4: p.102, 109, 151 en 156.
12. Zie hierover: Mercurius in den rouw, of trzamenspraak tusschen de
1.

-

-

geest van Cato en Maecenas, over het goede en quade der Mercuren.
(tekst opgenomen in de tweede druk van de HM)
13. J. Brummack: 'Zu Begriff und Theorie der Satire'. I&eutsche
Vierteljahrschrift fur Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. Sonderhefte Forschungsreferate 45 (1971). p.333 334.
14. Dit destijds aloe bekende verhaal staat onder meer in de Divisie-
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kroniek. fol.239. (UBL 1196 C 14)
15. F. Bar: Le genre burlesque en France au XVII siecle. Paris, 1960.
16. HM, 30 oktober 1697.
17. HM, 28 maart 1699.
Inaledede18. K. Bostoen: 'De satire als "ineetend vochet
lingen van de Stichting JCW 8 (1985). p.14.
19. E. Groenenboom-Draai: 'Weyermans "Kourant-traktement" [...P. In:
Spektator 13 (1983-1984). p.440-449.

K. Bostoen

WEYERMAN EN DE MUZIEK
Het is bekend, dat Weyerman in zijn tijdschriften over alles en nog
wat oreert. Het komt mij voor, dat menigeen - ik denk bijvoorbeeld
aan beoefenaren van de mentaliteitsgeschiedenis - zou gediend zijn
met een inventaris van onderwerpen waaraan Weyerman bij gelegenheid
een afzonderlijk betoog wijdt. Daaruit blijken immers allerlei voorkeuren, die Weyerman ongetwijfeld deelt met zijn geintendeerde publiek. Zo kwam ik, bladerend in Weyermans werken, een vertoog tegen
over subjectiviteit bij historici (1), over bestraffing van satirici
als Dryden, Voltaire en Boileau (2), over het clavecimbel (3), enz.
Dit laatste bracht mij ertoe om na te gaan, of onze auteur ook over
de muziek had georeerd. Immers, we weten, dat muzikale belangstelling
Weyerman niet vreemd was, gezien de liedteksten, die hij onder de
aanduiding "Air" her en der in zijn werken publiceert. Andre Hanou
was zo goed zijn onvolprezen kaartsysteem voor mij op dit punt te
raadplegen en ik kreeg inderdaad interessante verwijzingen, die doen
vermoeden, dat een systematisch onderzoek nog veel meer zou opleveren. Misschien dat mijn bijdrage ertoe leidt, dat iemand een dergelijk onderzoek gaat ondernemen.
Weyerman laat zich nu en dan eens uit over de hoge muziek, maar hij
besteedt veel meer aandacht aan volksmuziek en populaire muziek. Als
we op Weyermans uitlatingen afgaan, dat stellen we vast, dat, wat de
hoge muziek betreft, de Italiaanse de kroon spant. De meest populaire
musicus in die dagen blijkt de violist en componist Pietro Locatelli
(1695-1764) te zijn geweest (4). Het feit, dat Locatelli een groot
deel van zijn leven in de Republiek doorbracht - hij zou te Amsterdam
overlijden - is daar vermoedelijk debet aan. Hoewel de avondconcerten
van Locatelli zeer veel publiek trokken, meent Weyerman het werk van
deze componist, dat hij karakteriseert als "Harlequyns Sonnaten",
achter te moeten stellen "by het Muziek van den deftigen Corelli"
(5). Een pikant detail in dit verband is, dat Arcangelo Corelli
(1653-1713) de leermeester was van Locatelli, een feit, dat ook Weyerman niet zal zijn ontgaan.
Wanneer Weyerman over uitvoerende kunstenaars schrijft, dan presenteert hij hen met groot genoegen als sukkels, tenminste, als hij maar
even die kans krijgt. Zijn kunstbroeders, de schilders, worden bijvoorbeeld regelmatig als malloten ten toon gesteld. Maar muzikanten
blijken evenzeer hun merkwaardige trekjes te hebben. De natuurlijke
ondeugd die hij in zijn Doorzigtige Heremyt (1730) aan muzikanten
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toeschrijft, is hun neiging om het grote woord te voeren op terreinen
waar ze geen verstand van hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval net
de violist Van Quickelenberg (6):
Den beruchte QuikkeZenberg ley doorgaans zyn fiool neer in het
bloempje van zyn spel, om de liefhebbers in slaap te praaten door
den opium van zyn mal diskoers, dewyl hy dan de zaaken van Europa
schifte en deelde, den aktie-handel onkundiglyk ontleede, en het
Toskaans gebied jammerlyk karakterizeerde, over welke stoffen hy
noch deerlyker sprak als een poeet over den Levantschen handel,
of een bierbeschooyer [=bierhandelaar] over het vierkant van den
Cirkel (7).
Lijdt deze violist aan het euvel van de kletspraat, een Bredase zangeres valt regelmatig ten offer aan een geheel andere ondeugd:
De befaamde Juffrouw Willemyntje, die zangnymf uyt het Bredaas
leggend hart, had een stem als een nachtegaal, en echter gaf zy
altoos den voorrang aan een 't zamenspraak tusschen de lakens,
boven een muziek-concert in een beslooten kamer. Het heugt me dat
een Fransch heer, wiens stem als een klok, doch wiens goudbeurs
klonk als een gebraaden appel, eenmaal die broedzieke duyf
schaakte door een airtje [=liedje]. Ha, myn voor de degemans mededoogende suster Trapgans, (8) (gilde zy uyt) hoe bekoorlyk is

zyn stem? ik vrees dat ik een voetval ruggelings sal doen in het
vale gezeZschap by aldien hy voortvaart in die zielvervoerende
toonen; en daar toe is hy den schoonste man die ooit onder het
bereyk kwam van myn graage blikken. HeZaas, ik spZyt als een overrype pruym van damast door de warmte van zyn stem! Ik zidder
als een bouquet van bruyZoftsZoveren als hy trembleert; en dewyl
myn fiool de Gambe reeds is gesnaart tot een dobberend concert,
sterf ik in myn zilverlakensche muyZtjes indien hy my niet ilico
[=ter plekke] komt onderschraagen (9).
Maar nu iets over Weyermans uitlatingen over de volksmuziek en het
populaire genre. In zijn Ontleeder van 13 november 1724 wijdt hij
ongeveer een volledige aflevering aan "Een Vertoog over de Muziek".
Dit "Vertoog" kondigde hij al in de vorige aflevering van 6 november
als volgt aan:
Verwagt toekomende Week de Oplossing van een Vraag; Of'er meer
Goed als Kwaad steekt in de Muziek? Zo den OntZeeder der Feylen,
dat Muzikaal Onweer [=gedonder?[ heels huyds ontspringt, loopt
hij vry zo ras als een bekent Sneukelaar [=snoeper, vrouwenliefhebber[, die 't Overspel niet nagaat met loode Schoenen, maar die
het nadraaft met Potaarde [=klei] Loopers (10).
Het lijkt erop, dat Weyerman met deze 'moraal van de muziek' zichzelf
een onmogelijk onderwerp had opgedragen, maar zoals meestal hield hij
zich ook nu nauwelijks aan zijn eigen belofte. Zo vraagt hij zich af:
Maar is'er oit Iemand bekent geweest, [...] die de onderscheyde
uytwerkingen der Muziek heeft bestudeert?
om maar meteen het antwoord te geven:
Dat heeft hy [=de Ontleeder] gedaen, (zegt hy) en hier hebje de
Proef op de Som (11).
Handelend over de psychische effecten van de muziek, begint hij met
drie traditionele modi te schetsen, om tegelijk enige grepen pekel in
katholieke wonden te strooien (12):
De Dorische Muziek is een Tegengift tegens de onkuysche Gedach-
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ten; die Muziek slacht de Grieksche taal, en is uytgestorven in
de Abdyen en in de Kloosters.
De Phrigische Muziek ontsteekt de lust om te oorloogen en om
Krygsdaaden te bedryven; die Muziek is geinterdiceert [=verboden]
by de hedensdaagsche Romeynen• De Lydische Muziek verootmoedigt
de Hovaardy, en de ydele Glorie; die Muziek is een Doodvyandinne
van Romens Kerkelyk Zwart, en van 't bloetroot der Kardinaalen
(13).
Vervolgens komen de uitwerkselen van de moderne populaire Westeuropese muziek aan de orde, waarbij natuurlijk de landaard van de verschillende musicerende volkeren wordt getypeerd: valsheid en geilheid
voor de Fransen, stijfheid en plompheid voor de Duitsers, dwangmatige
herhaling voor de Italianen, galligheid voor de Engelsen, armoezaaierij voor de Schotten, domachtige onkunde voor de Welshmen, het uitbraken van verwensingen en roomsgezindheid voor de Ieren en weeige
gemakzucht voor de Nederlanders. In Weyermans eigen bewoordingen
klinkt dat als volgt:
De Fransche Muziek is een Stalkaars [=dwaallicht] die de Kuysheyd
der beyde Sexen in 't Water leydt, en daarom doopt een zeeker
Auteur het Opera, gelyk als de Punt van een Stiermarksche Helbaart, en gelyk als de Lier van Orpheus de Rinosters [=neushoorns], de Olifanten, en de Wilde Zwynen kon doen vergaderen, op
die wyze doet een Germaans Concert van Herpaukken [=krijgspauken], Trommellen, en Waldhoorns die Bataille Paerden van Glorie
't zaamentroppen, die hunne Maanen op de Opperlippen voeren (14).
De Italiaansche Muziek is een Zinnebeeld van den Steen van Sisyphus (15), op-en nederrollen, en by poozen, draait die Muziek
rondom gelyk als een Dansmeester die op de linkerpoot pirouetteert. De Engelsche Muziek is zoo scherp gelyk als oude Cheshire
Kaes, en een Man die een Engelsch Air kan zingen, zonder dat zyn
Mond uytslaat, is van een gezonde gesteltenis. De Schotse Muziek
is zo ryk gelyk als derzelver Inboorlingen en de Zakpyp [=doedelzak] is de Kerk-klok der Berg-Schotten. en den Orgel van Rob Roy
(16), den Bescherm-H. [=patroon] van 't nabuurig Vee. Een WeZschman misbruykt de Harp, gelyk als een Atheist de Reden misbruykt;
en een yr kend geen andere Muzieknooten als die gestelt zyn op de
Sleutel van de Litany der Vloek-verwanten, en die beginnen met de
woorden van; (17) G** bless King James the Third! De NederZandsche Muziek smaakt gelyk als een Garstepapje met lange Rozynen,
en de NederZandsche Muziek, is een Kamenier die de Gestikte Rokken der Fransche Airtjes afdraagt, tot de Stootkant toe [=de in
Frankrijk afgedankte melodieen gebruikt tot ze helemaal versleten
zijn] (18).
Om met deze bijdrage over Weyerman en de muziek te besluiten, tenslotte nog een citaat, waarin het vorige nog nader wordt uitgewerkt:
aan het slot van de aflevering met het "Vertoog over de Muziek" wordt
namelijk aangaande de zangkunst een ingezonden brief opgenomen van
een zekere "Vin de Grave" (ondanks zijn Franse naam een onmiskenbaar
achttiende-eeuws Nederlands zangliefhebber) gericht aan de "Heer OntZeeder der Cecilianisten":
Dat'er vry meer te zeggen valt over de Muziek, is waar, maar men
moet den Regenbak niet op eenmaal uytputten. Ik weet wel, dat een
Zangmeester de beeving van zyn Nooten meer verpligt is aan de
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Koude, en aan den Appetyt, als aan zyn Bekwaamheyt. Ik weet, dat
'er niets gemeenzaamer is, te Parys, dan een Schoenlapper een
paar Pollevyen [=hakken] te hooren repareeren, op het Operas Air,
van Armide est encor plus aimable, etc. (19) en in Italien zul je
niet een Kruyer of Sleeper vinden, die de Nagels van zyn Regterhand niet laat uitbotten, om de Guitarre te nypen. Dat een Spanjaart zyn Maitres wakker built, op de Cadans, gelyk als geen
[lees: een?] Nacht-uyl, die een aanstaande Lyk verkondigt, is
bekent; en dat de Nederlanders aan 't Zingen tyen, wanneer de
Klok der Dronkaards drie Flessen begint te beyeren, is geen
Staatsgeheym aan den Ontleeder der FeyZen, en aan St. Bacchus
respective Stok-dweylen.
Tot zover de beer Vin de Grave, die de bestudeerder van de psychische
effecten van de muziekkunst aan het eind van zijn brief nog een welgemeend "Adieu Tent Kameraat" toevoegt.

Noten

1. Jacob Campo Weyerman:Den vroZyke tuchtheer . Amsterdam, 1730.
p.282-288. (UBL 1209 A 12)
2. Jacob Campo Weyerman: De zeldzaame Zeevens byzonderheden van Laurens Arminius (...). Amsterdam, 1738. p.162-166. (UBL 1082 B 57)
3. Tuchtheer a.w. p.41-43.
4. Ibidem: p.18, 107, 216, 338.
5. Leevens byz. a.w. p.154-155, 213.
6. De violist Johannes Frederik van Quickelenberg (gestorven na
1721) was afkomstig uit Den Haag, maar woonde in de periode 17151721 te Rotterdam, om zich daarna in Engeland te vestigen, waar
hij vermoedelijk is overleden. Door de Rotterdamse stadsregering
werd hij in 1716 aangesteld en bezoldigd als muziekleraar. (Vgl.
NNBW Deel 1 (1927), ko1.1032-1033)
In de Amsterdamsche Hermes, deel 2 (1723), af1.49, p.385-386 beschrijft Weyerman een ontmoeting met Van Quickelenberg in het
"vermaarde Luyks-bierhuis van 't Zwaantje" bij de Nieuwe Haven:
"een inlands Muziekant [...] die eer den naam verdiende van Quakkelenberg, want zyn tong liep op geen anderen toon dan op dien
van Quak, quak, quak". Over de "wonderbaare eigenschappen" van
deze violist schrijft hij: "hy loog, als een Sterrekyker, by
vloekte, als een Vluchteling [dit slaat op de hugencten], by
dronk als een Kastelyn, by was kwaadspreekent als een Mof, by
vuilbekte als een Komediant, maar by was een Muziekant in Folio
[=een groot musicus], en by speelde als een Aap".
7. Jacob Campo Weyerman De
doorzigtige heremyt . 's-Gravenhage,
1730. p.190. (UBL 1105 C 15)
8. Interpretatie van deze - omwille van de hartstocht - vermcedelijk
als betekenisloos op te vatten uitroep: Ha, mijn schommel van een
zus, jij, die zoveel medelijden hebt met stoere kerels!
9. Heremyt a.w. p.190-191.
-

-

10. Den ontZeeder der gebreeken. Beneevens de vier tegen ontleeders.
Amsterdam, 1724-1726. 2 Din. Deel 2: p.32. (UBL 1209 A 9-10)
-

11. Ibidem, p.35.
12. Wellicht is een en ander door Weyerman ontleend aan Gioseffe Zar-
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lino's Istitutioni armoniche uit 1558 of aan een ander werk, dat
op Zarlino's theorieen teruggaat.
13. Ontleeder, a.w. Deel 2: p.35.
14. Dit laatste heeft waarschijnlijk betrekking op de rijkbesnorde
Duitse cavalerie, of moeten we hier denken aan eveneens besnorde
Duitse studenten en hun kabaal op promotiepartijen? Vgl: "en dat
de Cureten (=hier: Indiaanse tovenaars) op trommelen en herpauken
rammelden, gelyk als de Hoogduitsche Studenten, die hun promotiefeest geeven, is bekent". (Amsterdamsche Hermes, deel 2, p.387)
15. Weyerman citeert hierbij in een noot Horatius'Epoden (XVII, 6869): "Optat supremo collocare Sisyphus
In monte Saxum, sed Vetant leges Jovis".
16. Rob Roy was 'chief' van de Macgregor clan, ook veehandelaar. Toen
hij het geld niet kon terugbetalen, dat hij van de eerste hertog
van Montrose ten behoeve van zijn veehandel had geleend, trok hij
zich terug in de hooglanden en maakte in de periode 1712-1722
Schotland onveilig als roverhoofdman. In de periode 1722-1727 zat
hij in de Londense Newgate-gevangenis. Hij kreeg pardon in 1727,
toen hij reeds op het punt stond om te worden verscheept naar
Barbados. Weyerman was wellicht net deze figuur bekend via de
lectuur van het aan Daniel Defoe toegeschreven The Highland Rogue, dat in 1723 (dus ca. een jaar viior deze aflevering van de
Ontleeder was verschenen).
17. Hierbij verwijst Weyerman in een noot naar "Den Pretendent". Dit
is de katholieke koning Jacobus III, die aanspraak maakte op de
Britse kroon na de dood van koning Willem III in 1702. Het was
echter de half-zuster van Jacobus, 'Queen Anne', die Willem zou
opvolgen.
18. Ontleeder, a.w. p.35-36.
19. Vermoedelijk ontleend aan de opera Armide et Renaud van Jean Baptiste Lully, die op 15 februari 1686 in premiere ging te Parijs.
Het libretto was gebaseerd op Tasso's Gerusalemme liberata. Kennelijk gaat het hier om een deuntje, dat in het tweede decennium
van de achttiende eeuw even populair was bij de gewone man als
tegenwoordig de aria uit de Parelvissers.

Jos Leenes

BOEKBESPREKING VAN HET VERLOKKEND ()OFT

Het verlokkend ooft: proeven over Jacob Campo Weyerman. Bezorgd door
Peter Altena, Willem Hendrikx, Ce.a.] Amsterdam; Huis aan de drie
grachten, 1985. (Kritische studies)
Nu diverse werken van Weyerman in de afgelopen jaren zijn herdrukt,
is onlangs na veel oponthoud de essaybundel Het verlokkend ooft verschenen. De aankondiging hiervoor deed K. Bostoen al in de Med.JCW 6
(1983), nr.1, maar door misverstanden over de uiterste kopijdatum en
andere drukkersperikelen werd de uitgave erg vertraagd. De essays
waren dan ook al in 1982 persklaar, wat weer inhoudt, dat enkele ervan reeds een vervolgartikel kennen, dat eerder gedrukt werd dan de
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bundel zelf. Een voorbeeld: J.J.V.M. de Vet publiceerde in 1982 in
het DocumentatiebZad werkgroep achttiende eeuw het artikel 'Weyerman
en zijn kartuizer' als vervolg op zijn artikel in Het verlokkend
ooft. In zeer beperkte kring was de inhoud van de kopij natuurlijk
wel bekend. Dit blijkt ook uit verwijzingen in diverse artikelen in
de Med.JCW. De Vet en Hendrikx verwijzen naar zichzelf (resp. Med.JCW
6 (1983), nr.1, p.3 en idem nr.2, p.2). Altena verwijst naar Broos
(Med.JCW 6 (1983), nr.1, p.16) en Wortel naar Hanou (Ved.JCW 7
(1984), p.28).
Zijn de persoonsgegevens van de auteurs bijgewerkt tot 1985, de tien
essays in de bundel weerspiegelen de stand in de Weyermannistiek in
1982. Dit heeft tot gevolg, dat veel informatie verouderd is, of
zelfs foutief. Ondanks dat geven de meeste artikelen, behalve veel
informatie over Weyermans werk, een goed overzicht van een aantal
literaire en maatschappelijke tendenzen in het begin van de 18e eeuw.
En telkens blijken zij gebaseerd te zijn op gedegen literatuur- en
archiefonderzoek.
In zijn inleiding op de bundel geeft De Blauw een (zeer) kort overzicht van de al dan niet wetenschappelijke aandacht die werd besteed
aan Weyerman en zijn werk tot op de dag van 'vandaag'. Hieruit
blijkt, dat tot het samenstellen van de essaybundel al in 1979 werd
besloten. De Stichting JCW werd in 1977 opgericht en het is dus niet
verwonderlijk, dat lang niet alle aspecten van het veelzijdige leven
en oeuvre van Weyerman binnen de 270 pagina's tellende bundel konden
worden besproken. De pretentie is dan ook, dat de tien essays "de
lezer enig houvast geven bij lezing van de artikelen" in de Med.JCW.
Dat er ook na 1982 in vele andere tijdschriften geschreven wordt over
Weyerman is bekend en benadrukt zijn belang voor de huidige literaire
en algemene geschiedschrijving. De Blauw geeft een handzaam overzicht
van de inhoud van Het verZokkend ooft, on te besluiten met de hoop,
dat de lezers verlokt zullen worden door het "ooft van Temptatie":
dat zij Weyerman zullen lezen en op zijn waarde schatten.
De bundel opent net een chronologisch overzicht van het leven en werk
door Altena, Marechal, Nieuweboer en Sierman, Weyermankenners van het
eerste uur. Deze biobibliografie is gebaseerd op werk van en over
Weyerman en het dwingt respect of te zien hoe de samenstellers bier
orde in de grote hoeveelheid gegevens hebben weten te scheppen. Er
wordt een redelijk inzicht geboden in de levenswandel van Campo, maar
volledigheid kan niet worden verwacht. De auteurs geven aan, dat hun
keuze selectief is en sons op onbetrouwbare, nog niet geheel op hun
waarheidsgehalte gecontroleerde bronnen (bv. de biografie van Kersteman) is gebaseerd. In de levensloop worden ook de bibliografie van
Ter Horst uit 1946 en de latere aanvullingen hierop verwerkt. Ook dit
oeuvre-overzicht is niet volledig, want, zoals Altena c.s. aangeven,
er worden nog steeds werken van Weyerman ontdekt. Een voorbeeld: het
pamflet van Weyerman tegen de South Sea Company - overigens behalve
in Brussel (Med.JCW p.228) ook aanwezig in de Bibliotheca Thysiana te
Project van cane wint assurantie compagnie (1720) wordt niet
Leiden
genoemd. Soms roepen dateringen vraagtekens op. Op basis van het feit
dat Jan van Hoogstraten in 1701 in Breda verbleef en dat hij twee
lofdichten schreef bij Democritus en HeracZitus Brabantsche voyage
worden dit kluchtspel en De gehoornde broeders gedateerd op 1701. Den
Persiaansche zydewever wordt zonder nadere verklaring gesteld op
-
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"1726, of enige jaren eerder". Dit werk wordt overigens genoemd onder
de datum 1718. Hier en daar vallen nog andere steekjes: waarom is Den
ontleeder der gebreeken op 25-10-1723 te Rotterdam verboden? Als bron
wordt opgegeven "GA Rotterdam"; wat erg summier lijkt me. Een bron
voor de datum van uitgave van De merkwaardige levensgevallen van den
beruchten kolonel Chartres (niet op 20, maar op 17 juli 1730, volgens
de Leydse courant) wordt weggelaten. De Zeevens van paus Alexander VI.
[...] wordt op 1731 gedateerd, terwijl deel 1 al in december 1730 in
de winkel lag. Verder lijken sommige gegevens wat al te selectief
opgenomen: waarom wel het jachtschilderstuk te Breda genoemd, maar
niet de bloemschilderijen uit Karlruhe (Kassel) en Amsterdam? Wat de
vormgeving betreft valt het op, dat regelmatig in de chronologische
jaartalkopjes jaartallen tussen haakjes worden herhaald. Wat hiervan
de reden is, is me niet duidelijk. Recente ontdekkingen over Weyermans leven en werk, zoals de vrijbrief voor Vianen (1731), tonen aan,
dat dit overzicht terecht voorlopig genoemd wordt. Ik hoop, dat verdere aanvullingen evenwel net zo lezenswaardig zullen zijn.
Het essay van de in 1981 overleden Lenstra is door De Blauw samengesteld uit een drietal hoofdstukken uit Lenstra's doctoraalscriptie
(1956) over Weyerman. Het zijn de hoofdstukken over Weyerman als
krantenjournalist, de inhoud van zijn werk en de stijl. Lenstra geeft
in een wel heel kort bestek weer welke onderwerpen open stonden voor
Weyerman als kourantier: binnenlands en buitenlands nieuws en religie. Op het laatste punt noemt hij Weyerman onrechtzinnig. Dit staat
lijnrecht tegenover de bewering die De Vet doet in zijn essay: die
noemt Weyerman een star rechtzinnig calvinist. De waarheid zal bier
in het midden liggen. In De historie des pausdoms wordt afgerekend
met het katholicisme. Een star calvinistische houding is dan het middel bij uitstek voor een scherpe aanval. Ik kan me niet aan de indruk
onttrekken dat Lenstra, door zijn ideeen over 18e eeuwse cultuur (Nederland was nog niet toe aan de al door Engeland overgenomen Franse
cultuur) te koppelen aan uitspraken die Weyerman doet in zijn werk,
vaak te oppervlakkig analyseert. Dan steekt het ook te vernemen, dat
Weyerman een primitieve mentaliteit, zelfs haat zou hebben tegen
volksvreemde elementen, dat hij op een huisbakken manier schrijft
over het huwelijk en dat hij als sociaal criticus zich op het lage
vlak beweegt met de pedanterie van de parvenu. Wat de stijl aangaat
lezen we, dat Weyermans hoofddeugd ligt op het gebied van de scherpe,
rijk gevarieerde humor. De Konstschilders hebben dan ook buiten het
anekdotische on weinig te betekenen, maar sons zijn Weyermans psychologische karakteristieken toch "werkelijk aardig". Over het algemeen
ligt zijn niveau echter ver beneden Van Effens Hollandsche spectator.
Lenstra heeft mijns inziens teveel hooi op zijn work genomen. Het is
dan ook bij sons niet onaardige aantekeningen gebleven.
Schneider stelt in zijn bespreking van Weyermans kritiek op kourantiers een belangrijke vraag: hoe oorspronkelijk is Weyermans werk?
Hij ontmaskert hem namelijk als plagiarus van De Vigneul-Marville,
van wie in 1700 een verzameling literaire anekdotes en kritische overwegingen met soms satirische trekjes (Mdlanges d'histoire et de
Zittdrature) verscheen. Weyerman heeft zijn visie op kourantiers overgenomen zonder bronvermelding. De laatste tijd wordt duidelijk,
dat dit vaak gebeurt in zijn werk. Ik krijg dan ook de indruk, dat
Weyermans grote productiviteit ten dele kan worden verklaard door dit
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lenen van anderen.
Hendrikx levert een interessante, annoterende bijdrage over de Bredase elementen in Weyermans werk. Door uitgebreid archiefonderzoek
vindt hij bewijsplaatsen voor Weyermans spot op inwoners van Breda en
voor zijn scherp hekelende uitspraken over misstanden in het stadsbestuur en corruptie binnen de kerk. Door zich te verdiepen in de geschiedenis van Breda kan Hendrikx ook historische conclusies trekken,
zoals over het verband tussen de economische bloei rond 1700 door de
legering van Engelse garnizoenen en de vestiging van kunstschilders
in Breda. De reden waarom Weyerman zelf Breda rond 1720 heeft moeten
verlaten is Hendrikx nog onbekend. Ook De Blauw vraagt zich dit af in
zijn essay. Hij wijst hierbij op pamfletten die zijn verschenen als
reactie op het verschijnen van de Rotterdamsche Hermes (afgedrukt in
de Med.JCW, p.365-381). In deze pamfletten worden inderdaad nogal wat
beweringen over Weyerman gedaan: hij is overspelig (p.365), hij heeft
zijn pen "verhuurt" (366; de Rotterdamsche Hermes wordt pas vanaf
nr.24: 2-1-1721 "Gedrukt voor den Autheur"), hij is door zijn moeder
het huis uitgezet (367), heeft met zijn blijspelen de overheid van
Breda beledigd, en moest daarom vertrekken. Verder heeft hij zijn
"moeders hand nageschreven" en zo "geld afgetroggelt" (371; ook Van
den Burg beweert dit; zie p.256 van de essaybundel). Bij de blijspelen, gekarakteriseerd als 'lasterrollen', zou hij de sleutel bekend
gemaakt hebben (372). De sleutel van De gehoornde broeders was aan
Van den Burg bekend (376). Het is ook dit blijspel geweest, dat hem
de kop heeft gekost (377). Hij zou een relatie hebben gehad met een
"berugten Hoer van Dinter" (371), die in een klooster is gegaan
(378). Een andere reden om zijn hielen te lichten zouden zijn schulden zijn geweest. Hij wilde naar Engeland, maar bleef steken in Rotterdam bij uitgever Willis (378). Gericht archiefonderzoek zou hier
misschien nog meer kunnen opleveren.
Een wel zeer lezenswaardig artikel levert De Vet met zijn beschouwing
van de Historie des pausdoms. Hij toont aan dat Weyerman te hoog
heeft gegrepen. De Historie des pausdoms is een onvcltooid, rommelig
en theologisch chaotisch boek geworden, omdat Weyerman eigen herinneringen, persiflages en zedelessen heeft willen koppelen aan de geschiedenis van pausen en concilies, verbonden met de bespreking van
dogmatische kwesties. Uit De Vets onderzoek blijkt, dat Weyerman zeer
veel literatuur heeft gebruikt, maar dat hij er nogal eens onzorgvuldig mee omgaat: hij geeft geen bronvermelding, verdraait bronnen,
e.d. Geleerde citaten noemt De Vet vaak "eruditie uit de tweede
hand". Omdat Weyerman de plank soms misslaat, lijkt het er op, dat
hij zijn wijsheid voornamelijk uit de boeken heeft. Behalve een gedegen analyse van de Historie des pausdoms geeft De Vet veel extra informatie. Hij licht bijvoorbeeld de verhouding tussen katholieken en
protestanten door in de jaren 1720 en wijst hiermee op Weyermans opportunisme. Op dit vlak ligt ook de waarde van de Historie des pausdoms: uit Weyermans stoken tussen katholiek en protestant zou een
goede definiering van de tijdgeest kunnen worden afgeleid. Verder
geeft De Vet een heldere beschrijving van Weyermans stijl en vormt
hij zich een mening over het geintendeerde publiek. Door zijn uitgebreide literatuuronderzoek (182 noten!) heeft De Vet een grote bijdrage kunnen leveren aan de annotering van de Historie des Fausdoms.
Sierman reisde stad en land af om gemeentearchieven te raadplegen.
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Het resultaat is dan ook een schat aan gegevens over het 18e eeuwse
kermis- en theatertoneel. Hiermee verklaart ze vele passages over
Nederlands toneel in Weyermans werk, en ook het buitenland komt ter
sprake: Weyerman schreef uit eigen ervaring over het Londense theater, maar bewerkte tevens (buitenlandse) krantenartikelen. Dat Sierman ruime kennis heeft over dit onderwerp blijkt uit haar uitgebreide
biografische aantekeningen over de Franse komediant La Lauze, haar
informatieve uitweidingen over de concurrentie tussen commedia dell'
arte en comedie francaise en de bespreking van het organisatorische
reilen en zeilen van kermisgezelschappen. In haar inleiding (p.142)
merkt zij op, dat van slechts een van Weyermans toneelstukken (De
Hollandsche zinnelykheit) een opvoering bekend is. Thomas Matthey
ontdekte, dat ook de Antwerpsen courantier is opgevoerd. Hij schrijft
hierover in een volgend nummer van de Med.JCW. Over Robert Hennebo
ligt nog een biografie te wachten in het GA Leiden. Misschien is
daaruit informatie te putten over de relatie tussen deze medewerker
aan de Amsterdamse Schouwburg en Weyerman.
Van Weyermans Maandelyksche 't Zamenspraaken zijn slechts twee exemplaren overgeleverd (aanwezig in UBA en KBH). Hanou's hoofddoel is
daarom in zijn essay de inhoud van dit werk weer te geven en commentaar te leveren. Hij deed dit al eerder, en net zo verdienstelijk,
met de twee 'zonde'-boeken uit Kampen (Godgeleerde, zeedekundige en
historiesche bedenkingen), waarvan van ieder maar een exemplaar bekend is. Net als in de Historie des pausdoms heeft Weyerman met deze
gesprekken "tusschen de Dooden en Leevenden" tot doel zowel vermakelijke satire als nieuwe, geschiedkundige feiten te leveren. Hanou
licht deze contemporaine, historische en politieke opmerkingen verhelderend toe. Daarnaast geeft hij informatie over de manier waarop
Weyerman reklame maakt in zijn werk, over drukkers en advertenties en
over het genre dodengesprekken. Ook bij Hanou duikt weer de publieksvraag op: Weyerman krijgt veel kritiek, maar verkoopt toch goed;
richt hij zich op een speciaal, beperkt publiek? Ik denk, dat Weyerman een breed publiek bereikte. Het schrijven van wekelijkse tijdschriften, een "razende Tydziekte" volgens Van den Burg, vereiste
goede verkoopcijfers en dus hoge kwaliteit. Weyerman, die bijna al
zijn werk "voor den Autheur" liet drukken, verkreeg dit door aktuele
controversiele onderwerpen in een levendige stijl te behandelen. Aan
deze stijl schenkt Hanou uitgebreid aandacht: Weyerman wisselt zijn
stof zeer vaak af met vertogen, dialogen, anekdotes en toneelachtige
stukjes. In de Maandelyksche 't Zamenspraaken is hij stilistisch op
zijn sterkst als hij zedelessen in een natuurlijke dialoogvorm inbedt. Toch heeft het ook zwakke kanten: fiktieve verhaalkaders worden
niet volgehouden en de dialoogvorm wordt vaak doorbroken door op zich
staande verhalen. Uit opvallende verschillen in de stijl van zulke
stukjes is mijns inziens af te leiden, dat Weyerman vooruit werkte:
vaak had hij al gedeelten in voorraad. Ook leende hij 'karakters' uit
buitenlandse literatuur, die hij zonder bronvermelding vertaalde.
Zoals Hanou terecht opmerkt, zou het een zeer groot onderzoek vergen
dit plagiaat te ontmaskeren.
Ton Broos ligt uit het dikke Brusselse Weyermanmanuscript, waarvan
naar mijn mening te weinig raadpleegbare kopieen voorhanden zijn, de
beschrijvingen die Weyerman geeft over zijn verblijf in Engeland en
zijn contacten aldaar met kunstschilders. Vele daarvan zijn niet op-
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genomen in de Konstschilders en in zijn tijdschriften. Bij archiefonderzoek werd hem duidelijk, dat bijna alles wat Weyerman beweert
(nog) niet door archivalische bewijsstukken kan worden gestaafd.
Daarnaast bestudeerde Broos een aantal contemporaine kunsthistorici.
Hierbij bleek, dat Weyermans Konstschilders zeer bekend was, hoewel
men zijn uitbreidingen en anekdotes minder waardeerde. Opvallend is,
dat men overschreef en plagieerde dat het een lust was. Zo zijn verhalen van Weyerman letterlijk vertaald in Vertue's Notebooks. En Vertue ging niet af op roddels; hij verifieerde zijn bronnen. Broos concludeert dan ook, dat literatuur- en kunsthistorici nauw zullen moet
samenwerken om gegevens uit de Konstschilders op hun juiste waarde te
kunnen schatten.
Marechal, die in de Med.JCW (p.383-395) en in haar uitgave van het
Vermakelyk Wagenpraatje (1985) uitgebreid ingaat op de visie van Weyerman op geneeskundigen en kwakzalvers, geeft in haar essay een compilatie van Weyermanuitspraken over deze beroepsgroep. Bijna zonder
uitzondering zijn deze negatief. Dat Weyerman een sceptisch toehoorder was van kwakzalversgebral, maar zich ook serieus bezig hield net
geneeskunde, komt duidelijk naar voren. Marechal schrijft op basis
hiervan Weyerman een duistere, dubbelhartige persoonlijkheid toe en
suggereert, dat de tragiek van dit dualisme inhoudt, dat Weyerman op
medisch gebied slechts een charlatan is gebleven. Weyerman heeft niet
als geneeskundige gepraktiseerd, maar legde in zijn werken zeer vaak,
en terecht, zijn vinger op de zere plekken van de falende medische
wetenschap. Als satiricus was hij dus zeker geen charlatan.
De Blauw geeft, uitgebreid citerend, de 'polemiek' weer, die Weyerman
vooral in zijn beginjaren als merkuurschrijver voerde net Hermanus
van den Burg, auteur van de Amsterdamsche Argus (1718-1722). Het komt
erop neer, dat Argus nauwelijks reageert op Hermes' aantijgingen.
Schenkt hij in zijn tijdschrift, op een paar maal na, geen aandacht
aan Weyermans provocaties (dit lot trof ook de Historie des pausdoms;
het werd in de BoekzaeZ niet gerecenseerd, tot grote ergernis van
Weyerman; vgl. De Vets essay, p.130), in een anoniem pamflet en in de
vervolgen op de Latynsche en Nederduytsche keurdigten scheldt Van den
Burg hem ongeremd uit. Een teer punt daarbij is het verschijningsverbod voor de Amsterdamsche Argus op 28 augustus 1722 (en niet september, zoals De Blauw schrijft). Dit verbod kan ook de reden zijn geweest voor een nieuw vignet van de tweede jaargang van de Amsterdamsche Hermes. De Blauw vraagt zich al sinds 1978 af (Med.JCW, p.6)
waarom Hermes Argus met een toeter in zijn oor blaast. De eerste Hermes van de tweede jaargang verscheen op 29-9-1722. Wat ligt er dus
meer voor de hand dan dat Hermes de (mond)dode Argus weer probeert op
te wekken? In januari 1724 start Van den Burg inderdaad een nieuw
tijdschrift: de Bataafsche Proteus. De doctor, zonder promotie (1726)
is echter niet door hem geschreven, zoals De Blauw meent (p.253).
Frank van Lamoen toonde aan, dat dit weekblad uit de pen van Willem
van Swaanenburg kwam (Med.JCW 8 (1985) p.47).
Bruggeman zorgde voor het register, een taak die vaak wordt onderschat, want ook een register moet worden verantwoord. Het blijkt dat
hier sprake is van een selectief register: alle persoonsnamen en alles wat betrekking heeft op Weyerman en (de inhoud van) zijn werk
(dus ook de titels) zijn opgenomen. Dat houdt in, dat titels van andere, primaire en secundaire, anonieme titels niet zijn terug te vin-
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den, bv. het Veranderlyck gevaZ, of Standvastige Ziefde (p.145), een
toneelstuk dat Weyerman bijwoonde en waar hij uitgebreid over schreef
in Den echo des weereZds. En titels van tijdschriften zijn dus ook
onvindbaar. Daarentegen zijn wel spooktitels van Weyermanwerken opgenomen. Den Persiaansche zydewever, al in 1723 aangekondigd, is daadwerkelijk verschenen in 1727, maar ik betwijfel ten sterkste of bv.
Amphitrion, of De twee Sosias, Den BabbeZaar of Kakelaar en De ontleedkunde der hertstogten, ook in Weyermans tijdschriften aangekondigd, ooit zelfstandig zijn gedrukt. Een groot voordeel van dit register is, dat persoons- en geografische namen die genoemd worden in
het werk van Weyerman, zijn ontsloten. Dit is een belangrijk hulpmiddel bij verdere annotatie van zijn oeuvre. Kleine (druk)foutjes zijn
daarom van carte vergeven ("Hobbe" is toch niet de afleiding uit
"Hobbesiaans"?).
Het verZokkend ooft verrijkt de literatuurwetenschap net een aanzienlijke hoeveelheid informatie. Het toont eens te meer aan, dat de bestudering van Weyermans werken belangrijk bijdraagt tot een volwassen
literaire geschiedschrijving van de eerste helft van de 18e eeuw. Dat
Weyermanvorsers tot een "amateuristisch fanclubje" zouden behoren,
zoals ik onlangs een bekend bibliothecaris geringschattend hoorde
opmerken, kan gevoeglijk op rekening van onwetendheid worden geschreven. Maar dat krijg je, als je meer met je neus in fondslijsten zit,
dan in primaire werken van Weyerman.

Stichting JCW

NOTULEN VAN DE GRONDVERGADERING VAN 5 JANUARI 1985
Aanwezig: P. Altena, B. Blange, H. Bol, K. Bostoen, J. Bruggeman, K.
Eijkhout, H. Eijssens, E. Groenenboom-Draai, A. Hanou, W. Hendrikx,
J. Leenes, B. Luger, G. Marechal, A. Nieuweboer, S. Segal, B. Sierman, P. van Wissing, F. Wetzels, Y. Zevenbergen.
Plaats: P.C. Hooft-gebouw, Spuistraat, Amsterdam.
1.
2.
3.

4.

Voorzitter opeut de vergadering om 11.15 uur. Aanstelling kascontrolecommissie, namelijk: B. Sierman en A. Nieuweboer.
Lezing De doorzigtige heremyt, of levering van 21 januari 1729,
getiteld: "N. Vromans".
Lezing door de kunsthistoricus-botanicus dr. S. Segal over het
bloemschilderen van Jacob Campo Weyerman, geplaatst in het kader
van zijn tijd en de ontwikkeling in de bloemschilderkunst.
Observaties bestuursleden:
P. Altena (voorzitter) over de drukker Arnold Willis.
K. Bostoen (secretaris) over de Baron van Syberg.
E. Groenenboom-Draai (penningmeester) over de Rotterdamsche Her-

mes.

5.

W. Hendrikx (secretaris-publiciteit) over Weyerman in het apparaat 'Hofstede de Groot' in het Rijksinstituut voor Kunsthistorische Dokumentatie te Den Haag.
Verslagen voorzitter, secretaris en secretaris-publiciteit worden
- gezien het tijdgebrek - verkort weergegeven.
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Verslag penningmeester: de penningmeester meldt, dat er een saldo
is van f 2448,35 tegen vorig jaar f 4136,97. Deze teruggang in
beschikbare middelen is het gevolg van de f 1750,-- subsidie, die
de Stichting aan de uitgever van de Baron van Syberg heeft'verleend.
Verslag kascontrolecommissie: de commissie keurt het verslag van
de penningmeester goed.
6. Vaststelling van de jaarlijkse bijdrage: de vergadering gaat akkoord net de verhoging van f 5,-- voor studenten om de porto-kosten van ons tijdschrift to bestrijden. De overige bijdragen blijven gehandhaafd op het huidige peil.
7. De essaybundel wordt nu eindelijk gedrukt. De verschijning ervan
wordt van de zomer verwacht, nog voor de expeditievergadering in
Den Haag. In het late voorjaar zal het Wagenpraatje verschijnen
(bezorgd door G. Marechal).
8. Voorstel nieuw lid: F. van Lamoen.
9. Wisseling van bestuur: Peter Altena wordt hartelijk bedankt voor
zijn jarenlange bestuursactiviteiten, evenals Elly GroenenboomDraai voor haar penningmeesterschap gedurende het afgelopen jaar.
G. Marechal wordt penningmeester en A. Hanou wordt secretaris-publiciteit ter vervanging van W. Hendrikx, die voorzitter wordt.
De nieuwe voorzitter W. Hendrikx bedankt iedereen hartelijk voor zijn
of haar komst en sluit de vergadering.

Signalering
In het bezit van de pas toegetreden vriend van de Stichting JCW, Peter Turk, zijn het eerste deel van Den Amsterdamschen Hermes (1722)
en de tweede druk van De doorzichtige heremiet (ca.1730). Peters adres: Parijsstraat 107, 2711 CP Zoetermeer. (Peter Turk)

MededelingenJCW 9 (1986), nr. 1 bevat bijdragen van:
K. Bostoen, Buitenruststraat 1, 2312 ZX Leiden.
F. Jagtenberg, Voorthuizerstraat 49, 3881 SB Putten.
J. Leenes, Absveen 16, 2211 EV Noordwijkerhout.
T. Matthey (Boekarest), p. a. Postbus 20061, 2500 EB Den Haag.
P. Turk, Parijsstraat 107, 2711 CP Zoetermeer.
M. van Vliet, Oude Vest 15, 2312 XP Leiden.

INHOUD
Weyerman-edities in Boekarest (T. Matthey)
Weyerman, de eerste Swift-vertaler (F. Jagtenberg)
`De gelukzalige tyden der voorzaten, die de eeuw van Doudyns beleefden'.
Hendrik Doedijns en Jacob Campo Weyerman (M. van Vliet)
Weyermans en de muziek (K. Bostoen)
Boekbespreking van Het verlokkend ooft
(J. Leenes)
Notulen van de grondvergadering van 5 januari 1985 (K. Bostoen)
Signalering (Peter Turk)
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Populair Proza uit de 17e en 18e eeuw

ISBN 90-70591-13-8

prijs f 27,50

DE ENGELSCHE VROUWELYKE ROBINSON
A.N.W. van der Plank
Het werk, dat door de recensent van de Vaderlandsche
Letteroefeningen in 1761 (p. 782) gunstig ontvangen werd,
is verdeeld in vijf Boeken.
In de eerste vier Boeken vertelt Charlotte, de Engelsche
Vrouwelyke Robinson, haar levensgeschiedenis, welke bol
staat van de avonturen. Het vijfde Boek verhaalt de liefdesgeschiedenis van Robert en Elizabeth, die geintegreerd is
in de levensgevallen van Charlotte. Door deze geschiedenis
worth het voorafgaande 'uitgediept', krijgen begrippen als
'schoonheid', 'liefde', 'geduld', 'standvastigheid', 'deugd'
een christelijk fundament. Tevens zorgt dit Boek ervoor
dat de reeds bekende personages door hun betoonde
menslievendheid, hun oprechte meelevendheid, behulpzaamheid en godvrucht in een (enigszins) ander daglicht
komen to staan.

Facsimile-Edities der Lage Landen

ISBN 90-70591-12-X

prijs f 29,50

APOLLO OF GHESANGH DER MUSEN
Dr.A. Keersmaekers
met een bijdrage over de keuze van het exemplaar door
Drs.K. Bostoen
Deze in meer dan ben opzicht unieke bundel, in 1615 door
Dirck Pietersz. (Pecs) op de markt gebracht, telt in zijn geheel 141 gedichten: 105 liederen, drie bruilofts-gedichten
en een Iofdicht, alsmede ben uitvoerig inleidend gedicht
(veer de eigenlijke bloemlezing), 28 sonnetten en drie korte
stukjes. Vooral Bredero en Hooft zijn ruim vertegenwoordigd; van Bredero o.a. een viertal 'boertige liederen' en het
hierboven genoemde inleidende gedicht, van P.C. Hooft
verschillende gedichten die hier voor her eerst en sommige
ervan zelfs voor de enige keer verschenen. Ook onder de
andere dichters zijn bekende namen, zoals bijvoorbeeld
Coster, Starter, Van Mander, Rodenburgh, Roemer Visscher, Janus Dousa.
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Thomas Matthey
ENKELE BIBLIOGRAFISCHE KANTTEKENINGEN BIJ HET TONEELWERK VAN J.C. WEYERMAN
1. "Drie blyspellen gedrukt te Breda"
In het 4e deel van De levens beschryvingen der Nederlandsche konstschilders en konstschilderessen geeft Weyerman in zijn autobiografie
-

een opsomming van zijn werk. De beschrijvingen zijn vaak zeer
cryptisch. Zo noemt hij bijvoorbeeld onder de octavo-werken: "Drie
blyspellen gedrukt te Breda. Twee deelen." (1). D.J.H. ter Horst, - die
W.P. Sautijn Kluits bibliografische verkenningen van Weyermans werk
voortzette, kon met deze vermelding weinig beginnen, althans, hij
wist deze werken niet nader te identificeren (2). Nu spreekt Weyerman
vaker over zijn drie te Breda gedrukte blijspelen en wel onder meer
op een andere plaats van zijn autobiografie en ditmaal
gedetailleerder:
Geduurende zyn [Weyermans] verblyf te Breda, schreef den
Antwerpsche Nieuws-schryver [lees: Henricus Aertssens] zulke
onvergeeflyke Kouranten, dat hy de pen opnam, om dien onbesuisden
Harmen, was 't doenlyk, te kittelen in een onbeschaafden styl.
Ten dien einde schreef hy een Blyspel, getytelt, de bezweering
van den desperaaten Antwerpschen Kourantier. Noch pende hy een
tweede Spel, gedoopt, de Gehoornde Broeders, of het Vrouwelyk
Bedrog. En om het drietal op te maaken, Demokriets en Herakliets,
Brabandsche Voyagie, in vyf Bedryven. Dat drietal Blyspellen
wiert gedrukt te Breda, zonder den naam des Autheurs; een bewys
van zyn onverschilligheid ontrent geschriften van dien aart. (3)
Consequent spreekt Weyerman hier over "blyspellen", ofschoon de
titelpagina's van de ons overgeleverde drukken steeds "kluchtspel"
vermelden, doch dit terzijde. Belangrijker is, dat we hier ingelicht
worden over de identiteit van de stukken en dat deze stukken in Breda
werden geschreven en gedrukt. Dat laatste is nogal eigenaardig. Want
volgens de drukken die ons overgeleverd zijn, werd alleen De
Gehoornde Broeders (ca.1705) in Breda gedrukt, terwijl de Antwerpsche
Courantier (1705) en Democritus en Heraclitus Brabandsche Voyage
(ca.1705) in Brugge respectievelijk Gent werden gedrukt (4). Wat nu?
Zijn Weyermans opmerkingen in diens autobiografie over de drie te
Breda gedrukte blijspelen uit de duim gezogen? Mogelijk, maar niet
waarschijnlijk, want ook op andere plaatsen in zijn werk doet hij
mededelingen van gelijke strekking (5). Zijn dan misschien de
uitgeversadressen (Brugge, Gent) gefingeerd? Niet onmogelijk, maar
het bewijsmateriaal voor een dergelijke hypothese ontbreekt me. Er is
nog een derde mogelijkheid denkbaar: Weyermans opgaven zijn wel
degelijk correct, maar ons ontbreekt het materiele bewijs. Anders
gezegd: er moeten van genoemde "blyspellen" oudere drukken bestaan
hebben, dan tot nu toe werd aangenomen en wel gedrukt te Breda voor
1705. Deze hypothetische drukken noem ik hierna: 'nulde druk'.
Er is een goede reden om van deze veronderstelling uit te gaan, omdat
de titelpagina's van de ons overgeleverde drukken op een hiaat
wijzen, dat zou verdwijnen als we een 'nulde druk' postuleren. In
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1718 verschijnen namelijk de drie bedoelde "blyspellen" in een
verzameluitgave bij Hendrik Strik te Amsterdam, met op de titelpagina
de vermelding: "Vierde Druk". Er moeten dus nog drie drukken voeir die
van Strik liggen, maar wij kennen er slechts twee (6). De ontbrekende
druk zou zeer goed de hypothetische 'nulde druk' kunnen zijn. Kan
deze \Torn- 1705 verschenen zijn? Dat kan inderdaad, want de
Antwerpsche Courantier werd in 1704 opgevoerd en het manuscript moet
in dat jaar of zelfs vroeger klaar gelegen hebben.
2. Vertoning van de Antwerpsche Courantier
Over de opvoering van de Antwerpsche Courantier bestaat een aardig
verhaal, neergelegd in een pamflet, getiteld: Briefgesprek of
Samenkouting door letteren V. aan M. (7). De vertoning vond plaats te
"Abdera", Breda dus (8). "Wy gingen", zo vertelt de anonieme auteur
ons, "een gemeen Borgers huis in, en klommmen langs eenen moejelyken
wenteltrap, tot op een kamer, of kamertje, dat beter na een
Knoopmakers winkel, dan na een Schouplaats geleek. In een hoek van
hetzelve hing een stuk gordyns waar agter zig de Acteurs verborgen
hielden. De verzogte Aanschouwers, en Aanschouweressen in complete
getale by den andere verschenen en, na beste rang, en gemak plaats
hebbende genomen, wiert het gordyntje opgetrokken, doe zag men een
postuur van zoo ongemeene lengte hervoor treden, dat men zyns gelyk
in de gansche stad niet kende" (9).
De rijzige figuur die bier beschreven wordt, was niemand minder dan
Weyerman zelf, die namelijk de hoofdrol van Arsenico (= Henricus
Aertssens) vertolkte (10). Erg gelukkig was Weyermans vertolking en
eigenlijk de hele opvoering niet. Na "een keer vyf a zes gehemd te
hebben" begon hij "met een bevend stemmetje" zijn rol te zeggen, maar
"dat zoo zagt, en binnensmonds, dat niemand hem verstaan kost" (11).
Er ontstond enige consternatie in het zaaltje, toen Weyerman, gekomen
aan het einde van zijn claus, geen tegenspel geboden kreeg, daar zijn
tegenspeler maar niet van achter de schermen vandaan wilde komen.
"Welnu!", moet hij geroepen hebben, "zal 'er niemand uitkomen? of
moet ik alleen spelen?" (12).
De opvoering vond volgens dit pamflet plaats "in het triomf- of
vreugdejaar; wanneer de faam den lof van den grooten Hertog van
Marlborxg, en dien dootlugtigen [sic!] Prins van Savoyen op alle
Zeeen en Stranden, uitblies [...] en de Vereenigde Provinsien in alle
steden, dorpen en vlekken, de vreugdevuren over de wissen nederlage
der Fransen en Beyersen aan den Donauw, ontstaken" (13). Blijkens een
ander pamflet uit die dagen, gaat het hier om de slag "by Danouweert"
tijdens de Spaanse Successieoorlog (1701-1714), die plaats vond op 13
augustus 1704 (14). Weyerman was in die tijd inderdaad woonachtig in
Breda. Volgens G.J. Rehm verbleef hij daar tussen 1699 en 1706 (15).
En het is dan ook geheel in overeenstemming met Weyermans beweringen
in diens autobiografie, dat hij zijn Antwerpsche Courantier,
Democritus en Heraclitus Brabantsche Voyage en De Gehoornde Broeders
in Breda heeft geschreven.
3. Andere titels, zonder exemplaren
A. Hanou maakte in het verleden melding van het bestaan van Weyermans
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blijspel Amphytrion of de twee Sosias, hetgeen hij vaststelde op
grond van een advertentie in de Amsterdamsche Courant van 29 juni
1730 (16). Het gaat in dit geval om een intekenbericht, dat in
dezelfde krant op 11 juli en 1 augustus 1730 werd herhaald. Het stuk
bestond dus in manuscriptvorm, maar of het ooit gedrukt werd, blijft
onzeker: noch in contemporaine, noch in hedendaagse toneelcatalogi is
dit werk terug te vinden. Van De voorloper van den Antwerpschen
Kourantier, die Weyerman in zijn autobiografie noemt, evenals Don
Francisco Bitterheilig en Dona Maria Mandol (achter welke titel
vermoedelijk een blijspel schuil gaat), zijn geen bewijzen gevonden
van uitgave (17). 1461 gedrukt werd de Inleyding van den Antwerpschen
Courantier, blijkens een opgave in de Naamrol der Nederlandsche
toneelspeldigteren, (Amsterdam, 1727), maar een exemplaar van dit
werk werd niet gevonden (18). En wat te denken van de mededelingen
die Weyerman verstrekt in zijn Zeldzaame leevens-byzonderheden van
Laurens Arminius, waarin een zekere mevrouw Pluymaluyn aan e'en van de
bezoekers rond haar ziekbed vraagt: "Heb ik niet eens van ter zyden
gehoort, dat Jakob Campo Weyerman een Blyspel op Minerva's weefgetouw
heeft gezet, getytelt den Vryen Metselaar?" Waarop ene Jonker
Snoeshaan antwoordt: "Dat nieuws heeft de klok van Apol nooit
gebeyert by myn weeten, Mevrouw; maar in stee van een Blyspel, heeft
die vruchtbaare Schryver 'er Zeven aangeslaagen, en voor een gedeelte
afgeweeven, onder den tytel van de Zeven Hoofdzonden" (19). Een van
deze "Hoofdzonden", namelijk De Gramschap wordt dan door de
geneesheer Smul voorgedragen, althans een fragment daarvan (20).
4. De gedrukte toneelstukken van J.C. Weyerman
Hieronder volgt een overzicht van Weyermans gedrukte toneelstukken,
voorzover deze waren terug te vinden in Nederlandse bibliotheken. De
beschrijvingen onder de nummers 4 t/m 7 vragen om een toelichting.
Onder nummer 7 wordt een verzameluitgave beschreven van Weyermans
drie oudste kluchtspelen. Hetzelfde exemplaar werd gebruikt om de
afzonderlijke kluchtspelen te beschrijven (nummers 4 t/m 6), omdat
deze niet alleen een eigen titelpagina hebben, maar ook omdat ze
afzonderlijk gepagineerd zijn en van een onafhankelijke
katernsignatuur zijn voorzien. Kennelijk werden de nummers 4 t/m 6
afzonderlijk in omloop gebracht Of gezamenlijk (nummer 7).
In de bijgevoegde "Aantekeningen" staan gegevens vermeld over
datering, opvoering, literatuur over het betreffende werk en andere
exemplaren die ik in handen heb gehad.
1705
1. BESWEERING // Van den // DISPERATEN // ANTWERPSEN // COURANTIER.

II KLUCHT-SPEL. II Illudit propriis, aliorum crimina ridens. II
[Houtsnede: vaas met bloemen] // TOT BRUGGEN. // [lijn] // By Jacob
Bernarts, goekdrukker 's Landts // van den Vryen. // 1705. //
Formaat: 8
4
8
Collatie: * , A-E .
Paginering: [i]-[viii], 1-80.
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Ex: UBA 690 C 159.
Vgl: Waller nr.1852; Ter Horst nr.I.

Zie aant. 1.

2. DEMOCRITUS // En // HERACLITUS // BRABANTSCHE // VOYAGE. //

II Prima peregrinos obscoena pecunia mores II Intulit, &
turpi fregerunt saecula Zuxu II Divitiae molZes. II D.I. Iuvenalis,
Saty. 6. II [houtsnede: mand met bloemen] // TE GENT. // [lijn] //
KLUGTSPEL.

Qui modo secretum commiserat, ardet, & odit, // Tanquam prodiderim
quicquid scio. // D.J. Juvenal. Saty. 9. //
(1705?)]
Formaat: 8°4
8 4
Collatie: * , A-FG .
Paginering: [i]-[viii], 1-104.
Ex: UBA 690 C 120.
Vgl: Waller nr.1853; Ter Horst nr.II.
Zie aant. 2.
3. De // GEHOORNDE // BROEDERS // ofte Vrouwelyk // BEDROG. //
Decipit ilia II Custodes, aut aere domat. D.J.
II
Juv. Saty. 6. // [houtsnede: mand met bloemen] // CABDERA. // [lijn]
z.j. (1705?)]
// Op kostsn van de Confrerie. //
Formaat: 8
3
8 2
Collatie: * , A-D R (-R2).
Paginering: [i]-[vi], 1-66.
Ex: UBA 692 D 85.
Vgl: Waller nr.1855; Ter Horst nr.II.
Zie aant. 3.

KLUGTSPEL.

1712
4. DEMOCRITUS // EN // HERACLITUS // BRABANTSCHE // VOYAGE. //

II Prima peregrinos obscoene pecunia mores II Intulit, &
turpi fregerunt saecula Zuxu II Divitiae males. II D.I. Juvenalis,
Saty. 6. II [houtsnede: bloemen] // T'AMSTERDAM, // [lijn] // By

KLUGTSPEL.

CHRISTIAAN 0PETZOLD, 1712. //
Formaat: 8
4
8 4
Collatie: * , A-F G .
Paginering: [i']-[viii'], 1-104.
Ex: UBA 690 C 93.
Vgl: Ter Horst nr.II.

Zie aant. 4.

5. BEZWEERING // VAN DEN // DESPERATEN // ANTWERPSCHEN // COURANTIER.
II Illudit propiis, aZiorum crimina ridens. II
// KLUGTSPEL.
[houtsnede: vaas net bloemen] // T'AMSTERDAM, // [lijn] // By
CHRISTIAAN PETZOLD, 1712. //
Formaat: 8 °
4
8
Collatie: * , H-M .
Paginering: [i]-[viii], 1, 2-80.
Ex: UBA 690 C 93.
Zie aant. 5.
Vgl: Ter Horst nr.II.
6. DE // GEHOORNDE // BROEDERS // OFTE // VROUWELYK // BEDROG. //
II
Decipit ilia // Custodes, aut aere domat. D.J.
Juv. Saty. 6. // [fleuron] // T'AMSTERDAM, // [lijn] // By CHRISTIAAN
PETZOLD, 1712. //

KLUGTSPEL.
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o
Formaat: 8 3
8 2
N-Q R (-R2).
Collatie: *
Paginering: [i]-[vi], 1-66.
Ex: UBA 690 C 93.
Vgl: Ter Horst nr.11.

Zie aant. 6.

7. DEMOCRITUS EN HERACLITUS // BRABANTSCHE VOYAGE. // BEZWEERING //
VAN DEN // DESPERATEN ANTWERPSCHEN // COURANTIER. // DE GEHOORNDE //
BROEDERS // OF VROUWELYK // BEDROG. // KLUGTSPELEN. II T'AMSTERDAM,
// [lijn] // By CHRISTIAAN PETZOLD, 1712. //
Formaat: 8 ° 4
Collatie.
, A-Q8 R2 (-R2).
Paginering: [ii-Cviii], [i'i-[viii'], 1-104; [i]-[viii], 1, 2-80; [i]-[vi],
1-66.
Ex: UBA 690 C 93.
Vgl: Ter Horst nr.11; Scheepers nr.300.
Annotatie: Titeluitgave van de nrs.4, 5 en 6, voorafgegaan door een
"Voorreden tot den Leezer".
Zie aant. 7.
1713
8. DE // HOLLANDSCHE // SINNELYKHEID // BLY-SPEL. II Prodiga non
Juvenalis. // Door *** //
[vignet, met inscriptie: "vis unita foritior"] // CAMSTELDAM, by 4/
[lijn] // JOANNES OOSTERWYK, // en // HENDRIK van de GAETE. // A .
M.DCC.XIII 6 //
Formaat: 8 °
2
8 6
A-C D .
Paginering: [i]-[iv], 1-58.
Ex: UBA 694 H 86.
Vgl: Waller nr.1856; Ter Horst nr.III.
Zie aant. 8.

sentit pereantem faemina censum: II

1717
9. DE // HOLLANDSCHE // ZINNELYKHEID, // BLYSPEL. // Prodiga non
sentit pereantem faemina censum. II Door *** II Tweede Druk. II [vignet] //
TE AMSTERDAM, // [lijn] // By HENDRIK BOSCH, Boekverkooper, // over 't
Meisjes Weeshuis. // En to Leiden by GILLES DE KNOTTER 1717. //
Formaat: 8 2
8 6
A-CD .
Collatie: 7
Paginering: [i]-[iv], 1-58, 59, 60.
Ex: UBA 691 G 13.
Vgl: Ter Horst nr.III.
Zie aant. 9.
,

1718
10. DEMOCRITUS EN HERACLITUS // BRABANTSCHE // VOYAGE. // BEZWEERING
// VAN DEN // DESPERATEN ANTWERPSCHEN // COURANTIER. // DE GEHOORNDE
BROEDERS // OF VROUWELYK // BEDROG. // KLUGTSPELEN. // De Vierde
Druk, van veele Fouten gezuivert. // [neuron] // T'AMSTERDAM, // [lijn] //
By HENDRIK STRIK, Boekverkooper bezyden // het Stad huis.
-
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1718. // 0
Formaat: 80 4
4
4
8 4
*
* , A-Q R .
Paginering: [1]-[xvi], 1-264.
Ex: UBA 1044 B 89.
Vgl: Ter Horst nr.II.

Zie aant. 10.

(1727)
11. DEN // PERSIAANSCHE ZYDEWEVER, // DEMOKRIETS EN HERAKLIETS, II
BRABANDSCHE VOYAGIE II DE // HOLLANDSCHE ZINLYKHEYT, // DEN // ANTWERPSCHE
COURANTIER, // EN DE // GEHOORNDE BROEDERS, // Benevens eenige uyt het
Grieks vertaalde // GEZANGEN VAN ANAKREON, // Voorzien met de SLEUTEL van
het geheele Werk. // DOOR II JACOB CAMPO WEYERMAN. // [neuron] // Gedrukt
voor den AUTHEUR, en zyn to bekomen by de // Voornaamste Boekverkopers in
de Hollandsche Steden. // [z.p., z.u., (1727)]
Formaat: 4 ° . 4
4
4
4 2
2
4 2
4
4
(- - 1), A-M ; A-N .
A-R S ; * , A-M ; A-M N ;
Collatie: *-**
Paginering: [i]-[xviii], 1-140; [i]-[viii], 1-108; 1-4, 5-100; [i] - [ii],
1-96; 1-7, 8-104.
Ex: UBA 632 D 22.
Vgl: Ter Horst nr.VIII; Scheepers nr.301.
Annotatie: Met portret van de auteur, gesigneerd: "C. Troost inv: et
Zie aant. 11.
delin: A.V.L.B. fecit".
1733
12. DEN // MAAGDENBURGSCHE // ALCHIMIST, // OF DEN GEWAANDEN // BARON
VAN SYBERG // ONTMASKERT. // BLYSPEL. // DOOR // JAKOB CAMPO
WEYERMAN. // Metallica omnia in universum quovis modo parata, nee
tuto, nee II commode intra corpus sumi. II Ant. Erastus. // [vignet, net
initialen: "A.M."] // Te UTRECHT, // By // JURRIAAN VAN PADDENBURG, // EN
// ANSELMUS MUNTENDAM. // 1733. //
Formaat: 4 ° .
4 2
Collatie:
A-F G (-G2).
Paginering: [1]-[ii], 1, 2-8, 9, 10-50.
Ex: UBA Port. ton. 124-- 21.
Zie aant 12.
Vgl: Ter Horst nr.XX.
1780
13. "Hardersspel."
In: Het oog in het zeil. Nrs.16, 17.
14. "Het rampzalig huwelijk."
In: Het oog in het zeil. Nr.34.
15. "Alles zonder kontanten."
In: Het oog in het zeil. Nr.34.
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1979
16. Jacob Campo Weyerman: Den heer is betoovert, en de juffer is
behext; De schoone dwaalstar, of De vereenigde gelieven; De
vruchtbaare juffer. Naar het handschrift uitgeg. door A.J. Hanou.
Amsterdam; Huis aan de drie grachten, 1979.
AANTEKENINGEN
1
1. De exemplaren in de KB Den Haag (847 E 7 en 30 G 45 ), de UB
Leiden (1095 G 6) en de Stadsbibliotheek Haarlem (209 M 56) zijn
geheel gelijk aan het bier beschreven exemplaar. De vermelding
"'s Lands van den Vryen" (impressum) = Brugge; zie: De
navorscher 37 (1887), p.513. Wellicht gaat het bij deze uitgave
niet om een eerste, maar om een tweede druk: zie §1. Weyerman was
overigens niet de enige die de Antwerpsche dagbladschrijver H.
Aertssens op de korrel nam, getuige de volgende pamfletten. Den

Antwerpsen courantier in den rauw over het verlies van synnen
cousain in de batailje van Hogstet. Tot bon voor den
doorluchtigen Arent. Pieter Gysen die om den slagh niet doet als
grysen. (1 blad, fol.; = Knuttel nr.15161a, gedateerd: 1704). Van
hetzelfde pamflet nog een andere uitgave (zie: Knuttel nr.15161).

Den bedroefden Antwerpse Courantier, vertoont op d'Eyermarkt in
It veur huys van Henricus Aartsen, Courantier klugtspel. Tot
Antwerpen. By Henricus Aertssens. (in 4 ° , 12 blz.; = Knuttel
nr.15524, gedateerd: 1706). Van Lode Bakelmans verscheen het
opstel 'Een fameus Libellist over de Sinjoren' (In: Lode
Bakelmans: Oubollige poeten. Antwerpen (1920?). p.63-98), waarin
Weyermans verhouding tot Antwerpen wordt behandeld en uitgebreid
uit diens Antwerpsen courantier wordt geciteerd. Een toneelstuk
van Bakelmans, gebaseerd op de Antwerpsen courantier verscheen in
Groot-Nederland (1924, juli-aug.). Zie voorts: Med.JCW, p.242,
480-492 en 530-531. Het stuk werd opg2voerd in 1704 (zie §2).
2. De exemplaren in de KBH (30 G 45 ), UBL (1095 E 9) en de
Stadsbibl. Haarlem (209 N 78) zijn gelijk aan het bier
beschreven exemplaar. Het Leidse ex. bevat een portret van
Weyerman, gesigneerd: "Kornelis Troost Pinxit. Iakobus Houbraken
sculpsit." net inscriptie: "IACOB CAMPO WEYERMAN ABDERITUS,
AETATIS 48." Van het ex. in het Toneelmuseum te Amsterdam (13 F
98) ontbreekt blad G4.
Het jaar van uitgave is onzeker. Het enige dat Ter Horst (nr.II)
ons hierover weet te vertellen is, dat Democritus in ieder geval
voor 1712 verschenen moet zijn, het jaar waarin een nieuwe druk
van dit werk uitkwam. C.M. Geerars stelt zonder meer: 1705
Annalen van het
('Jacob Campo Weyerman 1677-1747?'. In:
Thymgenootschap 45 (1957) p.301). En ook E. de Blauw stelt dat
dit werk "omstreeks 1705" verschenen moet zijn (vgl:
p.272). Het is echter niet duidelijk waarop deze dateringen
gebaseerd zijn. Wellicht gaat het bij deze uitgave niet om een
eerste, maar om een tweede druk: zie §1.
3. De exemplaren in het Toneelmuseum A'dam (19 D 66), UBA (691 F
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3
67), KBH (30 G 45 ) en UBL (1095 E 8) zijn geheel gelijk aan het
bier beschreven exemplaar. Het jaar van uitgave is onzeker.
Volgens Ter Horst (nr.II) verschenen v6Eir 1712, volgens C.M.
Geerars, a.w., in 1705. Wellicht gaat het bij deze uitgave niet
om een eerste, maar om een tweede druk: zie §1.
4. Het ex. in het Toneelmuseum A'dam (13 F 99) is gelijk aan het
beschreven exemplaar.
5. De ex. in het Toneelmuseum A'dam (5 E 77) en KBH (846 E 28) zijn
gelijk aan het beschreven exemplaar.
6. De ex. in het Toneelmuseum A'dam (3 F 18) en UBL (1095 E 69) zijn
gelijk aan het beschreven exemplaar.
7. Het ex. in de KBH (858 H 63) is gelijk aan het bier beschreven
exemplaar.
8. De ex. in de UBA (691 C 162), UBL (109 E 7) en de Gemeentelijke
Bibliotheek te Rotterdam (49 F 17 ) zijn gelijk aan het
beschreven exemplaar. Van het ex. in het Toneelmuseum A'dam (5 L
9) ontbreekt blad D6. Het stuk werd opgevoerd "op de
Rotterdamsche kermis van 1721" (zie: E.F. Kossmann: Nieuwe

bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsche tooneel in de
17e en 18e eeuw. 's-Gravenhage, 1915. p.27). Door Weyerman werd
de opvoering besproken in nr.58 van de Rotterdamsche Hermes, dd.
28 augustus 1721. Een uitvoerige bespreking van het stuk door
A.C.L. (= Loffelt) vond plaats op 5-2-1891 in Het vaderland. Kort
daarna opnieuw besproken door Wolfgang (= H.W. van der Mey) in De
NederZandsche spectator (1895) p.363. 2
9. De exemplaren in de UBA (9K 72 - 179 ), UBL (1098 F 110) en de
Stadsbibl. Haarlem (73 K 8 ) zijn gelijk aan het hier beschreven
exemplaar.
2-4
10. Het ex. in de Stadsbibl. Haarlem (73 K 8
) is gelijk aan het
bier beschreven exemplaar. Het ex. in de UBL (1095 H 79) is
incompleet: het bevat het 'voorwerk' (p.i-viii) en de tekst van

Democritus en Heraclitus.
11. Over de datering van deze verzameluitgave bestaan verschillende
opvattingen. Ter Horst (nr.VIII) dateerde dit werk "c.1725" en
wel op grond van een drukaankondiging in De ontleeder der
gebreeken (deel 2, p.106 noot), dd. 15-1-1725. Al eerder had er
een dergelijke advertentie in de Amsterdamsche Hermes van 8 juni
1723 gestaan, zo vertelt ons C. Kruyskamp, maar z.i. verscheen
het werk pas in 1726 (vgl: Med.JCW, p.154). Hoe wist Kruyskamp
dat het 1726 moest zijn? Inderdaad worden er in dat jaar serieuze
plannen gemaakt om tot drukken over te gaan. Potentiele
belangstellenden kunnen op de uitgave intekenen, zo lezen we in
de Amsterdamsche courant van 14-3-1726. Een bericht van gelijke
strekking verschijnt tevens in Weyermans eigen blaadje Den echo
des weereZds, nr.22, dd. 18-3-1726. De laatste advertentie werd
in de eerstvolgende vier nummers van dit tijdschrift herhaald.
Toch duurde het nog een jaar voordat de verzamelde blijspelen
daadwerkelijk werden "afgelevert" (vgl: Den echo des weerelds,
24-3-1727).
De ex. in de UBL (1207 B 20) en het Toneelmuseum A'dam zijn
gelijk aan het beschreven exemplaar. Geen illustratie werd
aangetroffen in de ex. van de UBL (Hotz 1911; Th. 1974) en de UBA
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(691 B 115).
12. De ex. in de KBH (448 J 126) en de Stadsbibl. Haarlem zijn gelijk
aan het beschreven exemplaar.
NOTEN

Zevens-beschryvingen der Nederlandsche konstschilders en konstschilderessen. D1.4. Dordrecht, 1769. p.468.
(hierna aangehaald als Levens beschryvingen)

1. J.C. Weyerman: De

-

2.

D.J.H. ter Horst: 'De geschriften van Jacob Campo Weyerman. Een
Het boek 28 (1944-46),
In:
bibliografische herziening'.
p.227-240. (hierna aangehaald als Ter Horst, gevolgd door- het
betreffende nummer in zijn bibliografie) Voor Ter Horsts
commentaar op de drie to Breda gedrukte "blyspellen", zie: Ter
Horst nr.I.
3. Levens beschryvingen. D1.4, p.457.
4. Zie de lijst 'Gedrukte toneelstukken J.C. Weyerman' (§4), nr.1-3.
5. Zo lezen we bijvoorbeeld in de "Voorreden tot den Leezer" van
-

Democritus en Heraclitus Brabantsche voyage. Bezweering van den
desperaten Antwerpschen courantier. De gehoornde broeders of
Vrouwelyk bedrog. Klugtspelen. Amsterdam; Christiaan Petzold,
1712, dat deze stukken "geschreven zyn door een Heer, die naar
dat hy zig eenigen tyd aan de Studie over gegeven, naderhand den
Oorlog verkoren had, in welke hy, in de kwaliteit van Kapitein,
deze Republicq zoude gedient, en, in Breda Guarnizoen houdende,
dezelve aldaar voor d'eerstemaal doen drukken hebben" (p.iv-v).
6. Zie de lijst 'Gedrukte toneelstukken J.C. Weyerman' (§4), nr.10
(= "Vierde Druk"), nr.4-7 (= 3e dr.) en nr.1-3 (= 2e dr.).
7. Het pamflet (12 genummerde pagina's, kwarto) heeft geen
impressum, noch colofon. Een exemplaar van dit pamflet is bij een
exemplaar van de Rotterdamsche Hermes (UBL 1207 B 17) ingebonden.
8. Briefgesprek, p.6.
9. Ibidem, p.7-8.
10. Ibidem, p.7.
11. Ibidem, p.8.
12. Ibidem, p.9.
13. Ibidem, p.7.
hertog
14.Pertinent verhaeZ van de groote victorie door deli...]
van Marlbourg, en prince Eugenius van Savoyen [...] bevochten op
de Beyerse en Franse Armee, by Danouweert, den 13 aug. 1704
volgens mondeling rapport van den expressen. Amsterdam; Joh.
Ratelband, [z.j.].
15. G.J. Rehm: 'Jacob Campo Weyerman en zijn familie. Vergelijking
tussen de biografieen en gegevens uit het gemeente-archief van
Breda'. In: De Nederlandsche Zeeuw 75 (1958), ko1.353-365. Aldaar
ko1.364.
16. Zie: J.C. Weyerman Den heer is betoovert, en de juffer is

behext. De schoone dwaalstar, of De vereenigde gelieven. De
vruchtbaare juffer. Naar het handschrift uitgeg. door A.J. Hanou.
Amsterdam, 1979. Aldaar p.2.

17.Levens-beschryvingen. D1.4, p.468.
18.Naamrol der Nederlandsche toneelspeldigteren. Amsterdam;
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Hendrik Bosch, 1727. Aldaar p.116.
19. Jakob Campo Weyerman: De zeZdzaame Zeevens-byzonderheden van Lau-

rens Arminius, Jakob Campo Weyerman, Robert Hennebo, Jakob Veenhuizen, en veele andere beruchte personaadgien. Amsterdam; Barent
Dass, 1738. Aldaar p.118-119.
20. Ibidem, p.120-144.

Willem Hendrikx
WEYERMAN IN ABCOUDE*
Op zaterdag 6 september vindt de jaarlijkse expeditievergadering van
de stichting plaats in het landelijke Abcoude. In Abcoude heeft Weyerman ongeveer anderhalf jaar op Meer en Hoef gewoond. Het was niet
de eerste keer, dat hij op het platteland woonde. Hiervoor had hij al
in 't Woud bij Delft, en in Breukelen gewoond. In zijn geschriften
laat JCW zich soms lovend uit over het plattelandsleven, in tegenstelling tot het stadsleven. Tegenover dit laatste stond hij nogal
ambivalent. Hoewel hij eigenlijk een duidelijke stadsbewoner is, die
het moet hebben van de contacten in kroegen, koffiehuizen, etc.,
spreekt hij toch herhaaldelijk zijn voorkeur uit voor het landleven:
Op 't land komt het leeven my voor, gelyk als een schone zedige,
en getrouwe Huisvrovm; en in de Stad beschouw Ik het Leeven, gelyk als een onbeschaamde, wispelturige en geblankette Hofsnol.
Kortom op 't Land ontmoet Ik een Overvloed, die onschadelyk is,
en goedkoop, en in de Stad vind Ik een Wellust die schadelyk is
en duur (1).
De Weyermanlezer kan natuurlijk ook dergelijke passages met veroordelingen van het domme en achterlijke plattelandsleven aanwijzen. Het
zijn onderdelen van Weyermans satirische procedures.
Ainkomst en vertrek.
Van 1725 tot 1727 woonde Weyerman in goede doen in Breukelen, niet zo
ver van Abcoude. Wanneer hij precies in Abcoude is komen wonen, is
niet zo duidelijk. Vanaf 1 februari 1727 stond Meer en Hoe f te huur,
blijkens een advertentie in de Amsterdamsche Courant van 5 oktober
1726:
Te Huur tegens den eersten February 1727, een Hofstede met zyn
Heeren Huyzinge, Stallinge voor 6 Paerden, groot Koetshuys, Tuynhuys aen de Ryweg, groote Laninge, Boomgaerd, 2 Moestuynen, genaemt Meerenhof, gelege,n tusschen de Voet-angel en Abcoude; die
genegen is dezelve te huuren adresseere zig op de Hofstede, of op
de Hofstede Oldenhof aen de Voet-Angel (2).
Op 31 maart 1727 treedt Jacob in het huwelijk met Johanna Ernst, voor
de schepenen van Breukelen-Nijenrode. Het is dus waarschijnlijk, dat
Weyerman omstreeks begin april als bewoner op Meer en Hoef arriveert
in gezelschap van vrouw en kinderen.
Op 17 februari 1729 woont Weyerman volgens een advertentie op de Reguliersgracht in Amsterdam. Hij is dus waarschijnlijk eind 1728 of
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begin 1729 van Meer en Hoef
vertrokken. In zijn Natuurkundige his toJ
rische, ernstige, en vroZyke aanmerkingen over de gemeenzaame t'zamenspraaken, tusschen een geneesheer en zyn Zyders vermeldt JCW dat
hij tijdens zijn verblijf op Meer en Hoef' last had van malaria (3).
De Leidse hoogleraar Boerhaave had hem een kruid tegen malaria voorgeschreven, dat echter geen verlichting bracht. Weyerman doet het
in dit werk voorkomen, dat dit de reden is, waarom hij van Meer en
Hoef naar de Amsterdamse Reguliersgracht verhuisde.
Uit bovenstaande advertentie in de Amsterdamsche Courant blijkt, dat
Meer en Hoef geen klein optrekje was. Het was clan wel niet zo groot,
dat het een plaats verdiende in Hollands Arcadia van Abraham Rademaker, maar het mocht er wezen. Waarschijnlijk vond JCW na de periode
van welstand in Breukelen, dat hij wat groter moest gaan wonen. Deze
veronderstelling is wel in tegenspraak net de ruzie over achterstallige huur, die hij later net de eigenaar van Meer en Hoef, Johannes
de la Croix, uitvocht. Het is mogelijk, dat dit huurgeschil Weyermans
vertrek uit Abcoude heeft bespoedigd.
De weduwe Pestalozzi.
Zoals overal, onderhield Weyerman ook hier in Abcoude een aantal weinig harmonieuze relaties net enkele personen uit zijn omgeving. Zo is
het nog steeds niet helemaal duidelijk in wat voor relatie JCW stond
tot de vorige huurster van Meer en Hoef; Anna Bruynsteen, alias de
weduwe Pestalozzi, of mevrouw Plezier. Anna Bruynsteen was de weduwe
van respectievelijk de advocaat Borghout, de heer Pestalozzi en de
heer Plezier. Kwade tongen beweerden, dat Weyerman haar met chantage
uit haar woning had gekregen. Dit is natuurlijk in tegenspraak met de
huuradvertentie uit de Amsterdamsche Courant.
In zijn processtukken wordt JCW gevraagd naar zijn relatie met Anna
Bruynsteen. Hij vertelt zijn ondervragers, dat hij haar een keer had
bezocht toen hij nog in Breukelen woonde. Hij was door haar uitgenodigd, nadat hij in de Echo des weerelds (1726) een aankondiging had
geplaatst van de levensbeschrijving van de Bataafsche Korlska. Hij
had dit op verzoek van een derde gedaan. Nadat hij echter de levensbeschrijving had ingezien, besloot hij, naar eigen zeggen, om verder
niet mee to werken. Met Koriska wordt Anna Bruynsteen bedoeld. Als
dank voor het weigeren van zijn medewerking zou Anna Bruynsteen hem
twee zilveren kandelaars kado hebben gedaan.
JCW komt bij deze verhoren niet echt overtuigend over en de verdenking van chantage blijft dus bestaan.
Johannes Gousset (5).
Een tweede Abcoudenaar die Weyerman in zijn geschriften onder schot
neemt is de schout en waarsman van Abcoude, Johannes Gousset. Hij
behoorde tot een van de invloedrijkste families in Abcoude. Zijn wader, Pieter Gousset, was aan het einde van de 17e eeuw al schout van
Abcoude-Proosdij. Johannes Gousset bracht het tot schout van AbcoudeProosdij en Abcoude-Baambrugge. Vanaf 1721 woonde hij op de buitenplaats Binnenrust. In datzelfde jaar werd zijn zoon Jacob secretaris
van de twee gerechten. Daarnaast was Jacob ook notaris en doodgraver.
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Voor deze laatste functie stak hij slechts geld in zijn zak: het vuile werk werd door een knecht gedaan. Ook de dochters van Johan Gousset waren net invloedrijke personen getrouwd.
Weyerman betitelt Johan Gousset in de Tuchtheer met de naam Binnebeurs. Het Franse woord 'gousset' betekent zoiets als vestzakje,
waarin bijvoorbeeld geld kan worden bewaard. Hanou wijst erop, dat de
benaming Binnebeurs hier inhaligheid en het aannemen van steekpenningen suggereert: het gebruik van het schoutsambt voor financieel gewin. Weyerman had inderdaad nooit veel op net inhalige magistraten,
die hun ambt misbruikten om snel rijk te worden.
Op 18 april 1723 koopt de schout Gousset zijn buitenhuis Binnenrust.
In de Tuchtheer geeft Weyerman een interessante karakterschets van
hem:
Het Karakter van den Schout BINNEBEURS (6).
De schout wordt hierin afgeschilderd als een hebzuchtig en amoreel
persoon, als een verslinder van weduwen en wezen, etc. Daarnaast bevat de Tuchtheer een samenspraak tussen Binnebeurs (Gousset) en Negra
Croce (Johannes de la Croix) (7). Binnebeurs klaagt hierin over zijn
weggelopen Maitresse, dat wil zeggen, zijn dienstmeid, die van hem in
verwachting is geraakt:
Myn domestiek dienstmyd, die zo getaand was als de voorstookster
van een diepwatersche bokkingkeet, heeft myn gryzen kruyn bestooken met een kermiskind, alhoewel myn gesteltenis zo koel is als
den inboel van een yskelder.
Zoals gewoonlijk is Weyermans kritiek niet zonder kern van waarheid.
Op 7 februari 1729 is Gousset bij de notaris om een financiele regeling te treffen voor Wijntje van Spijkhorst, zijn gewezen dienstmeid,
met wie hij "vleselyke conversatie" heeft gehad. Zij kreeg een zoon
van hem. Wijntje krijgt f 220,- van Gousset en verder f 37,10 per
kwartaal, tot het kind volwassen is. Op 3 april 1729 wordt hij door
de predikant officieel berispt.
Schout Gousset sterft op 5 januari 1733. Zijn fraai gebeitelde grafsteen is nog te bewonderen in het koor van de Hervormde Kerk van Abcoude.
Johannes de la Croix.
Campo huurde zijn verblijfplaats Meer en Hoef van de eigenaar De la
Croix. Hanou suggereert in zijn inleiding bij de Tuchtheer-editie,
dat er een mogelijkheid bestaat, dat De la Croix tegelijk met zijn
huurster, de weduwe Pestalozzi, door Weyerman werd gechanteerd. Bewijzen hiervoor zijn er echter niet.
Op 17 april 1728 - JCW woont ongeveer een jaar op Meer en Hoef - verschijnt De la Croix voor notaris Jacob Gousset, de zoon van de schout
Johan Gousset, en geeft een volmacht aan de schout Johan Gousset om
de achterstallige huur bij Weyerman te innen. Hoe het tot deze huurachterstand is gekomen, weten we niet. We weten nu wel, hoe JCW tot
zijn aanvallen tegen Gousset en De la Croix is gekomen.

Slot.
In de Tuchtheer heeft Weyerman het enkele malen over een herberg De
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Wolfsklem. Hiermee bedoelde hij ongetwijfeld herberg de Voetangel,
die nog steeds bestaat.
In het begin van de 18e eeuw bestond er nog een ruTne in Abcoude, een
vervallen slot. De slotheer in 1729 was een zekere Theodorus de
Leeuw, die door Weyerman als "de Abcouder torenuil" wordt aangeduid.
NOTEN

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

en andere JCWDe meeste gegevens zijn ontleend aan dMed.JCW
uitgaven.
Den ontleeder der gebreeken 1 (1724), p.76.
Med.JCW, p.446.
1738, p.36.
Veel informatie over de weduwe Pestalozzi komt uit de stukken van
het Hof van Holland. Zie R. Huijbrecht: 'Jacob Campo Weyerman en
het Hof van Holland' In: Med.JCW 8 (1985), p.66-86.
Informatie over Johannes Gousset vindt u in Jacob Campo Weyerman:
Den vrolyke tuchtheer (1729). Ed. A.J. Hanou, p.201-202, en in
Abcoude en Baambrugge 900 jaar, door D.G. Carrosso, en anderen,
Abcoude 1985.
p.36.
p.44-46.
Den vrolyke tuchtheer, a.w., p.203-204.

P. Altena

WEYERMAN EN "HET HERSSELOOZE BOEK VAN JUFFROU
HOOGENTOORN"
In nr.30 van de Rotterdameche Hermes brengt Hermes in gezelschap van
de Waarheid een bezoek aan "het huisje van een kreupel Drukkertje n .
Het drukkertje, dat zich erop laat voorstaan "een Menno Simons kint"
te zijn, blijkt bij reader toezien beduidend minder keurig te zijn. De
boeken van het drukkertje - diens fonds? of de inventaris van diens
bijbehorende boekhandel? - worden geInspecteerd en verre van doopsgezind bevonden:

Koerbachs Woordenboek, de Werken van Caesar Vaninus, La Hontans
Zeden der Wilden, de Vryheit van Denken, To lands UitbraakseZs,
het hersselooze boek van Juffou Hoogentoorn en z.v. (RH, 13 febr.
1721, p.178)

Geerars heeft in zijn artikel 'De vrijdenkerij in de journalistieke
werken van Jakob Campo Weyerman' aandacht besteed aan bovenstaande
regels en getracht personen en boeken thuis te brengen. Hij is er
niet in geslaagd juffrouw Hoogentoorn en haar "hersselooze boek" te
identificeren.
Intussen is over juffrouw Hoogentoorn weer bekend, dankzij een artikel van Herman Roodenburg in het Tijdschrift voor sociale geschiedenis 9 (1983), nr.32, getiteld 'Sex, opvoeding en volksgeloof in de
zeventiende eeuw, De autobiografie van Isabella de Moerlooze' (p.311342).
Roodenburg, wiens artikel vooral gericht is op de passages, die Isa-
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bella de Moerloose wijdt aan haar opvoeding, haar huwelijk en het
volksgeloof, verstrekt in zijn inleiding enige biografische en bibliografische gegevens, die hier verkort volgen.
Isabella de Moerloose (de Moederloose) werd vermoedelijk in 1661 geboren in Gent. Het is ook mogelijk, dat Isabella's ouders pas later,
na Isabella's geboorte, naar Gent kwamen. In elk geval bezaten haar
ouders een winkel in Gent.
Isabella zou zich als jong meisje veelvuldig kastijden, later trad ze
in een klooster, dat ze voor haar gelofte weer verliet. Moeilijkheden
met de Gentse geestelijkheid en een dreigende procedure deden haar
Vlaanderen verruilen voor Zeeland. Enige tijd woonde ze bij een Middelburgse schepen. In 1684 of 1685 verhuisde ze naar Heinkenszand
(bij Goes), waar ze "gouvernant of kinders meestres" werd voor de
kinderen van de weduwnaar op leeftijd, de hervormde predikant Laurentius Hoogentoren. Vijf jaar daarna trouwde ze met dominee Hoogentoren, die weinig later, in 1692 overleed.
Isabella kwam al in 1692 in botsing met de classis van Zuid-Beveland
vanwege "haere grouwelicke gevoelens". Ze werd vermaand, maar beweerde kort daarna "dat Abram, Isaac en Jacob een verbont met den duvel
hebben gemaeckt". De schrik van de classis nam nog toe, toen Isabella
meedeelde haar opvattingen te zullen boekstaven. De classis dreigde
haar in geval van voortgang bij de wereldlijke autoriteiten aan te
geven. Dat gebeurde ook: op 19 april 1694 werd ze door het gerecht in
Goes verbannen uit Holland, Zeeland en West-Friesland.
Het boek kwam er echter evenzeer, zij het niet zonder moeilijkheden.
Uiteindelijk drukte de Amsterdamse Laurens Gunter het Vrede Tractaat,
Gegeven van den HemeZ door Vrouwen Zaet ("Beschreven door Isabella de
Moederloose Weduwe van Domini Laurentius Hoogentoren ...1 Tot Amsterdam, Gedrukt voor de Autheure, in 't Jaer 1695").
Het Vrede tractaet, waarvan Roodenburg twee exemplaren Ileeft kunnen
ontdekken (UBA en UBU), is een autobiografie, waarin de schrijfster
haar omstreden religieuze bespiegelingen afwisselt met precieze informatie over haar jeugd en haar huwelijkservaringen.
Men was niet geamuseerd. Met de schrijfster liep het niet goed af. In
1699 woonde ze op het Jan Hanzenpad te Amstelveen, waar ze in een
prive-schooltje kinderen "zeer godlooze ende verfoeijlijcke dingen"
leerde, zo willen de kerkeraadsnotulen van de hervormde kerk te Amsterdam het. Isabella wordt gevangen genomen en op 23 oktober 1699
naar het spinhuis gebracht. Pas in 1706 verliet ze het spinhuis intussen "crancksinnigh" - en betrad het dolhuis. Daaruit werd ze in
1712 op vijftigjarige leeftijd ontslagen. Hoe het haar daarna verging, is onbekend. Wel weten we, dat Weyerman nog in 1721 in zijn
Rotterdamsche Hermes het "hersselooze boek" van Isabella ter sprake
brengt. Wist Weyerman van Isabella's verblijf in het dolhuis? Noemde
hij haar boek daarom 'hersseloos'? In elk geval kende Weyerman haar
en haar boek en (tenminste een deel van) zijn lezers kenden haar ook.
In De ontleeding van den Ontleeder der gebreken, nr.2 (25 jan.1724),
p.9, spreekt Weyerman wat welwillender over haar:
den Rotterdamsche Hermes, een Boek zo verstaanbaar als dat van
David Joris, als dan van Juffrouw Hogentoren als dan van Jarig
,

Jones
Weyerman plaatst Isabella Hogentoren in goed vrijzinnig gezelschap.
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Andere opmerkingen van Campo Weyerman over Isabella zijn mij onbekend.
(Tijdschrift voor sociale geschiedenis 9 (1983), nr. 32. Losse nummers kosten f 16,25 bij Uitg. M. Nijhoff B.V., Postbus 33, 2300 AA
Leiden. Postgiro 4165)

Gerardine Marechal

JCW DROOGGELEGD
Dames en heren campisten,
bij de aanvang van mijn observatie moet me eerst even van het hart
dat deze beter een mijmering kan heten. Voor de samenstelling ervan
heb ik namelijk geen nieuwe feiten over Weyermans leven pogen op te
sporen. Niet dat dat niet meer nodig zou zijn - integendeel, maar het
heeft naar mijn idee inmiddels ook zijn nut om de reeds gevonden feiten te toetsen op hun betekenis voor een beter begrip van zijn oeuvre. Ik heb dus, in principe, mijn boekvertrek niet hoeven verlaten. Trouwens, JCW zelf was daar ook op aangewezen bij het vinden van
stof voor zijn werk - althans zeker na 1730. Want sinds de recente
opdieping van zijn vrijgeleide voor Vianen (1) weten we dat zijn
halve ballingschap hem voor wat betreft de inventio hoofdzakelijk
veroordeelde tot zijn boekvertrek, zijn geheugen en nieuws uit de
tweede hand. Zo ervoer JCW dat zelf ook: hij noemt zich "Kluyzenaar
van de Lek" en acht zich begraven in Vianen (2). Hij is er inderdaad
verstoken van zijn voornaamste inspiratiebronnen: grote-stadsroering,
koffiehuisbezoek, kermisgewoel en de daarbij horende, voor een roddeljournalist onmisbare achterklap. Al poogt hij deze sfeermakende
elementen in zijn provinciaalse omgeving op te blazen, zijn zgn.
'Viaanse' tijdschriften mankeren de brille van de eerdere periodieken. Dat weerspiegelt zich op onbarmhartige wijze in de korte levensduur van met name Den Adelaar (Amsterdam, J. Loveringh e.a., 1735),
Den Kluyzenaar in een Vrolyk Humeur (Utrecht, Anselmus Muntendam,
1733) en De Naakte Waarheyt (Leiden, Adrianus van der Hoeven, 1737):
resp. 9, 29 en 12 nrs. - aantallen die verbleken bij de 104 afleveringen van de Rotterdamsche Hermes, Amsterdamsche Hermes, Den Ontleeder der Gebreekenen Den Echo des Weereld4 alle van voor 1730.
Maar ook de inhoud verraadt Weyermans literaire drooglegging: zijn
Adelaargaat gebukt onder de of stand waarmee betreffende roofvogel
het voor hem relevante gebeuren beziet en de nuyzenaar herkauwt niet
alleen oude vetes (tegen Syberg en Poeraet) maar erkent zelfs openlijk het te moeten hebben van "uytgekipt Kourant nieuws" (p. 89).
Tja, zo verzucht JCW zelf in De Zeldzaame Leevens-byzonderheden van
Laurens Arminius, Jacob Campo Weyermanenz. (Amsterdam, Barent Dass,
1738, p. 150), hij zit opgesloten "in een Vrystadts kluys, verzelt
door een dozyn boeken, beschreeven tot Lof van de Armoede, en van de
Leydschen Hongersnoot". (3) Hij lijdt lichamelijke en geestelijke
honger. Met dit citaat kom ik op de commercieel interessante oplossing die Weyerman vond voor zijn problemen met de inventio: de boeken
in zijn boekvertrek. In de periode na 1730 valt hij in zijn werk,
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meer dan voorheen, terug op dat van anderen. Om aan stof te komen,
maar ook aan geld...
Een notoir voorbeeld daarvan wil ik vandaag aan U voorleggen; een
werk waar ik al eerder een en ander over heb meegedeeld (4), op enkele in dit verband merkwaardige gegevens na. Het betreft: Natuur-

kundige Historiesche, Ernstige, Schertsende, en Vrolyke Aanmerkingen
over de Gemeenzaame t'Zamenspraaken tusschen een Geneesheer en zyn
Lyders, door Jacob Campo Weyerman. Amsterdam, te bekomen by Barent
Dass, 1738. Dit werk is een kritiek op een populaire medische verhandeling in dialoog-vorm, waarin patienten door een anonieme schrijver-arts geadviseerd worden hoe te handelen bij achtereenvolgens
"Koorts, Scheurbuyk, Graveel, vallende Ziekte, en andere Zenuwagtige
gebreken, Vrysters Ziekte, en Quaalen toevallig aan kraamvrouwen" (p.
17). Het boek is een uitgespioken JCW-produkt: twee-derde ervan houdt
zich bezig net typische Weyerman-topen: gekat op kwakzalvers, Syberg,
Poeraet, Le Roux, de corrupte medische stand en de rommel die van de
drukpers komt (5). Slechts enkele passages bespreken de waarde van de
medische adviezen die in het boek gegeven worden. Daarbij is Weyerman
voor zijn doen opvallend genuanceerd en mild. Aan het slot van zijn
bespreking deelt JCW mee de in het besproken werk aangeraden medicijnen te hebben beproefd - en met succes... Nu heeft hij al in de
"Voorreden aan den onpartydigen leezer" (p. 3) zijn beweegreden
genoemd on dit boek te schrijven: hij herhaalt hoe hij in een gezelschap belandde dat spekuleerde over de identiteit van de auteur der
Gemeenzaame t'Zamenspraaken. Men vroeg hem Coen zijn oordeel over dit
werk op schrift te stellen. Het gezelschap laat dan ook, aldus JCW,
zelfs de in de samenspraak genoemde "Goude Kordiaale Maagdroppelen"
halen, en wel bij... Barent Dass, zo vertelt Weyerman expliciet. Nu
wil het toeval dat deze Dass als enige de Gemeenzaame t'Zamenspraaken
verkocht: "Ghedruckt voor den Autheur, en zyn by niemant te bekomen
als Barent Dass, Boekverkooper in de Pylsteeg by de Warmoesstraat,
tot Amsterdam, 1737", zo luidt het door JCW geciteerde impressum (6).
Maar Barent Dass verkoopt ook Weyermans boek Over de samenspraken!
Kortom: JCW leende zich voor onvervalste reclamemakerij, waarbij hij
niet schroomde on met een potsierlijke schijnvertoning de nieuwsgierigheid van de lezers te wekken. Aan het slot van zijn bespreking
plaatste hij namelijk een "Uytdaagbrief Aan den onbekenden Schryver",
waarin hij deze aldus nadrukkelijk oproept zich bekend te maken:
"Overtuygt Nederlant wegens Uw byzonder vernuft, indien gy niet wilt
zyn geplaatst op de laage naamrol der vagabondeerende Geneesheeren
onder den blooten Hemel, by de onedele Gemeente gedoopt Quakzalvers."
Uiteraard wist Weyerman heel goed wie de auteur was: het boek was
immers bij dezelfde uitgever verschenen als waarbij zijn eigen bespreking zou uitkomen.
Het is navrant te zien dat JCW hier, ongetwijfeld omwille van de
Mammon, reclame maakt voor een geneesmiddelen verkopend boekverkoper
- het soort dat hij terzelfdertijd zo beschimpt in zijn Vermakelijk
Wagenpraatje. Ik heb geen idee waarom JCW Barent Dass deze dienst
bewijst: was 't sons om eventuele schulden in natura of in geschrifte
of te lossen - schulden van het soort dat hem destijds had genoopt
Amsterdam te verlaten? Of houdt deze knieval verband met de uitgave
van De Zeldzaame Leevensbyzonderheden enz., in datzelfde jaar 1738
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door Dass uitgegeven? Of... financierde Weyerman soms een andere,
eigen uitgave bij Dass ermee, bijv. de Gemeenzaame t'Zamenspraaken
zelf - per slot van rekening ook op kosten van de anonieme auteur
gedrukt? Was Weyerman in 1738 niet opnieuw begonnen aan een poging
een medische come-back te maken? Speculaties waaraan alleen autopsie
van de samenspraak zelf waarschijnlijk een eind kan maken - ik heb
het werk nog nergens aangetroffen.
In elk geval bevestigt deze manoeuvre van Weyerman weer eens hoe zeer
zijn geldnood hem in deze fase van zijn leven dwong tot verregaande
concessies op het commerciele en literaire vlak.
NOTEN
1. P. Altena en M. Gijswijst-Hofstra, 'Weyerman in Vianen: zijn
vrijgeleide in 1731.' In: Mededeling van de Stichting Jacob Campo
Weyerman 6 (1983) 3, p. 16-20.
2. A. Koenhein, "Den kluyzenaar aan de Lek": Enige aantekeningen
over Viaanse personen en situaties, voorkomende in Weyermans
werken. In: Med. JCW 7 (1984) 2, p. 50.
3. id. p. 51.
Wagenpraatje
4. Vgl. mijn inleiding bij Weyermsns'Vermakelijk
(Muiderberg, 1985).
5. Veelgehoorde klacht bij JCW: hij licht deze altijd toe met enkele
titels. Ik hoop in de Med. iets meer te zeggen over de vaste
items in dit soort passages.
6. Het boek zelf heb ik (nog) niet gevonden.

Peter Altena
EEN PAMFLET VAN WEYERMAN OVER DE WINDHANDEL
In de editie van de Rotterdamsche Hermes, die Adele Nieuweboer in
1980 bezorgde, wordt in de inleiding een opsomming gegeven van de in
totaal tien pamfletten, die bij enkele exemplaren van het tijdschrift
bijgebonden zijn. Intussen zijn vijf van de tien pamfletten in de
Mededelingen gepubliceerd (1) en daarmee opnieuw toegankelijk gemaakt. De vijf gepubliceerde pamfletten reageren op Weyerman en diens
Rotterdamsche Hermes en het valt gemakkelijk te begrijpen waarom de
pamfletten bijgevoegd zijn.
Van e'en pamflet lijkt dat op het eerste gezicht moeilijk te begrijpen: het merkwaardige Project van eene Wint-Assurantie-Compagme is
gerichtndwael,mrptgenwordvWyeman
en diens tijdschrift. Bij nadere beschouwing lijkt er voor het bijbinden een andere, eveneens klemmende reden te bestaan: vermoedelijk
zijn de auteur van de Rotterdamsche Hermes en die van het Project
identiek. Jos Leenes schrijft met grote stelligheid het Project aan
Weyrmanto(2)ikbengdzjstelingodrschjven:
omstreeks 1720 schrijft niemand zoals Weyerman. Een dergelijk stilistisch argument is niet het sterkst denkbare, maar voorlopig doen we
het ermee.
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In het Projec4 dat hierna volgt, worden de vele vaderlandse 'actiecompagnieen' en de uit Frankrijk en Engeland overgewaaide speculatieve actiehandel bespot. De actiehandel was een uitermate speculatieve handel in aandelen in 'actiecompagnieen' of naamloze vennootschappen. Actiecompagnieen, die de aanleg van onmogelijke kanalen, de
verzekering van scheepsvracht, het wegwerken van de staatsschuld of
gewoon de bundeling van kapitaal beoogden, ontstonden vanaf juni 1720
in diverse steden van de provincie Holland, maar ook daarbuiten. De
handel in aandelen, in zogenaamde acties nam toe, de handel werd na
verloop van tijd steeds speculatiever, ja zelfs windhandel. Op het
moment dat het denkbeeldig karakter van veel plannen - en bijgevolg
van de daarmee verbonden ondernemingen en aandelen - aan het licht
kwam, klapte de handel in en bekochten enkele actionisten hun speculatiedrift met een faillissement.
De ineenstorting van de aandelenhandel sprak in 1720 geweldig tot de
verbeelding. In het Project wordt de reactie van niemand minder dan
Jupiter op de laatste ontwikkelingen in de windhandel weergegeven. In
de literatuur tegen de windhandel treedt Jupiter wel vaker op als
"Gedrukt
kritische instantie. In Het Groote Tafereel der Dwaashei4
tot waarschouwinge voor de Nakomelingen, in 't noodlottige Jaar, voor
veel Zotte en Wyze, 1720", staat een vers, waarin Jupiter vonnis
wijst over " i t werk van Quinquenpoix", m.a.w. de windhandel. (3) Overigens wordt Jupiter in dat vers geholpen door zijn zoon Mercurius,
die het geheim ontleedt "van de Acties". Of de Jupiter in het Project
geholpen is door Mercurius, diens Griekse pendant Hermes of de in
Rotterdam gevestigde Hermes wordt in het pamflet niet onthuld. De
Rotterdamsche Hermes bericht overigens veelvuldig over de windhandel
(4), maar niet over Jupiter en diens Project
Jupiter stelt in het pamflet een plan op voor een "Wint-assurantiecompagnie, tot behoudt van de verloopende Commercie en uitteerende
Navigatie, gecombineertmet eene andere, opgerecht tot securiteit van
alle verdere met gevaarvermengde zaken en handelingen", m.a.w. een
verzekering tegen onzekerheid. Het plan is opgesteld "by Jupiter in
zynen Hemelraat den XVI. October dezes hollenden Jaars 1720". Deze
oprichtingsdatum is geen toevallige, want enkele dagen ervoor, op 12
oktober, werd in Amsterdam een 'Placaat' gepubliceerd, waarin maatregelen tegen beunhazerij in de actiehandel zijn uitgevaardigd. Dit
'Placaat' wordt door C.H. Slechte (5) als eindpunt gezien van de actiehandel in de Republiek. Enkele dagen na het Amsterdamse 'vonnis'
spreekt Jupiter zelf zich uit: voor iedereen is nu duidelijk dat de
actiehandel windhandel is.
Jupiter sticht ter voorkoming van nieuw onheil een compagnie tegen de
onzekerheid: een compagnie "dewelke een ieder voordelig en niemant
schadelyk kan zyn, bestaande in een Weer- en Wint-Assurantiekamer in
de lucht". Deze curieuze compagnie telt liefst 24 'Conditien', die
zo'n vier pagina's van het pamflet in beslag nemen.
Het satirisch procede lijkt beproefd. De compagnie van Jupiter vertoont uiterlijk grote gelijkenis met de talloze actiecompagniegn, die
het land de afgelopen maanden onveilig maakten, maar wezenlijk staat
de nieuwe compagnie ver of van de voorgangers. De uiterlijke overeenstemming tussen de actiecompagniegn en de compagnie van Jupiter zit
vooral in de naam en de 'Conditien', zoals een vergelijking met de
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namen en 'Conditien' van de 29 ingediende 'Projecten' (opgenomen in

Het Groote Tafereel der Dwaasheid) leert. De verschillen tussen de 29
'Projecten' en het Project van eene Wint-Assurantie-Compagnie zijn
veel ingrijpender: de inleiding, waarin Jupiter de actiecompagnieen
ontmaskert en de actionisten op klatergoud laat hopen, en de 'Conditien', die de compagnie o.a. een beoogd kapitaal van nul centen en
een leger van overleden voorzitters en presidenten beloven, maken van
deze compagnie een anti-compagnie: een compagnie tegen de compagnieen.
Het Project is in de exemplaren van Het Groote Tafereel, die ik gezien heb, niet opgenomen. Alles zegt dat niet, want de titelpagina's
van de diverse exemplaren van Net Groote TafereeZ mogen dan weinig
verschillen, de bundelingen van de efemera tegen de windhandel, die
na de titelpagina volgen, verschillen zeer. Het is dus mogelijk dat
het Project in bepaalde bundelingen wel opduikt.
Van het Project zijn tot nu toe twee exemplaren bekend: in de U.B.
Gent (in een band met de Rotterdamsche Hermes) en in de Bibliotheca
Thysiana to Leiden. De navolgende tekst van het Project is gebaseerd
op het Leidse exemplaar.
Tenslotte enkele kleine kanttekeningen bij het pamflet.
Op pagina 4 is de "verdienstige Directeur van twee Schouburgen" Jacob
van Rijndorp, die het gezelschap van de Leidse en Haagse schouwburg
leidde. Dezelfde Directeur komt in de Rotterdamsche Hermes veelvuldig
ter sprake. (6) Voordat hij over de Directeur spreekt, noemt Jupiter
de "vermaarde Monsieur le Brun": bedoeld is uiteraard Charles le
Brun, sedert 1662 hofschilder en zeer dominant, welhaast dictatoriaal
in het Parijse kunstleven. Toeval of niet, maar le Brun is ook de
naam van e'en van de insolvente Rotterdamse actionisten. (7) De auteur
van het Project - Weyerman naar ik aanneem - is zeer terughoudend met
het noemen van namen van gefailleerde actionisten. Ze mogen volgens
conditie XXIV allemaal hangen, maar kandidaten noemt hij niet bij
naam. Een dergelijke houding typeert ook de Rotterdamsche Hermes: de
actionisten in het algemeen deugen niet, maar namen van ondeugende
landgenoten worden niet genoemd.
NOTEN

1. Herdrukte pamfletten: Beschouwing (MedJCW pp. 365-368), Wsverstant (ibid. pp. 368-372), Aenmerkingen (ibid. pp. 373-376), Anticyr (ibid. pp. 377-381), Briefgesprek aan A.
(ibid. pp. 450454). Volledige titelbeschrijvingen aldaar en in Jacob Campo Weyerman, De Rotterdamsche Hermes. Ed. A. Nieuweboer, Amsterdam,
1980.
2. In zijn bespreking vanHet verlokkend ooft in MedJCW 9 (1986),
nr. 1, p. 26, waar een exemplaar ten onrechte in Brussel gelokaliseerd wordt. Bedoeld is de UB Gent.
3. 'Klagt en Raadsvergadering der Goden over het wisselvallig Actie-jaar 1720 of Jupiters besluit en vonnis over 't werk van
Quinquenpoix.' In: Het Groote TafereeZ der Dwaasheid, pp. 15-22
(de paginering begint enkele malen van voren of aan), ex. UBN 267
a 2. Idem in ex. UBN 25 a 5.
4. Zie daarover Elly Groenenboom-Draai, Weyerman versus de windhan-
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del. Een onderzoek naar de satire op de windhandel van 1720-1721
in Jacob Campo Weyermans Rotterdamsche Hermes . Doct.scr. RU Leiden, 1982, passim.
C.H. Slechte, 'Een noodlottig jaar voor veel zotte en wijze.'De
Rotterdamse windhandel van 1720. 's-Gravenhage, 1982, p. 55.
6. Jacob Campo Weyerman, De Rotterdamsche Hermes, nr. 4, p. (15),
nr. 22, pp. 116-117.
7. C.H. Slechte, p. 134.

5.

PROJECT
Van eene Wint - assurantiecompagnie, tot behoudt van de verloopende
Commercie en uitteerende Navigatie, gecombineert met eene andere,
opgerecht tot securiteit van alle verdere met gevaarvermengde zaken
en handelingen; besloten by Jupiter in zynen Hemelraat den xvi. October dezes hollenden Jaars 1720.

Tunc sic Mercurium alloquitur, ac talia mandat•
Virg. IV. Aeneid:
Jupiter, ziende over eenige dagen naar omlaag door een luik van zyn
starpaleis, werd op het onvoorzienst ontzet door een klatergoude
Architectuur van assurance Assurantie-kamers, goude bergen belovende
Aktien, en aan den Steen der Wyzen vastgeschakelde projecten• Hy
beschoude grimlagchende die confuze zwarmen van nieugebore Aktionisten, gefailjeerde Projecteurs, en uit de eierschalen van armoede
en onwetenheit versgekipte Makelaars. Zyn aangezicht ontvlamde door
eene innerlyke aZteratie (schoon eenigzins aan een God onbetamelyk)
over alle die tegenstrydige wisselvalligheden, en voornamelyk van de
Heeren Projecteurs, waarvan sommige uit den bitteren moespot des
doots (fyne en grove bankroeten) als bekwame Stofscheiders, moderne
goude medailjes en vergulde Trochisci wisten te extraheren, terwyl
roekelooze en winzuchtige Aktionisten hunne vaderlyke Troupenningen,
zoo veele jaren in zemelen bewaart, uit vrees voor den roest, verkwakkelden tegens bedrukte Driekoningenbriefjes, en fyn geweven zomerdraden; en wederom andere, dewelke, blanke Spanbaarzen en omgekeerde Armianen (gelyk men zegt) zynde belooft, zich met een slappen
Wind, of ten uiterste een onnut Stekelbaarsje moesten te vreden houden. Ach! (riep Jupyn) had die vermaarde Monsieur le Brun diergelyke

voorwerpen mogen zien, tot welk eene volmaaktheit zoude hy de verbeeldingen van differerende hartstogten niet gebragt hebben! en mogt
die verdienstige Directeur van twee Schouburgen, dewelke door een
eenige professorale lee de Treur- en Blyspelpassien zoo zielroerende
en kittelende vertoont, een' onvolmaakten glimp van deze vertooning
genieten, met welk eene aangename zomervlaag van verkwikkende geestdruppelen zoude hy den onvruchtbaren akker van de Tooneelpoezy niet
besproeien! En geen wonder, want hier zag Jupyn een Zomerzotje, dat
als een opgeschote Champignon uit een' schralen heigront, in een
Charret langs alien kant, als een Parysche Tabatiere vergult, luchtig
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insprong, het achterste met een knecht als een' Drommedares meubileerde, en in alles naar een Fransche pe tit Maitre geleek, uitgezondert in bravoure en opvoeding. Gints zag hy een Edelman, gesiert net
een antimodisch zomerkleetje en een herfstparuik, die als een parasol zyn melankolyke trony beschaduwde, over de Beurs wandelen; en
schoon hy met authentyke stukken kon proberen, dat zyne Voorouders op
dat Tournooi prezent waren, alwaar de Grave van Clairmont den wakkeren Graaf Floris liet den hals breken, echter genootzaakt was, by
gebrek van crediet, gelt of goede vrienden, als een overjaarde spin,
de berookte zalen van zyn adelyk Kasteel met hongerige droomen te
bewaken. Op een andere plaats zag hy ombarmhertige handen op een'
vrouwenbuik leggen, om, viva force, haar goud Orlog
ogii e aan een schrander Aktionist tegens eene onzekere praemie te verruilen. Andere zag
hy wederom zoo aangetroude als eertys gekochte meubilaire goederen in
een groot Pakhuis achter de oude Kerk slepen, om daaruit, voor civile
beleening, reeele penningen voor hunne gekochte Contrakten te bekomen, terwyl sommige vergulde torren de quintessentien van Oost en
West bemagtigden, en hunne huizen zoo prachtig opschikten, als die
bekende Schoorsteenveger, die uit een laag Italiaans hutje in een
Ypaleis is gevlogen. Maar met wat eene kitteling (want Jupyn is een
oud liefhebber) belonkte hy sommige half open en sommige aankomende
Rozeknopjes niet, die, noch onlangs met een Inlands katoene manteltje, of ten hoogste een kalaminke rokje gekleet, nu, als duizentkleurige vlindertjes, de aanschouwers door Damasten en zyde Weerschynen
verbaasden; terwyl Papa, die dagelyks meer zweet verloor dan een
voet-postillion van een Boeredorp, als een Lietjeszanger met de handen vol papieren op en neer liep! Aan een' anderen hoek zag hy hoe
Diamante Coulans, kostelyke Oreilletten, Brazeletten, Paerelsnoeren
en Diksteene ringen, als springende Loveren uit de wettige bezitting
van de Eigenaren in de opgesparde klauwen van d'onbesnede Filisteinen
sprongen, dewelke daarentegen wederom naulyks wisten of het waarheit
of logen was 't geen ze zagen en ondervonden, en ieder moment uit
dien Potozi-droom vreesden opgewekt te worden: zoo waarachtig is het
spreekwoort, het geen zegt, dat alle schielyke verhoogingen de zinnen
verbysteren; want het is met de taarten en pasteien van de Lukgodin
gestelt als met substantieele gerechten die zwakke magen niet konnen
verteeren.
In 't kort, Jupiter zag dat Trajaan Bokkalyn in de wistkonstige
stelling van Euklides niet had misgetast, namelyk, dat alle lynen der
gedachten en pogingen van de stervelingen rechtstreeks uitkomen in
dat middelpunt, om met een aardigheit het gelt van zyn' Evennaasten
als Bosloopers of
naar zyn eigen beurs te leiden; dat deAktionisten
Partizans zonder commissie , achter heggen en struiken schuilden, om
malkaar op d'eerste okkazie met den blooten vochtel van Eigenbaat de
guide versa cava te doorboorert, en dan die vloeibare vocht van oude of
nieuwe dukaten als Novembers bloetbeulingen in hunne lege darmen te
stoppen. Hy observeerde verder, dater grooter antipatie onder d'Ak_
tionisten zelve heerschte, te weten tusschen den eenen en den anderen, dan tusschen den Laurier en Wyngaart, den Eik en Olyfboom, het
Velthoen en den Valk, den Kanarivogel en Ezel, den Dolfyn en Walvis,
de Zwaan en den Draak, den Olifant en Ram, 't Paart en den Kemel, of
tusschen de Reden en den hedendaagschen Papierhandel: derhalve rezo i_
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veerde hy, om niet genootzaakt te worden een tweede destructie van
zyne schepselen te ordonneren, of zoo veele onnatuurlyke gruweldaden
langer te beschouwen, eene Compagnie op te rechten, dewelke een ieder
voordeelig en niemant schadelyk kon zyn, bestaande in een Weer- en
Wint-Assurantiekamer in de lucht, tot verzekering van de Koopmanschap, een anker van de Navigatie, en securiteit van Koopman en
Schipper, om door dit heilzaam middel, niet alleen de voorgenome
reize zonder het minste gevaar te voltrekken, maar ook om deze
landen, benevens die van de geallieerde Vorsten, van alle uitheemsche
goederen en schatten te doen overvloeien, en dat op de navolgende
Pointen en Conditien:
I
De gemelde Wint- en Weer-Assurantiekamer zal bestaan uit 00000000
Millioenen kapitaal, 't welk zal wezen verdeelt in 0000000000 Aktien,
ieder Aktie 00000 gl. kapitaal.
II
Jupyn, om de drie Natien te begunstigen dewelke zoo rampzalig
door die voorgaande Aktienegotie aan den gront zitten, ja genoegzaam
zyn geruineert, namentlyk Vrankryk, Engelant en Hollant, excludeert
en sluit uit alle andere Pretendenten, van den Grooten Mogol of tot
den Italiaanschen Hertog van **** toe, die in zyn omtrek ruim twaalf
mylen vast lant bezit; zullende daar door alle andere Natien genootzaakt zyn deze Aktien in een van die gementioneerde Landen ten duurste te koopen.
III
Niemant zal geadmitteert worden minder dan een en meer dan zes
Aktien te mogen inteekenen.
IV
Niemant zal verplicht zyn meer te betalen dan zyne ingeteekende
somme.
V
leder Inteekenaar zal gehouden zyn op den eersten zwaren stormwint by provizie in handen van de Heeren Direkteuren, door Jupyn daar
toe aangestelt, te betalen in gereeden gelde twee per cento van het
ingeteekende kapitaal.
VI
De Compagnie zal worden gedirigeert door 300 ervarene Koopluiden,
te weten 100 uit Vrankryk, 100 uit Engelant, en 100 uit de Provincie
van Hollant.
VII
Verder zal Jupyn tot Voorzitters uit den dooden opwekken den
voornaamsten Wereltbeschryver den Grooten Ptolomeus; Aristoteles en
Deskartes in de Wysbegeerte; Euklides in de Wiskonst; Guido Bonatti
in de Starreloopkunde, en den Grave Balthazar Castiglione, als een
ervaren Loots op alle de gronden en gevaarlykheden der hoofsche
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stroomen.
VIII
Noch zullen 'er zyn zes Substituit-Fresidenten, rakende de Navigatie, te weten Hanno van Karthage, Palinuur, Kristoffel Kolumbus,
Ferdinando Magellanes, Amerikus Vesputius en Vasko di Gama.
IX
Jupyn zal beneden op den aartbodem hebben zyne Afgezanten, dewelke dagelyks eene byeenkomst zullen houden in een daar toe geordineert Paleis, welke byeenkomst zal beginnen met een aangenaam muzyk
van stemmen, orgels en slangswys gedraaide wintpypen: konnende in de
tusschenpoozingen, wie zulks begeert, zyn verzoek proponeren aan een
van die Afgezanten, dewelke dan door eene lange vergulde of verzilverde spraakbuis dat verzoek aan de Voorzitters zal aankondigen,
welke voorzitters zich verbinden (om een heerlyk voorbeelt van prompte Justitie te geven) dat verzoek, indien rechtmatig, te bewilligen
door het fiat van een frissen Westewint; en ter contrarie, niet gefondeert, te refuzeren door het nihil hic van een' barsschen Noordergalm, waarvoor ieder der Afgezanten ten minste vier Aktien ten
zynen genoegen in deze Compagnie zal toegezegt zyn.
X
Daar zullen zyn Wint-Aktien,
Eisschers, als namelyk:

geapproprieert naar 't verzoek van

XI
Wint-Aktien, om, in spyt van de woedende zeegolven, droogten,
banken, platen, barningen, blinde klippen, onzichtbare rotzen, kolken, draaistroomen, enz. de bevrachte schepen, zonder het allerminste
gevaar, naar de gedestineerde plaatsen en havens te convoieren.
XII
Insgelyks Aktien, om alle uitgaande schepen van een' goeden voordewint te voorzien, en die behouden buiten gaats te geleiden, om hare
voorgenome reize te volvoeren.
XIII

Aktien om de Linea AEquinoctialis of Middellyn, zonder de allerminste stilte, zoo naar het Oosten gaande als naar het Vaderlant retournerende, te passeren.
XIV
Schoonweer-Aktien, welke zoo duurzaam zullen zyn als de eeden van
Hofdames, Roomsche of Napelsche Courtisanes, en die men daglyks om de
vierentwintig uuren nieu en vers uit den naalt zal konnen bekomen;
welke zeer getrokken zullen worden onder de liefhebbers van Flora,
die zoo delicaat van smaak zyn dat zy liever een Tulp of Anemonytje
op een tuinbed van aarde beschouwen dan een volkome rype roos op een
huisbed van tyk.
XV
Daar zullen Aktien zyn voor de volgelade vaartuigen van oude Ho-
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velingen, die somtyts in het hartje van hunnen Winter als spongien
worden uitgeperst, of genootzaakt zyn hunne ingelade waren over boort
te werpen, om dezelve tegens de ongenade des Vorsts of gapende muilen
van eenige smachterige Courtssans t e precautsoneren en ten eenemaal
te verzekeren.
XVI
Ook zullen 'er Aktien zyn om jaarlyks een gewenste Vendange te
temperament te hou- hebn,dorviehftsoniegmat
den, en, na de okkazie vereischt, regen of zonneschyn as n den wynstok
te geven; welke Aktien meest onder de g edessnteresseerde Kooplieden
in wynen en liberale Dronkaarts zullen csrculeren.
XVII
Daar zullen Aktienzyn om het F2detitei -Lbootje van de Sexe in de
haven ilgtbesonhudetgriulopent
beletten, dewyl'er door eene lange ervarentheit is bevonden, dat die
Fregatten ligtelyk een lek stooten tegens de verborge koraaltakken
die zeer welig en menigvuldig omtrent die kusten groeien..
XVIII
Daar zullen Aktien zyn om door brandende winden de Horsselen,
Rupsen en Sprinkhanen, dewelke dagelyks den geduldigen palmboom van
het huwelyk, in spyt van de geoktroieerde Eigenaars, met steken beschadigen, of te wyzen of de wieken te zengen: welke Aktien niet wei _
nig zullen ryzen onder de leidende congregatse van Caprscornus
XIX
Daar zullen Aktienzyn om de winderige argumenten van betweters
en uitventers van toekomende geheimen te refuterel door een weerstuit van solide (schoon niet naar de mode argumente 71 dewelke van
een byzonder nut zullen zyn om dieper in te natuur van vele geheimen
in te dringen.
XX
Daar zullen Aktienzyn om de Wint- comP limenten te toetzen, door
die te besluiten in aeolipiles of vuurblazers; die, na dat ze voor
den haart zullen uitgewaassemt zyn, geprobeert zullen moeten worden
wat zwaarder weegt, het uitgewaassemde of het ingeblevene.
XXI
Daar zullen Aktienzyn om door het adopteren van onechte vruchten
langs het kanaal van een Kamenier, Keukemeit, Kindermeit, Linnenaaister en diergelyke, Dorpschouts- Bode- Commiese- en diergelyke Ampten
te bekomen. Op welke Aktien de Sleepdragers van den Regenboog geen
kleintje zullen bikken.
XXII
Daar zullen Aktienzyn om door bruske winden de gebouchelde lokken van de Saletreekeltjes en de gepynigde fa vorites van de Haagsche
Coquettesuit de krol, ja ten eenmaal wech te blazen, om hun een indruk tegens dat zondig jammer van hovaardy te geven, en welk eene
ingebeelde schoonheit het is, die door een' wint kan wechgeblazen en
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vernietigt worden.
XXIII
Daar zullen Aktien zyn om de toegevrore bron van der Grooten
gonst, of door barsse stormwinden van traan- of klagtorkanen te
scheuren, of door de geparfumeerde ademhalingen van vrolyke Nichten,
schoone Vrouwen en aankomende Dochters te ontdoien.
XXIV
Er in 't kort, om niemant in verlegenheit te laten, zal Jupyn
voor het laatst aan die van Woerden een Project inspireren, om manufakturen en plantagien vn Hennip op te rechten, waarin ieder Aktionist, des noots of levens zat zynde, door behulp van de daar uit gefabriceerde Dassen, die Wintpyp zal konnen stoppen, dewelke zoo langen tyt die aangename en betoverende lucht van de Wint-negotie heeft
ingegdemt

At to
Nil nisi Cecropides, truncoque simillimus Herniae,
Nullo quippe alio vincis discrimine, quam quod
I Zli marmoreum caput est, tua vivit imago.
JUV. Sat. VIII.
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andere dichters zijn bekende namen, zoals bijvoorbeeld
Coster, Starter, Van Mander, Rodenburgh, Roemer Visscher, Janus Dousa.
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BELANGRIJKE MEDEDELINGEN IN VERBAND MET
JAARVERGADERING EN LUSTRUM
Geachte leden en vriend(inn)en,
Bij deze wordt u dringend verzocht uw agenda te trekken, en enkele
data voor 1987 te noteren, die samenhangen met de viering van het
lustrum "10 jaar Stichting Jacob Campo Weyerman".
1. Er is een jaarvergadering - daartoe bestaat statutaire verplichting - en wel op 9 januari, maar u wordt verzocht daar niet naar
toe te gaan (met uitzondering van leden van bestuur en redactie;
die vergaderen in de "Engelse Reet"). In verband met de voorbereiding van onderstaande, en belangrijker geachte gebeurtenissen,
heeft het bestuur het namelijk veel te druk om zelf observaties te
maken e.d., terwijl ook niet zozeer een spreker nodig geacht
wordt: u krijgt het straks nog druk genoeg. Op de vergadering van
het bestuur zullen wel de volgende punten besproken worden die van
algemener belang zijn, te weten:
- het nieuwe bestuur 1987. Voorgesteld worden:
Karel Bostoen (voorzitter)
Riet Hoogma (secretaris)
Gerardine Marechal (penningmeester)
Andre Hanou (secretaris publicity).
Mochten tegen deze benoemingen bezwaren bestaan, dan wordt u verzocht die schriftelijk kenbaar te maken (via het postbusadres van
de Stichting); wij zullen pogen die in alle eerlijkheid te behandelen.
- Vaststelling contributie 1987.
Voorstel: handhaven oude bedragen (f25,-; studenten f20,-, leden
f30,-).
2. Donderdag 15 januari 1987.
Op deze dag, waarschijnlijk te 16.30 uur, wordt in de Koninklijke
Bibliotheek te 's-Gravenhage, in het kader van het JCW-lustrum, de
"Weyermantentoonstelling" geopend. Arie Willemsen, plaatsvervangend bibliothecaris van de KB, verricht de opening. Daarna spreekt
A. Hanou nog een zeer kort woord. Wellicht vinden nog enige merkwaardigheden plaats, waarover nu geen zekerheid bestaat. Borrel
na.
Bij het vertoonde zal ook een die dag te verschijnen gedrukte catalogus verkrijgbaar zijn. Tevens zal iedere JCW-vriend een aardig
geschenk worden aangeboden door de Koninklijke Bibliotheek.
Wij verzoeken zo veel mogelijk campisten te verschijnen; terwijl
het natuurlijk een logische zaak is, dat, als u die dag niet mocht
kunnen komen, de tentoonstelling later met uw bezoek vereerd
wordt.
3. Lustrumviering: zaterdag 28 februari 1987.
A. Vermoedelijk te 15.00 uur vindt in De Balie te Amsterdam een
"symposium" plaats, onder auspicien van het SLAA (en verder
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geafficheerd als 'bij het JCW-lustrum'). Er zullen een vier- a
vijftal sprekers zijn, over het thema "Irritatie".
De vergadering wordt voorgezeten door Karel Bostoen, die tevens
het symposium zal inleiden.
Na de pauze zullen gedurende een kwartier enkele originele liederen van Weyerman ten gehore worden gebracht.
B. 's Avonds zal rond 20.15 uur in een theater door een Delfts
gezelschap De vruchtbaare juffer van Weyerman opgevoerd worden
(in een bewerking).
Wij hopen bij dit alles op uw aanwezigheid te mogen rekenen. Wijzigingen in het programma kunnen optreden, maar hopelijk kunnen wij
daar - zo nodig - nog bericht van geven.

Ton Broos
THE LONDON SPY IN HOLLAND, OF EEN NEDERLANDSE SPION IN
LONDON: JACOB CAMPO WEYERMAN EN ZIJN VERTALING VAN
NEW WARD.
In de JCW-fruitmand Net verZokkend ooft komt een pennevrucht voor van
Klaas Lenstra, 'Aantekeningen bij het werk van Jacob Campo Weyerman',
waarin hij schrijft: "Weyerman is literair-historisch voornamelijk
interessant als schrijver van 'lectuur' en als zodanig heeft hij
doorgebouwd op de tradities van Engelse auteurs als Dufey, Ward, Appelby en Mist en Nederlandse schrijvers als Doedyns, Hermanus van den
Burg, Simon Blankaart en Simon de Vries. Er bestond een Hollandse
tijdschriftliteratuur; zijn specifieke subspecies stamde af van het
voor-spectatoriale Engelse tijdschift" (1).
Graag zou ik het met de schrijver oneens hebben willen zijn, maar een
recente ontdekking heeft het noodzakelijk gemaakt vooral de laatste
opmerking van Lenstra over de Engelse afstamming van de voor-spectatoriale Nederlandse tijdschriften met een wat milder oordeel te bekijken, ook al geeft hij geen exacte voorbeelden van Weyermans schatplichtigheid aan de Engelse auteurs en zou ik bij zijn opsomming ook
Tom Brown, the Prince of Grub Street, toevoegen. Onlangs was ik op
zoek naar enige 'couleur locale' van Londen ten tijde van Weyermans
reis daarnaartoe in 1704 en stuitte daarbij op The history of the
London clubs uit 1709 met als ondertitel: "by the author of The London spy. De geschiedenis van de Londense clubs bevatte minder relevant materiaal dan ik gehoopt had, maar de aanwijzing naar The London
spy was van beter gehalte.
Over dit laatste werk en zijn auteur Ned Ward zal het bier gaan. Het
blijkt namelijk dat Weyerman gedeelten uit The London spy vertaald
overgenomen en gepubliceerd heeft in zijn Doorzichtige Heremiet van
1728.
Ned Ward is de meer bekende naam van de Engelse publicist Edward
Ward, die leefde van 1667 tot 1731. Hij lijkt welhaast een combinatie
te zijn geweest van Weyerman en Hermanus van den Burg, d.w.z. dat ook
hij van onduidelijke afkomst was, af en toe reisde, als beroepsjournalist satirische tijdschriften schreef, enig werk vertaalde en eige-
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naar was van een kroeg. Een wat gewichtig aandoend portret hebben
deze toch als minder serieus bekend staande schrijvers ook nog gemeen. Achtervolgd door schulden vluchtte Ward naar Jamaica, waar hij
een half jaar verbleef en waarover hij na terugkomst eind 1698 zijn
Trip to Jamaica schreef, dat enthousiast door het publiek werd ontvangen. Hierdoor aangemoedigd ging hij zich bezig houden net reisbeschrijvingen, o.a. naar de hel en New-England, die hij voornamelijk
uit zijn duim zoog. Daarnaast schreef hij diverse satiren en vertaalde bv. Don Quichotte. Een paar maal heeft hij het zelfs gewaagd de
pennen te kruisen met Alexander Pope. Dit was niet zo verstandig,
want hij kreeg er (enigszins onterecht) genadeloos van langs.
The London spy was een succesvol maandblad dat begon als een rondreis
door Londen, maar in de loop van zijn 18 afleveringen ook een schets
van diverse gebeurtenissen werd, culminerend in de beschrijving van
Drydens begrafenis in de laatste aflevering. Het maakte een compleet
Grubstreet-broodschrijver van hem, met alle nadelen van publiciteitsdwang en kwaliteitsdaling vandien. Na lezing van Ned Wards tijdschrift valt er in Weyermans werk beslist iets van zijn Engelse tegenhanger te herkennen en dan denk ik vooral aan diens rol van amuserend journalist of columnist met commentaar. De true om een verhaal
in het midden of te breken en pas in de volgende aflevering door te
laten gaan, past ook Ned Ward regelmatig toe (2).
Wat ik als eerste herkende was 'Het Karakter van een Yr', uit Weyermans Doorzigtige heremyt, aflevering nr.2 van 4 oktober 1728 (3). Ik
geef eerst de Engelse tekst en vervolgens Weyermans vertaling:

The Character of an Irishman
He is commonly a huge Fellow, with a little Soul; as strong as a

Horse, and as silly as an Ass; very poor, and very Proud; Lusty and
yet Lazy; Foolish, but yet Knavish; Impudent but yet Cowardly; Superstitiously Devout, yet Infamously Wicked; very Obstinate in his
Faith, but very Loose in his Morals; a Loyal Subject to his Prince,
and an Humble Servant to his Master; for he thinks 'tis his Duty to
make a Rogue of himself at any time to serve the other; that is, to
Back a Plot, or make a Bull, he's the fittest Calf in Christendom. He
has a Natural Propensity to Pimping, and at his first coming into
England most certainly Lists himself into Whores Service, and has so
much a Day out of her Earnings to be her Guard du Corps, to protect
her in her Vices. His next Degree of Ascention is to be a Bayliffs
Follower; so that by Catching Strumpets by the Belly, and Debtors by
the Back, he makes a Decent shift, betwixt Pimping and Bumming, to sing
HaZZ la Zoo over Usquebaugh, and thinks himself as great as an Indian
Emperour over a Bottle of Rum. He has great a Veneration for his
Sword as a Spaniard; he'll do nothing that's mean without it, nor any
thing that's brave with it; yet no Man is readier to draw it, to show
his forwardness to Fight; and none more glad to put it Up, to show
his willingness to be Friends. Tho' Born within Mud-Walls, and a
stranger to the Horn book; he's no less than an Gentleman; and if
once in the Army, tho' no more than a Powder Monkey, no less Title
will content him than to be Captain Mac Some Body: He has a little
kindness for his Native Country as a Scotchman; when once he's come
out of it, seldom cares for returning. (...) He is under the Misfor-
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tune in England, of bemoaning of the Loss of a country-man; for the
Law usually every Month disposes of one of them, to keep the Gallows
from Cobwebs. (...) To conclude, he's a Coward in his own Country, a
Lusty Stallion in England, a Graceful Footman in France, a Soldier in
Flanders, and a Valuable Slave in our Western-Plantation, where they
are distinguish'd by the ignominous Epithet of White-Negroes. (4)
Het Karakter van een Yr
Een Yr is gemeenlyk een groot Kaerel met een Kleyne ziel; zo sterk
als een paard, en zo dom als een esel, zeer arm, en zeer trots, lustig, doch luy, gekkelyk, maar guytachtig, onbeschaamt, en echter
bloo, bygelooviglyk devoot, maar eerlooslyk godloos; vry hartnekkig
in zyn geloof, doch vry ongebonden in zyn zeedekunde; een getrouw
onderdaan aan zyn Vorst, en een onderdaanig dienaar aan zyn Heer,
dewyl by oordeelt het van zyn pligt te zyn om een guyt te worden tot
dienst van den eerste; en om zich een zot te maaken uyt respekt voor
den laatste; dat is, by is het bekwaamste kalf onder de zon om een
verraat te smeeden, of om voor een zot te speelen.
Hy is natuurlyk geneygt tot de koppelaary, want meestentyds op zyn
overkomst begeeft by zich in dienst van een kamerpoes, en by is den
kampioen van haar ondeugden. Zyn naaste verhooging is een rakkers
ampt, en dan is by alzo fier over zyn glas moutwyn, als een Indiaansch Vorst zich trots gedraagt over zyn porceleyne kom met arak.
Hy betuigt zo veel eerbiedigheyt voor zyn Tipperarys Lemmet, als een
Kastilliaan voor zyn Toledaansche kling; en geen man is zo gereet om
het te trekken als hy, en ook niemant als by zo prompt om het op te
steeken, tot een bewys van zyn goede opvoeding. Komt hy eens uyt zyn
land, geen duyvel krygt er hem weer in, daar in gelyk aan een verschot: en alhoewel hy maandelyks in Engelant het verlies van een
bloedverwant betreurt, die het gerecht gebruykt om Tyburn te zuyveren
van spinnewebbens, echter dankt hy zyn gestarnt die hem die lucht
deed ruyken. Tot een besluyt, by is een bloodaart in zyn eygen land,
een stout dienaar der Juffers in Engelant, een bevallig laquey in
Vrankryk, een goed soldaat in Vlaanderen, en een geldwaarde slaaf in
de westersche volkplantingen, alwaar zy befaamt zyn by den bynaam van
blanke Negers. (5)
Het is duidelijk, dat Weyerman wel dicht bij de tekst is gebleven,
maar dat hij voor de Nederlandse lezers ook enige aanpassingen heeft
verricht. "Usquebaugh", het oude keltische woord voor 'whiskey' wordt
bij hem "moutwyn" en de verandering van "Rum" tot "arak" bij een Indiaanse vorst lijkt mij een verbetering. De sneer naar de Schot zal
de kwart-Schot Weyerman niet zijn bevallen en laat hij gevoeglijk
weg. Hij schrijft nu "verschot", wat in de betekenis van 'sortering'
of 'voorschot' een beetje moeilijk te plaatsen is, en in Zuidnederlands als 'spit' of 'schrik' ook niet zoveel betekenis krijgt. Het
lijkt mij een lapsus van schrijver of drukker.
De vermelding "Horn-Book", te vertalen met 'leesplank', laat hij om
wat voor reden dan ook weg. Het is moeilijk uit te maken of Ward negatiever is dan Weyerman, maar het lijkt wel of de laatste enigszins
kuisend is opgetreden. De zinsnede "for tho' a very Windy Fellow himself he has a great aversion to a Fart" wordt bijvoorbeeld niet ver-
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taald, evenmin als "he performs his Actions like a Horse". Natuurlijk
was deze tekst voor Weyerman waarschijnlijk niet meer dan bladvulling, maar hij had beslist nog wel een paar zinnen meer kunnen overnemen om de hele pagina van deze Heremyt-aflevering to vullen.
De London spy is eigenlijk een verhaal als het Amsterdams hoerdom,
waar een man zijn vriend van het platteland de stad laat zien. Weyermans lezers hadden natuurlijk weinig of geen belangstelling voor de
beschrijvingen van Londense kroegen van 25 jaar daarvoor en hij heeft
dan ook voornamelijk enige karakterschetsen opgenomen. Persoonsbeschrijvingen in aparte paragrafen onder de titel "Het karakter van
..." is geen vondst van Weyerman, maar gebruikt Ned Ward diverse malen en anderen met hem (6). Het volgende voorbeeld staat direct achter het boven vermelde karakter, en Weyerman neemt dat ook hier weer
over.

A Beau
Is a Narcissus that is fallen in Love with his own Shadow. Within
Doors he's a great Friend to a great Glass, before which he admires
the Works of his Taylor, more than the whole Creation. Without Doors
he adores the Sun like a Persian, and walks always in his Rays, tho'
at Midsummer, to please himself with a moving Copy of his own Proportion. His Body's but a poor stuffing of a Rich Case, like Bran in a
Ladies Pincushion; that when the outside is stript off, there remains
nothing that's valuable. His head is a Fools Egg which lies hid in a
Nest of Hair: His Brains are the Yolk, which conceit has Addled. He's
a walking Argument against Immortality; for no Man, by his Actions or
his Talk, can find he has more Soul than a Goose. He's a very troublesome Guest in a Tavern, and must have good Wine chang'd three or
four times, till they bring him the worst in the Cellar before he'll
like it. His Conversation is as intolerable as a Young Counsel in
Term-time (... halve pagina).
His Watch he compares with every Sun-Dial, Swears it Corrects the
Sun; and plucks it out so frequently in Company, that his Fingers go
oftener in a day to his Fob, than they do to his Mouth, spending more
time every Week in showing the Rarity of the Work, than the Man did
in making on't; being as fond to tell the Price without desiring, as
he is to tell the Hour without asking: He is as constant a Visiter of a
Coffee-House as a Drury-Lane Whore is of Covent-Garden Church; where
he Cons over the News-papers with as much Indifference, as the other
Prays; Reading only for Fashions sake, and not for Information. He's
commonly of a small standing at one of the Universities, tho' all he
has Learn'd there is to know how many Taverns there are in the Town,
and what Vint'ner has the handsomest Wife. Tho' his Parents have given him an Expensive Education: He's as Dumb to Rhetorick, as a Fool to
Reason, and Blind to Philosophy, as an Owl in the Sunshine: and as
Deaf to Understanding as a Priest to Charity.
Het Karakter van een jong Gaskons Edelman.
Dien Edeling liefkoost zyn eygen schaduw gelyk als een tweede Narcis,
en by verbeelt zich dat alle de Juffers hem beminnen, en dat de meeste mannen hem vreezen. Zyn lichaam is niet meer als de slegte voering
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van zyn gechamareert kleed, gelyk als zemel is in een speldekussentje, zo dat er niets van waarde overblyft als hy zich komt te ontkleeden. Zyn hoofd is een narreey verborgen in de haaire nest van een
geborgde paruyk; zyn harsenvat is den dooier aangezet door de waan;
en zyn gedrag is een school van wellevenheyt voor die geenen, die in
het voorjaar zyn gestorven.
Een Jong Gaskons Edeling is een wandelent argument tegens de onsterffelykheit; want geen leevent mensch kan noch uyt zyn diskoers, nog
uyt zyn bedryf bemerken dat hy meer een ziel heeft als een waggelende
gans. Hy is een lastig Kaerel in een wynhuys, want hy verandert drie
viermaal van fles, tot dat hy de slimste wyn krygt, en die ten
duurste betaalt. Indien er een kwaad zakorlogie huysvest in zyn binnebeurs, vergelykt hy dat by ieder zonnewyzer, en hy zweert dat het
tegen boek houd tegens de zon, ook word dat orlogie zo onophoudelyk
uytgehaalt, dat zyn hand wel zo dikmaals de reys doet na zyn binnebeurs als na zyn mond; by verspilt weekelyks meer tyd om de zeldzaamheyt te doen zien van dat juweel, als den Orlogeur te kost hing
aan dat nietig werk; en by noemt de prys, zonder dat er hem iemant na
vraagt, gelyk als by de uur vertelt zonder dat er een mensch na
taalt. Hy is zulk een standvastig bezoeker van het Koffyhuys, als een
schynheilig hoertje is van de kerk, en aldaar behandelt by de kouranten zo onverschilliglyk, als de andere leeft met haare gebeden, dewyl
by niet leest om iet nieuws te weeten, maar alleenlyk welstaans
halve. Vorders weet by zo veel van de redenkonst, als een zot van de
reden; by is zo blind in de wysbegeerte, als een uyl in de zonneschyn; en zo doof voor het begrip, als een monnik voor de liefdaadigheyt; en op die hoogte zullen wy hem by gebrek van bestek laaten
dryven.

a

De aanleiding tot deze karakteristieken is bij de twee schrijvers
niet dezelfde: in de London spy komt Ned Ward op zijn rondtochten
door Londen diverse personen tegen, die bevooroordeeld en niet bepaald zachtzinnig worden getypeerd, vooral als het om een 'andere'
bevolkingsgroep gaat. In het voorbeeld bier beet het Reflections upon
Grays-Inn Walks, and the Persons that frequent them waar de Ier, ofwel een "Bullet-headed Boglander", dom en ongeletterd wordt voorgesteld als die aan de schrijver vraagt wat de zonnewijzer die in de
tuin staat, moet voorstellen. Hypocriet en modern doet dan de volgende zin aan: "The Ignorance of the common Irish, bath rend'red them a
Jest in all Nations, tho' amongst the Gentry there are many Brave and
well Qualified Persons, who have sufficient Testimonies, both of
their Courage and their Learning."
Weyerman was eigenlijk bezig met "Het karacter van Negra Croce" en
met de beschrijving van "Meer en Nest", afgedrukt in de daarop volgende of levering van de Heremyt (7) als hij, waarschijnlijk ter afwisseling, er bovenstaande karakteristieken tussenvoegt, voorafgegaan
door een beschrijving van het eethuis en een twistgesprek tussen een
Ier en een Fransman. Dit heeft alles weg van een slechte filmscene
uit een B-western, met de saloon als plaats van handeling: "Den yr
had zo ras niet gevraagt op een schampere wyze; hoe veel gaskonjers
dat er sedert ultimo July waaren gestickt by gebrek van knuflook? of
den franschen haan vroeg hem op een vergalden toon, wie van zyn
bloedverwanten dat hy onlangs had geeskorteert na Tyburn of de tafel
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viel tegens de vloer, de degens raakten uyt de schee, en het was houd
den man by wil vegten". Ook Weyerman schrijft dan vervolgens dat hij
niet wil generaliseren: "zonder eenig inzigt om de braave mannen dier
Natien te willen beleedigen" (8).
Het nummer van de Heremyt van 18 oktober 1728 bevat het besluit van
de beschrijving van "Meer en Nest": de beplanting. Er bleven nog een
paar pagina's over en die werden gevuld met een kwakzalversbeschrijving. Ook elders in De doorzigtige heremyt schrijft Weyerman over een
kwakzalver en zijn gehoor. Gerardine Marechal zegt hierover in haar
'Jacob Campo Weyerman en de geneeskunde': "Dat is Weyerman ten voeten
uit: zich verstoppen in een oploopje van argeloze toeschouwers om
stof op te doen voor het hekelen van notoire volksverlakkerij" (9).
Uit het nu volgende zal blijken, dat Ned Ward een zelfde techniek
toepaste. Weyermans vertaling volgt na het Engels:
We mov'd on till we came to Fleet-Bridge, where Nuts, Ginger-Bread,
Oranges and Oysters, lay Pil'd up in Moveable Shops that run upon
Wheeles, attended by ill-looking Fellows, some with bu one Eye, and
others without Noses. Over against these stood a parcel of Trugmoldies, (10) Straw-Hats and Flatcaps, Selling Socks and Furmity, NightCaps and Plumb-pudding. Just as we pass'd by, a Feud was kindling
between two Rival Females, who, from the Brimstone of Lust, had blown
up such a Fire of jealousie between 'em, the one call'd the other
Adulterous Bitch, and charg'd her with Lying with her Husband, and
Robbing her of his Love: Then falling into Tears, express'd herself
further in these Words, Have I Zent you the Money out of my Pocket,

the Gown of my back, and my Petticoat of my Arse, to be thus Ungratefully Rewarded? You know Hussiff, I have given you the very bread out
of my Mouths but before you shall take my Bedfellow from my Belly,
you Whore, /'ZZ Tare your Eyes outs and then with Teeth and Nails,
made a Violent assault upon her Rival, who Roar l d out for help, and
crying out she was quick with Child, the Mob hearing her plead her
Belly, were moved to Compassion, and so parted 'em, their Coifs having receiv'd the greatest Dammage in the Fray.
Just as the squabble was ended, before the Rabble was dispersed, who
should be stumbling along upon his Hide-Bound Prancer, but one of the
Horse-Mountebanks; who seeing so rare an Opportunity to hold forth to
a Congregation already Assembled, Spurs up his Founder'd Pegasus, and
haults in to the middle of the Crowd, plucks out a Packet of Universal Hodg-Podg, and thus begins an Oration to the Listening Herd.

Gentlemen, you that have a Mind to be Mindful of preserving a Sound
Mind in a Sound Body, that is, as the Learned Physician, Doctor Honorificicabilitudinitatibusque, has it, Manus Sanaque, in Cobile Sanaquorum, may here at the Expence of Six-pence, furnish himself with a
parcel, which, tho"tis but small, yet containeth mighty things, of
Great Use, and wonderful Operation in the Bodies of Mankind, against
aZZ Distempers, whether Homogeneal or Complicated; whether deiv'd
from your Parents, got by Infection of proceeding from any iZZ Habit
of your own Body. (... twee pagina's)
This piece of Impudence so tickled the Ears of the Brainless Multitude, that they began with as much Eagerness to untye their Purses, and
the Corners of their Handkerchiefs, and to be as free of their Pence,
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as they usually are to buy Apples by the Pound, or to purchase the
Sight of a Poppet-show; that it was a much as ever the Doctor could
do to deliver out his Physick fast enough; his industrious Lies taking as well with the Mob as a Treasonable Balad, or a disgusted
Statesmans Pamphlet, upon the Turn of a showing there were Fools of
all Ages, from Sixty to Sixteen; many of them looking as if they
could scarce command as much more till next Saturday Night they received their Wages; till at last, either the Doctor broke the Crowd
of their Money, or the Crowd the Doctor of his Physick, I know not
whether; but away Trotted he on horse-back with their Pence, and left
his Patients to trudge away on Foot with his Pacquets.
Pray says my Friend, what do you think? Is it not a Shame to our English Physicians to suffer such a parcel of Ignorant, Illiterate, and
Impudent Vagabonds to Cozen Poor Innocent Wretches out of their Money. Publickly in the Streets, who want it themselves to purchase
Bread and Necessaries? I can't imagine what can be urg'd as an Excuse
for the Tolerating such Rascals to drain the Pockets of the Poor by
Preposterous Lies, jumbled into a Senseless Cant, to perswade the
People to believe them really that, to which they are only a Scandal.
Therefore as a means to disswade the Publick from their foolish Opinion of these Emperical Vagabonds, or their Medicines, which are only
prepar'd from a parcel of perish'd Drugs, ground Promiscuously together, without Art of Rule, and so made up into sundry sort of Species, to allure the Ignorant; I have given here a true Portraicture
of such a Scandalous Fellow, who makes it his Business to Cheat the
Common People by his Lying Assertions, and Falacious Insinuations,
not only out of their Money, but often out of their Health, which is
far more valuable". (11)
Als laatste volgt een (niet zo indrukwekkend) rijm ter afkeuring en
ook Weyerman besluit zijn stukje met een rijm van eigen makelij. Zijn
vertaling luidt als volgt:
Laatst kwam ik op de botermarkt, alwaar ik nooten, zoetekoek, gedroogde schollen, oranje- en sinasappelen zag leggen opgestapelt in
roerelyke winkels, rollende op een wiel gelyk als sommige verminkte
matroozen, en verzelt door leelyke vrouwe- en manfiguuren. Tegens
over dat gespuys stonden eenige helleveegen, als harpyen geoogt, en
gevloekt met kalkbaks monden, by welke dames een doodelyke twist opflakkerde tusschen een paar medevrysters, scheldende de oudste feeks
de jongste tod voor een overspeelige kat dewelke popte met haar man,
en die diefachtiglyk beroofde van het huwelyks inkomen. Na die beschuldiging viel zy aan 't huylen, en drukte zich uyt in deeze woorden: Heb ik uw daarom geld, het jak van myn lysf, en den rok van myn

heupen geleent, om dus ondankbaarlyk beloont te worden? Je weet,
vrouwmensch, dat ik uw het brood uyt myn mond heb gespaart; doch eer
dat je myn man van tusschen myn bouten zult sleuren hoer, zal ik uw
de oogen uyt de kop rukken. Na die oorlogs deklaratie vloog zy haar
medeminnaares toe met nagels en tanden, die help help uytbrulde en
voorgaf reeds drie maanden zwanger te zyn, waar op het kanaille die
amasonen separeerde, wier mopmussen de grootste schade hadden geleeden in dat minyverent tweegevegt.
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Juist als dat geraas was geeyndigt, en eer dat de onedele gemeente
zich noch had verspreydt, schoot er een te paard zittent kwakzalver
op toe, die ziende dat er zo een schoone vergadering was gelegt, zyn
hinkent paard een spoorslag gaf, en in 't midden van die assemblee
himpelde, om het kanaille te harangeeren op deeze wyze.
Heeren Juffers, en mindere omstaanders, (sprak by in een onvergeeflyk
accent) zo er jemant onder den hoop is die een frische ziel wil be-

waaren in een gezond licghaam, die moet zich by my aangeven, want ik
ben 's doods geboren vyant, en uyt inzigt van myne onfeylbaare medikamenten, ben ik ook het onschuZdig offer der min als ik doorZetterde
geneesheeren wondartzen, en kruydenmengers &c. Na die heerlyke inleyding loog by als een duyvel op het kapittel van zyn kuuren en medikamenten, en die onbeschaamdheyt kittelde zodaanig de ooren der meenigte, dat zy zo greetiglyk in de beurs begon te tasten, en de hoeken
hunner neusdoeken te ontknopen, als of zy sluysse nooten wilde koopen. De gaauwe leugens van die knaap hadden zulk vermogen op het
graauw, als de berymde nieuwspapieren eertyds vermogten op het beleezen janhagel, die na dat vee outlast te hebben van zyn dubbeltjes,
stuyvers en duyten, te paard wegstapte net de penningen, onderwyl dat
de patienten naar hun steegjes logementen te voet hinkten net hunne
respektive paketten.
Is het geen schande, vraagt den Heremyt, dat onze Nederlandsche geneesheeren dulden en door de vingers zien, dat zulke onwetende ongeletterde en onbeschaamde vagabonden het onkundig gemeen uyt zyn geld
klappen, dat er meer benoodigt is om brood, als om paketten? Ik kan
my niet verbeelden wat uytvlugt er kan bedagt werden wegens de dulding dier guyten, die voor wenden de eer te zyn van dat beroep, waar
aan zy verterkken tot een onvergeeflyke ergernis. Het is noch wel zo
verdraaglyk een groene papagaay te hooren praaten in 't kastillians;
een paauw te zien zitten gillen tegens kwaad weer; na het slegt turks
van een Dervis te luysteren in een Ottamansche Mosque; of een zot
latyn te doen spreeken in een Koffyhuys; als het opsnyden eens kwakzalvers te moeten hooren over zyne uytgeteerde medikamenten, romslomp
onder malkanderen vermengt zonder regel of konst, en daarom zo veel
te uytwerkelyker om den mensch te doen quynen, of schielyk weg te
plakken ter Schimmen.
Zoals uit eerdere Weyermanvertalingen van Swift gebleken is, blijft
Weyerman vrij dicht bij de tekst en kunnen zijn vertalingen als bizonder goed beschouwd worden (12). Het is bekend, dat hij wel meer
uit het Engels vertaald zonder bronvermelding. In de Amsterdamsche
Hermes van 10 maart 1722 schrijft hij bv. een vergelijking uit Swifts
Tale of a tub over en op 21 april geeft hij in hetzelfde tijdschrift
een vertaling van de Meditations upon a broomstick. Daarvoor, op 6
maart 1721, in de Rotterdamsche Hermes een vertaling van een gedeelte
van Addisons Tatter en Defoe's pamflet A true born Englishman kwam
ook gedeeltelijk in de Rotterdamsche Hermes terecht (13). Weyermans
keuze van politiek lijkt gelijkelijk verdeeld te zijn over Whig en
Tory, hoewel hij een voorkeur schijnt te hebben voor schandpaalfiguren: zowel Defoe als Ward werden al eens aan de kaak gesteld.
Uit de verschijningsdatum van de Heremyt valt mogelijk te concluderen, dat hij deze tekst jaren in portefeuille heeft gehad. De eerste
druk van The London spy is van 1698, de laatste en vijfde is van 1718
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met daartussen uitgaven in 1704, 1706 en 1709. Het lijkt erop dat
Weyerman van zijn eerste refs naar Londen terugkwam met een net uitgekomen herdrukt exemplaar van The London spy en A tale of a tub dat
ook in 1704 was verschenen. Enige jaren later heeft hij de Meditations upon a broomstick uit 1710 bemachtigd, en heeft hij waarschijnlijk ook een Tatter gekocht.
Dat Weyerman in de lente van 1710 naar Den Bosch gegaan is om voor
Lambert Pain et Vin te gaan schilderen, staat voor mij niet helemaal
vast. Peter Altena schrijft: "In zijn eerste tijdschrift Rotterdamsche Hermes, p.169 dateert Weyerman (in het hulsel van Hermes, de
oude wijze "hoofdredacteur") zijn Bossche missie: "Het was in het
jaar 1710, dat de Heer *** Hermes verzocht om in zyn tuin eenige kurieuze Tulpen en Auriculas te portraiteeren". In zijn De sleutel van
de Hollandeche zindelykheyt, p.6b, schrijft Weyerman vervolgens, dat
hij in de lente naar Den Bosch kwam afzakken".(14) Maar in de lente
van welk jaar precies houdt ons nog steeds bezig, want ook Het verZokkend ooft geeft geen duidelijk antwoord (15). Peter Altena zegt
optimistisch: "Weyerman's geheugen is doorgaans zeer betrouwbaar. Het
lijkt daarom het meest aannemelijk, dat Weyerman in het begin van de
lente van 1710 in Den Bosch, bij Pain et Vin kwam". Uit datzelfde
geheugen komt echter ook: "In het jaar duyzent zeven hondert tien was
ik Hofschilder by den Graaf van ***". Wat terug te vinden is op p.110
van Den zeZdzaame Zeevensbyzonderheden van Laurens Arminius, zijnde
het begin van het verhaal 'Het verschrikkelyk Konterfeytsel'. Lijkt
nu niet de oplossing dat hij vervolgens in de lente van 1711 naar Den
Bosch kwam? Weer komt Weyermans geheugen een spaak in het wiel steken. "Wy woonden op die tyd in 's Hartogenbosch" schrijft hij in het
Brusselse handschrift (16), welke passage in gedrukte vorm vermeld
staat in deel IV der Konstschilders en waar hij het heeft over de
schilder N. Brands: "Geen Mensch wist van waar dien Konstenaar kwam
aanstormen, die tegens het begin van den Winter, op het jaar duizent
zeven hondert negen (...)" (17). Het gemakkelijkste lijkt het om "op
die tyd" te interpreteren als 'rond die tijd' en dan van een jaartje
later uit te gaan.
Een der boeiendste verhalen uit de Zeldzaame Zeevensbyzonderheden
betreft overigens het boven genoemde avontuur rond een portret en
zijn eigenares/weduwe. Dit verscheen in 1738 in druk en staat vermeld
in het manuscript op p.18 en verder. De scherpzinnige lezer zal merkwaardige overeenkomsten en verschillen aantreffen. Voor een volgend
artikel.
Het is niet zo moeilijk om een overeenkomst aan te geven tussen de
broodschrijvers in Nederland en Engeland: de korte weg, die er lag
tussen roem en verguizing, d.w.z. eten en honger lijden, alsof het
koffiehuis tegenover het cachot lag. Een taveerne uitbaten, zoals Van
den Burg en Ward deden, was dan misschien nog wel de beste oplossing
om een geregeld inkomen te verwerven.
"I have no apology to offer for Ned Ward" schrijft zijn biograaf
Troyer als eerste zin in 1941 en in de 1927-uitgave van de London spy
besluit Arthur Hayward zijn inleiding met: "At the same time it
should be remembered that the Stuart women read little; like most of
his contemporaries, Ward wrote exclusively for men, and for men who
did not suffer from squeamishness. In modern values, he merely ex-
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pressed himself with the directness of the four-ale bar rather than
with the evasion and circumlocution of the teashop". Ook de latere
editie van Fenwick heeft een merkwaardig besluit van de inleiding:
"Wholesale bowdlerization would have destroyed the character of the
book completely, but certain passages, largely of a scatological nature which could only disgust the modern reader, have been cut, as
has some of the verse, which was either tediously repetitious or just
downright bad". Lijken deze geluiden niet verdacht veel op die van de
diverse Nederlanders die Weyerman en zijn werk door de jaren been
hebben beschreven?
Misschien is Weyerman, na het bovenstaande, in de ogen van sommigen
enigszins in achting gedaald, nu weer een pen uit zijn rijke verzameling geleend blijkt te zijn. Anderen zullen opgetogen een uitgebreider veld van onderzoek naar Weyerman als vertaler zien. Ned Ward vertaalde in 1711 Don Quichot in het Engels. Het zou misschien interessant zijn om Weyermans mogelijke vertaling uit 1746 daar eens naast
te leggen, zelfs als (of juist omdat) beide waarschijnlijk een Frans
origineel hadden. Misschien wordt zijn aureool dan nog eens officieel
door de Stichting JCW van bordkarton verklaard.

NOTEN

K.G. Lenstra: 'Aantekeningen bij het werk van Jacob Campo Weyerman'. In: Peter Altena, Willem Hendrix, e.a.: Net verZokkend
ooft. Proeven over Jacob Campo Weyerman. Amsterdam, 1985. p.39.
Met Dufey bedoelde hij waarschijnlijk Thomas D'Urfey en het jaartal van Weyermans Doorzigtige Heremyt staat in noot 76 abusievelijk vermeld als 1730 i.p.v. 1728, tenzij een tweede druk wordt
bedoeld.
2. Over Ned Ward o.a. Howard Troyer: Ned Ward of Grub Street. A study of sub-literary London in the eighteenth century. Cambridge
Mass., 1946 ('Appendix A' heeft een voorbeeldige 'A Bibliography
of the writings of Edward Ward'), en Philip Pinkus: Grub Street
stripped bare. Hamden, 1968.
Den Haag, 17283. Jacob Campo Weyerman:De doorzigtige heremyt.
1729. p.14-15.
4. Van The London spy bestaan minstens drie moderne reprints: 1924;
New York, 1927 (editie Arthur Hayward); London, 1955 (editie Kenneth Fenwick). De oudste is de meest integrale en ongecensureerde
uitgave, die ik dus gebruikte en waarvan de titelbeschrijving
luidt: Ned Ward: The London-Spy compleat, in eighteen parts. Introduction by Ralph Straus. London: The Casanova Society, 1924.
Het fragment hier: p.391-392. Het portret komt uit de Hayward-editie.
5. Heremyt, p.15-16.
6. Troyer, a.w. schrijft: "In 1698, largely under the impetus by the
Caracteres of La Bruyere in France, a new translation of the characters of Theophrastus appeared on the English bookstalls (...).
Almost immediately the character in prose and in verse became
again one of the most common forms exercised by poets, journalists, and essayists alike" (p.124-125).
1.
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7. Heremyt, 11 en 18 oktober 1728.
8.

Idem, p.14.

9. Verlokkend ooft, p.221.
10. Een "trugmoldie" komt niet voor in de Oxford English Dictionary,
maar is volgens Eric Partridge in zijn Dictionary of historical
slang: "a harlot", en hij geeft deze plaats als bron. Fenwick in
zijn editie van de London spy annoteert "decayed strumpet"
(p.100).
11. London spy, p.130-136; in Heremyt, p.30-32.
12. Zie: F.J.A. Jagtenberg: 'Weyerman de eerste Swift-vertaler'. In:
Med.JCW 9 (1986), p.3-11. Hij schrijft o. a. dat Weyerman veel
dichter bij de tekst blijft.
13. Zie: Verlokkend ooft, p.214-215, en noten 93-98. Ook Jagtenbergs
artikel (vorige noot) en Andre Hanou in Med.JCW, p.402-407.
14.Med. JCW, p . 419 .
15. Verlokkend ooft, p.20-21.
16. Brussels handschrift, tome II, p.78-81.

17.De levensbeschryvingen der Nederlandsche konstschilders en konstschilderessen, deel IV, p.38.
Peter Altena

POERAET TEGEN WEYERMAN EN WEYERMAN TEGEN POERAET
Het pamflet dat hier wordt herdrukt, verscheen eind november 1733. Op
dinsdag 24 november 1733 bevatte De Hollantsche historische courant
(Delft: Reinier Boitet; ex. GA Delft) de volgende advertentie:
Is gedrukt voor den Autheur Sjaekenkampweierveltspoehaenenkraeisrymelary, of P. Poeraets Hooftschilderstuk naar het Konststuk van
J. van Vlunderen, enz. door eenen Liefhebber van Samenzettelingen,
en te bekomen t'Amsterdam by G. Bouman; Rotterdam Van Pelt, en Beman;
Leiden Verbeek; Delft Boitet, 's Hage C. en F. Boucquet; Utrecht
Besseling, en voorts in andere Steden by de voornaamste Boekverkoopers.
Op 26 en 28 november werd de advertentie herhaald, nu met prijsopgave: 6 stuivers (1).
Het pamflet bevat een aanval op Jakob Campo Weyerman. Peter Poeraet,
vrijwel zeker de auteur van het pamflet, was jarenlang het mikpunt
van Campo's spot geweest. Poeraet, die wel anderen van repliek diende, verdroeg de talrijke aanvallen van Weyerman kennelijk en verkoos
te zwijgen. Pas in 1733 verbrak Poeraet de stilte, onder andere met
dit pamflet.
Peter Poeraet was in de eerste decennia van de 18e eeuw een omstreden
figuur. In de omstreeks 1713 in de Nederlandse literaire wereld weer
oplaaiende poetenstrijd - in feite ging het om een vervolg van de
strijd tussen Nil en de Vondel-getrouwen - speelde dominee Poeraet
een belangrijke rol.
In 1713 had het Haagse Journal Ziteraire bij monde van redacteur Justus van Effen de gebreken van Vondel als theoreticus en dramaschrijver gehekeld. Joan de Haes, ooit bevriend met Weyerman (2) en beschermeling van de geleerde David van Hoogstraten, werd aaarbij wegens zijn overdreven Vondel-verering door Van Effen in de hoek gezet.
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De aanvoerder van de Vondel-getrouwen, David van Hoogstraten, reageerde furieus op de aantasting van Vondels eer en de goede naam van
zijn Joan de Haes (3). Volgens Van Hoogstraten schaarde het Journal
literaire zich net de gehanteerde Frans-klassicistische maatstaven in
het kamp van de vijanden van de vaderlandse literatuur.
Toen David van Hoogstraten in zijn 'Aen den Lezer', in de editie van
Antonides' Alle de gedigten (3e druk. Amsterdam, 1714) de staf brak
over "dat Register der uitgekomene boeken", over 'uittrekkende' en
boekbesprekende tijdschriften en de arrogante redacteuren en domme,
napratende lezers daarvan, bedoelde hij daar vooral het Journal litdraire en de tijdschriften van Jean le Clerc mee te treffen. De Vondel-getrouwen waren niet principieel tegen tijdschriften: in juli
1715 immers kregen ze hun eigen spreekbuis in de herrezen Maendelyke
uittreksels, of De boekzael der geleerde werelt. Volgens bepaalde
berichten zou de 'grote' David van Hoogstraten zelfs redacteur van
dat periodiek geweest zijn. Het met de Van Hoogstraten-factie sympathiserende tijdschrift Histoire critique de la republique des Zettres
- een sympathie, die, deels geboren uit concurrentie met het 'antiNederlandse' Journal litdraire, een zekere vertrouwdheid met Van
Hoogstraten c.s. deed vermoeden - wist te melden dat de redactie van
het nieuwe Nederlandstalige tijdschrift bestond uit David van Hoogstraten, Ludolf Smids en Jakob Schoolhouder (4). Volgens andere bronnen zouden ook Peter Poeraet en Abraham Boogaert, vrijwel vanaf het
begin, bij de BoekzaeZ betrokken zijn (5). Van Peter Poeraet kan dat
bier bevestigd worden.
Poeraet signeerde in 1722 en 1723 zijn bijdragen in de BoekzaeZ, v6dr
die datum gold anonimiteit nog als een garantie voor onpartijdigheid.
Poeraet, die in zijn bundel Gedichten (Utrecht, 1722) verongelijkt
mopperde over de vele aanvallen, die hij als BoekzaeZ-schrijver te
verwerken kreeg, lijkt in 1722 de belangrijkste redacteur van de

BoekzaeZ. V66r die tijd was Poeraet ook al bij het tijdschrift betrokken. In 1733, in Poeraets Vervolg van gedichten, herinnerde Poeraet zich dat hem "zonder eenige voorkennisse" een bundel van Poot
werd "te post door den Boekzaeldrukker gezonden":
Aenstonts ging ik aen het doorleezen, myns zelven niet zynde, en
werd gedreeven, om een Uittreksel in lossen rym (meer is het
niet) ter BoekzaeZe te slaen, gelyk de Liefhebbers weeten en zien
konnen in ApriZ, bZadz. 404. ten jaere 1716. (6)

Poeraet was tenminste vanaf 1716 betrokken bij de Boekzael en hij was
- in vergelijking met andere medewerkers van de BoekzaeZ, mede gelet
op de gebruikelijke zwijgzaamheid van tijdschriftauteurs over hun
bijdragen - tamelijk loslippig over die betrokkenheid. Deze loslippigheid (zo gemakkelijk uit te leggen als onbescheidenheid) maakte,
voorzover ik kan bekijken, dat Poeraet het voornaamste mikpunt van de
BoekzaeZ-critici werd. David van Hoogstraten, van zo veel groter formaat, had weinig te duchten. Mogelijk ontmoedigde diens formaat - of
eenvoudiger: diens terughoudendheid in de BoekzaeZ - potentiele polemisten.
De Boekzael werd gekritiseerd. Niet verwonderlijk. De BoekzaeZ, weer
in het leven geroepen door het vuur van de Van Hoogstraten-factie,
was partij in de poetenstrijd. De BoekzaeZ stelde zich weliswaar gematigd op - Oen onbeheerste uitvallen naar het Journal Ziteraire,
evenmin een brandmerking van Jean le Clerc - maar was met de koeste-
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ring van de Vondel-traditie niettemin partij. Bovendien, de kritische
woorden van de Boekzael veroorzaakten nieuwe twist. Jan van Hoogstraten, de broer van David, ontwikkelde zich tot een trouwe vijand van de
Boekzael, terwijl Frans Halma van een verwoed tot een woedend lezer
werd.
De getalenteerde ruziezoeker Jakob Campo Weyerman vond in de Boekzael
en redacteur Poeraet veel aan te merken. En dat terwijl de Boekzael
in 1720 nog had gehoopt in de Rotterdamsche Hermes een geestverwant
te vinden. De BoekzaeZ werd hinderlijk gevolgd door Jan van Hoogstraten. Toen Weyerman in zijn Rotterdamsche Hermes deze Van Hoogstraten
attaqueerde, juichte de Boekzael dat Van Hoogstraten door Hermes was
"ondergedompelt" (7). Weyerman verheugde zich weinig over deze instemming, de invitatie werd afgeslagen: in 1721 beschuldigde Weyerman
de Boekzael van pedanterie: de Gedichten van Zeeus werden naar zijn
mening op ondermaatse wijze gerecenseerd. Nadien parodieerde Weyerman
in zijn Rotterdamsche Hermes het recenseren met een doodsaai "Uittreksel uit het geleerde werk van den Hr. Grenouille en Ville" (8).
De aanval werd verscherpt in het tweede deel van de Amsterdamsche
Hermes eind juni 1723. De 'Opdragt' van het zestiende deel "der
maandelyke Uittreksels der Maand Mai, 1723" - "Die melaatsche Opdragt
is te vinden in het zestiende deel van St.Peters Ezels-brug, by hem
gedoopt, De Boekzaal der geleerde Werelt" (9) - was de steen des aanstoots. Een kleine discussie in de Amsterdamsche Hermes:
,

Zyn 'er reeds Zestien deelen van die uittrekzels, die zo vlug zyn
als een kopje verschaaZde Thee? (vraagt Ifis Hermelina) en is 't
mogelyk, dat de Maag der Republiek, al die geschifte meZk, die
wrange morellen, en die onrype spaansche Berg-kappers kan verteeren? Hier op repliceert Hermes in toorn; dat 'er reeds niet minder moogen zyn dan zestien deelen, want dat by geen Dier bekent
dat vruchtbaarder is dan een Zog, dat 'er niets schielyker groeit
dan een veld met knollen, en dat een klein Vogeltje, het BuZskopJe genoemt twintig jonge Vogeltjes uitbroeit, op egne reis.
Verwees de aanduiding "St.Peters Ezels-brug" - behalve naar het gemakzuchtig lezerspubliek van de BoekzaeZ en naar Poeraets behandeling
van het Ezel-lemma uit Konings Lexicon Hieroglyphicum in de BoekzaeZ
van april 1723 - al naar Peter Poeraet, in het vervolg dient redacteur "Peter Oom" - als "P**" - te rijmen op "goe raat" (10).
De goede raad van Weyerman lijkt aan Poeraet - of diens superieuren wel besteed. Droeg Poeraet de mei-aflevering van de Boekzael van 1723
nog op aan "den. eerwaerden. eerhebbenden. eergeevenden. (...) Heer.
Vader. Christen. Bernhard Zandyk" - in bewoordingen, die zó onderdanig zijn, dat het niet alleen de spotlust van de antichrist zal hebben gewekt -, in juni was het met de opdrachten plotsklaps gedaan. De
dominantie van Poeraet lijkt in de juni-aflevering zichtbaar afgenomen. In mei ondertekende Poeraet zijn uittreksels met P.P. en publiceerde hij zijn briefwisseling met Carolus Tuinman, in juni is het
afgelopen met P.P.. Het lijkt niet onmogelijk dat Poeraet redacteur
bleef, maar een toontje lager moest zingen. Of de kritiek van Weyerman debet was aan de val van Poeraet, is onzeker, maar de coincidentie geeft te denken.
Poeraet verdween uit het zicht, maar was niet van Weyerman verlost.
In de Amsterdamsche Hermes heette Poeraet "St Peter Driemaal Oolyk",
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een bijnaam waarmee Weyerman Poeraet zou achtervolgen (11). Poeraet,
dominee te Nederhorst den Berg, kreeg ook om andere redenen de wind
van voren: hij zou stevig drinken en zijn schulden niet betalen (12).
Wat Weyerman zich veroorloofde, kon een dominee zich uiteraard niet
veroorloven. Weyerman bleef ook de Boekzael bestoken. In Den echo des
weerelds verweet hij de "Heeren Inquisiteurs" onbenullige werkjes
uitvoerig te bespreken, terwijl echt belangrijke boeken, zoals de
Historie des pausdoms, over het hoofd werden gezien (13).
Na lange tijd sloeg Poeraet terug in zijn tweede bundeling verzen, in
het VervoZg van gedichten: ofte Schilderyen, Printen, enz. enz. op
Willem Deurhof (Utrecht, 1733), dat omstreeks augustus 1733 verscheen
(14). Na zo'n vijftig pagina's verzen liet Poeraet een studie volgen
over "Abtytels; ofte gekoppelde overnaemen". Woordkoppelingen hadden
Poeraet al lang gefascineerd: in de Boekzael prees Poeraet bijvoorbeeld een vertaler om zijn "nette en zaekelyke Koppelkundigheit"
(15). Op pagina 76 haalt Poeraet in zijn betoog J. van Vlunderen aan,
een "Keulenaer", die aan zekere "Bytenbaeuw" talrijke rijmen wijdde.
In de "Bytenbaeuw" valt zonder moeite Weyerman te herkennen. Over de
identiteit van Van Vlunderen is minder bekend: vermoedelijk gaat Poeraet zelf schuil achter deze fictieve figuur, die een zekere gelijkenis vertoont net Vondel, wat naam het herkomst betreft. Bovendien is
de autoriteit die op Van Vlunderen volgt in Poeraets studie: Vondel.
Hier volgt het fragment uit Poeraets studie, p.76-81:
J. VAN VLUNDEREN, Keulenaer, buiten Hollant gebooren, maer met Hollandsche melk opgevoedt, en door geduurige inwooning een Hollander
geworden, zoude by zyn leeven (sans comparison, zeggen de Franschen)
op zekeren BYTENBAEUW, ALMANSGRAEUW, of ongehoorden, dat is openbaeren Heeremyt, deeze rymen, naer zyne schilder- en koppelkunde, vry
beter hebben uitgewerkt:
Stroowisdryver, papengeus; Papensoljer, nimmerheusch;
Galgenbrok, en loopenwegh; Dienstverlaeter, eerontzeg;
Afgeschroeide menschenziel; Aller sielen wiggewiel;
Aller guiten omdraeirat; Gomoriste likkengat;
Schyventrek, en diefsche valk; Duizendtrekker, beurzenschalk;
Schryvens ondienst, donderdrigh; Lasterschryver, alontzich;
Buldermaeker, onverlaet; Stedenpest en dorpenhaet;
Albedrieger, Breuklensmet; Amsterdammer uitgevet;
Rotterdammer panneling; Leidens uitgespoogen ding;
Stolkerbuurtedeugeniet, En Vyanens alverdriet;
Eigenestbeschytendsquant, Onvermant en overmant;
Rommelwinklen schrik en heul; Neerzenlikker, geldenveul;
Flikkenflooier, peuteraer; Kaele speetluis, schuivenaer;
Goutchymist in Syburgs tas, Listiger, dan Syburg was;
Scheveningschen jongens maet; Gekken STROOIGELTS beste raet;
Likketas, en laetste vrint Van het Scheveningsche kint;
Poehaens voorste hamersmit; Vreemder woorden albezit;
ALSEMbittren drukkers gek; Montjetoe, en houtjebek.
Zwarte ketel, zwarte pot; Eigewysheits opperzot;
Drommelskopstuk zonder oor; Schults- of onschults geen gehoor;
Hooftonheiligh t'almanak, Grootbeulmeester met de plak;
TIENMAEL SPREEKER VAN EEN DING; Bloetuitzuiger, hartenwring;
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Menschenmoorder, zieleneep; 's Ryken bliksem, 's armen zweep;
Des Serpenten kruipende aert, leder zittend in zyn baert;
Bybels ontucht, Godtsverzaek; Der ontuchtigen vermaek;
Jeugtbederver, lasterslang; Ongewyde vrouwenvang;
Tuimelzieke, in schyn geoogt; Overspelziek, hoerenvoogt;
Aller mannen huwlyksbreuk; Aller vrystren eerekreuk;
Aller huizen oojevaer; Aller kerken lepelaer;
Aller vromen tongeschant; Aller schelmen rechterhant;
Aller linkren linkervoet; Aller schuifflen breede loet;
Aller stanken ruikjelight; Aller oogen styfgezicht;
Aller vingren overduim; Aller vuilste luimen luim,
Dien de hel to droomen geeft; Opperhelgeest, daer by zweeft,
Operlasteraer van al, Goet, of quaet, of aerdigh mat;
Of van onverschilligheit, Overduivelsch quaetbeleit;
Der Gebreken klits en talm; Hellegrontheers weerspraeksgalm;
Aller leugnen bestevaer; Tienmaelduizendkonstenaer;
Woordendraei, en draekenspog; Almansvrage: leef je noch?
Aldewerelts bullebak; Turk, en schurk, en schobbejak;
Aller vrinden lak en lik; Wintbuil, weerhaan, prulbeschik;
Aller handen veerenpluis; Aller hennen pluizenluis;
Aller baffren vuilste hont; Aller grouwelheden mont.
Onnatuurelyke pen; Schryver zonder of ende en,
Zonder dit, of dat, of wat, Of waerom, of Weetjedat;
Schildermeester in de lucht; Persenlikker om de vrught;
Pennenskorpioen in styl; Aller gladde konsten vyl;
Bloemenschilder zonder hant; Aller Korenbloemen schant;
Aller woorden quik en quak; Aller dingen goochelzak;
Aller zaeken hoetelaer; Aller modder modderaer;
Aller weetenschappen niet; Aller Ryken groot gebiedt;
Aller monden rinkelspel; Aller Koffyhuizen schel;
Aller wynen heuchenis; Alverklikker, wis of mis;
Albeluistraer, montjetoe; Eerelooze menschenroe;
Menschenhaeter in der daet; Spinnezuiger, altenquaet;
Dooren in 't onschuldigh vleesch; En Jobs Duivel zonder vrees;
Aerdewandlaer, trots van bek; Staele voorkop, ysre nek;
Degenstoute dreigement; Aller venten eerste vent;
Aller drukkelingen last; Onbebeitelbaere quast;
Aller elementen dwang; Toomelooze zonder prang;
Gouden vrients Trojaensche peert; Zilvren vrientjes draekensteert;
Lindenberger voeteschop; Waterzwemmer zonder klop;
Afgeklopte in Rotterdam; Veelgeslagen, nochniettam.
Vorstenscheldenaer, 's Koningsblaem, 's Prinsen Tuchtheer, stedenfaem;
Aller Overheden merk; Geesselroe van staet en kerk;
Hommel- dommel- stommelbeest, Dat ondankbaer is geweest,
Mooglyk aen zyn' bestevaer, Grootevaar, en vaar (van waer
Zyn geboorte afkoomstigh zy) Aen zich zelf ook (foei en fy!)
Aen beleefde tolligheit, Trouweling, en goetbescheit;
Aen het dagh- en uuronthael, Daer de zon schynt op het mael;
Aen Messires van den Haeg, Pillegeevers voor qua maeg.
Tovertrommel zonder maet, Die staeg bloetallarmen slaet;
Broerbederver, Zustrenstook, Manverleider, Huizenspook;
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Kindrenopzet, moedrenspyt; Vaedren onrust, haet en nyt;
Weeuwenpulker zonder gunst; Hebbenman, en krygenskunst.
Grootste Lappelander fun, Die van haer weet, noch van hun,
En de deftighste Matroon Stelt vervloektelyk ten toon
Met haer' eerelyksten man; Troggelfiel van pot en pan;
Tafelbezem, glazenveeg; Ankerzuiper, zeldenleeg;
Almans overschuldenquaet; Buikendiener, oppervraet;
Schuimenlooper, lyvenschaeaw; Altyt ree, en evengaeuw;
Gekkenongek; wyzengek; Trekkentrekkren eerste trek;
Boekverkooprenzuigenlap; Melkermuilen nap en tap;
's Drukkers eigeMUNTophael; Lommertzoeker menigmael.
Hermes dubble bankroetier; Straetenslyper, steenenzwier;
Dief, en ondief met bedrogh; Zuiger in elks eigen zogh;
Aller vonden KOPPELING; Aller zonden samening;
Aller stonden laesrusklap; Aller wonden kraeuw en krab;
MEESTER, DIEN DE SCHULT EN 'T QUAET AEN ZYN EIGEN VOORHOOFT STAET!

Zoo tydde een air, ook grof en fyn, aen 't schiZdren,
Maer; 6 de konst most in dit Beest verwildren;
It Geen, na zyn dood, gekorven wordt van vildren. (16)
Weyerman wordt in bovenstaande regels al "Vyanens alverdriet" genoemd
en gezien als medeplichtige van Syberg.
Weyerman liet deze aanval niet over zijn kant gaan en antwoordde in
Den kluyzenaar in een vroZyk humeur, nr.26, met "Het Karakter van den
Berg-Kartouchiaan" (17). Poeraet wordt vergeleken met de beruchte (en
in 1721 geexecuteerde) Cartouche; het voorvoegsel "Berg" verwijst
zonder twijfel naar Nederhorst den Berg, waar Poeraet als dominee
stond. Volgens Weyerman beroofde Poeraet de armen in zijn gemeente en
deed hij "ontrent het ingulpen van de overgehaalde geesten van korenbrandewyn" niet onder voor een "vischmarkts Geneverkasteleyn" (18).
Hieronder volgt p.202-203 uit Den kluyzenaar:

Het Karakter van den Berg Kartouchiaan.
-

Pietje Latrina is het geraamt van een dichter, en het schandaal van
de spelkunde, alleenlyk berucht by zyn wangedrag, gelyk als Herostraat is berucht wegens zyn brandstichting van Diana's kerk. Hy is
het stipste wangedrogt dat ooit een schoolmeesterlyken prys bevogt,
met de wapens van Comma, Colon, Semicolon, Parenthesis en Periodus.
Dat Pietje * Pestapu is zulk een ongemeen poeet; zulk een onvermoeit
student; zulk een naauw bezet penman; en zulk een wakker drukfeylenschuurder, als 'er ooit langs den arm van een scherprechters tonneellaquey wiert vergast op een handvol berkenrys, in stee van op een
lauwerkrans. Niets vermaakt dat Aas zo zeer, als het t'zamenharken
van eens schryvers feylen, en dat spel duurt, tot dat hy daar uyt een
mesthoop heeft gevormt, als wanneer hy dan die koegelt met zyn eygen
puyn.
Zyn Studeervertrek gelykt natuurlyk na de schilderskamer eens konterfyters, alwaar naauwelyks iets anders is te zien als een hoop onvoltooide stukken. Maar vloeid 'er al eens iets opgemaakts uyt Pietjes
kraaieveer, dan is den beloofden Leviathan verdweenen in een sprot,
die enkelyk dient, gelyk als de fabel van de Bergmuys, om een gelacgh
te veroorzaaken, in stee van verwondering. Ook is het uytgehongert
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Manneke Mug zo roemruchtig in zyn praat; zo gemelyk in zyn schrift;
zo plugachtig van styl; zo groots in zyn armoede; enzo wys in zyn
eygen oogen, dat hy te gelyk kan doorgaan voor een Spanjaart, een
Bramin, een Trekschuyts jaager, een Meyery's heyjonker, en een
Fransch autheur.
Vorders werpt dat schildknaapje van de Armbus zich op tot zulk een
baanveeger van de Assyriesche monarchy, dat hy niet alleenlyk door de
gantsche reeks der zaaken komt te loopen van Nimrod tot aan Darius,
maar hy zal zelfs het haair van den hengst noemen die bloedschande
bedreef met Semiramis. Wat Griekenlant aangaat, meld hem eens een
Koning van die luchtstreek, van Alexander tot Perseus, aanstonds zal
dat Pietje Starretjes uw een kort begrip schenken van deszelfs regeering in ses minuyten, en dat zo volmaakt als een ander dat zal doen
in een droom; ook zal hy uw noch daarenboven zulk een stipt relaas
geeven van het beleg van Troyen, als of hy het bevel over de wolzakken had gevoert voor die plaats. Ja dien Bergprelaat is in staat om
alle de geneverkastelenyen voor dat beleg op te tellen, van de Vischmarkt af alwaar Ajax des morgens een hapje nam, tot aan een kleyne
kroeg daar zyn voorzaat Kalchas zich dagelyks liep ontnuchteren.
Hoor, Kluyzenaar, het past uw wars af te kyken van Pietje met zyn
Dievemars; en het voegt uw zo veels te meer, dewyl gy den moddersloot
van zyn ondiep begrip meermaals hebt gepeylt, en op deszelfs bodem
niets kond vinden als gal, waan, en opgeblaazenheyt, welke gebreken
hy voed en onderschraagt door de moer en gest van een onverteerde
betrachting.

Utz Vriendin,
De Naakte Waarheyt.
*De Spanjaards noemen den Genever, dat dagelykse Wywater van den ontwyden Bergprelaat, Pestapu.
Daarop reageerde dan in november 1733 Poeraets pamflet, dat te Utrecht "voor den Aucteur" verscheen (de term "Aucteur" wekt enige
bevreemding: tegenwoordig tooit J.A. Deelder zich met dit archaisme).
In Utrecht, bij Matthaeus Visch, was ook Poeraets bundel in 1733 verschenen. In het pamflet wordt Weyerman voor veel slechts uitgemaakt.
Sommige scheldwoorden gebruikte Poeraet al in de voorafgaande aanval
("Stroowischdryver"), vele scheldwoorden blijven onbegrijpelijk. In
een noot memoreert P.P. de Kluyzenaar en bij wijze van slotakkoord
beantwoordt Poeraet de Cartouche-vergelijking door over Campo uit te
roepen: "EERLYK IS BY HEM SJAKOO". Over Sjaco weten we sinds kort
meer dankzij de editie-Matthey van het Uitvoerig verhaal van aZZe
feyten en scheZmstukken (Muiderberg, 1986).
De tekst van het pamflet - hierna - gs gebaseerd op het exemplaar UB
Leiden, 1204 H 13. Dit pamflet, in 4 , 3 katerns, telt 22 genummerde
pagina's. Bij de weergave zijn de Griekse teksten getranscribeerd en
is de bladspiegel aangepast aan die van de Med.JCW. In de TOEGIFT is,
bij gebrek aan beter, het § teken gebruikt om een noot aan te geven.
-

NOTEN

1.
2.

Eerder meegedeeld in Med.JCW, p.365.
Zie brief GA Rotterdam: J . C . B . Nieuwenhuis :

Catalogue Handschrif-
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tenverzameling (Rotterdam, 1970), nr.545. Kopie van brief, vervaardigd in 1912, opnieuw afgedrukt in Med.JCW, p.5. Vergelijk
ook Weyermans ZeZdzaame Zeevens byzonderheden van Laurens Arminius (Amsterdam: Barent Dass, 1738), p.178 184.
3. Zie hierover E.F. Kossmann: Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis
van het Nederlandsche tooneeZ in de 17e en 18e eeuw ('s Gravenhage, 1915), p.61-70 en binnenkort in mijn bijdrage 'Het Journal
Zitaraire en de Poetenoorlog in de Nederlandse literatuur' (te
verschijnen in het Documentatieblad werkgroep 18e eeuw, 1987).
4. Histoire critique de Za republique des Zettres XII, 1716, p.432.
5. Kossmann, p.49.
6. P. Poeraet: VervoZg van gedichten (Utrecht: M. Visch, 1733; ex.
UBA, 0 77-1), p.59.
7. Zie mijn bijdrage in Med.JCW, p.461-466.
8. Rotterdamsche Hermes, nr.31 (20 febr. 1721), p.191-192. E'en aflevering daarvoor, nr.30 (13 febr. 1721), p.184, wordt als voorbeeld van "een man zonder oordeel" "een Schryvertje van het Uittrekzel der Boekzaal" genoemd.
9. Amsterdamsche Hermes, II, nr.40 (29 juni 1723), p.313.
10. Ibid. p.314, 315. Wellicht ten overvloede: de reactie van Weyerman op de mei-aflevering van de Boekzael in zijn Hermes van 29
juni lijkt aan de late kant. Daarbij dient te worden aangetekend,
dat de Boekzael niet altijd op de eerste van de maand verscheen.
11. Ibid. II, nr.50 (7 sept. 1723), p.394; vgl. ook p.358.
12.Den echo des weerelds I, nr.50 (30 sept. 1726), p.395. De MaendeZyke uittreksels of BoekzaeZ 1723, dl. 16, p.555, meldt als woonplaats van Poeraet Nederhorst den Berg.
13.Den echo I, nr.12 (7 jan. 1726), p.89-90.
14. De Hollantsche historische courant(Delft: R. Boitet; GA Delft)
adverteert voor deze uitgave op 18 augustus 1733. P. Poeraets
Vervolg van gedichten, zie noot 6.
15.Maendelyke uittreksels 1723, dl. 16, may, art.VII.
16. Poeraet, VervoZg, p.76-81.
17.Den kluyzenaar in een vrolyk humeur, nr.26, p.202 203. De afleveringen zijn niet gedateerd; nr.26 verscheen, bij benadering, in
augustus of begin september.
18. Ibid. "Opdragt".
-

-

-

-

JAKOOPEDOOLEIMOONIANDRALEKTRYOFOONIA;
JAKOCAMPOPRATIVIRIGALLICINIOPHONIA;
SJAEKENKAMPWEIERVELTSPOEHAENENKRAEISRYMELAERY:

OFTE
P. POERAETS HOOFTSCHILDERSTUK, OPGEHAELT, GENET, VERBETERT NAER HET
KONSTSTUK VAN J. VAN VLUNDEREN, KEULENAER, KONSTENAER, EENEN LIEFHEBBER VAN SAMENZETTELINGEN.
Huic MONSTRO Vulcanus erat pater.
TE UTRECHT:

Voor den aucteur.
Te bekoomen by

80

de voornaemste boekverkoopers.

JAKOCAMPOPRATIVIRIGALLICINIOPHONIA;
OFTE
SJAEICENKAMPWEIERVELTSPOEHAENENKRAEISRYMELAERY.
ARMA VIRUMQUE CANO.
I.

EGREGIE HOMO IMPROBUSs

Roomsch en onroomsch hooghverraedt; Schyns- en onschyns momgelaet;
Huilhont in 't zelve wout; Roovenkop, nooit heet geklouwt;
Schurftzeer over 't heele lyf; Allerlei tooneelbedryf;
Wereltspeelstuksmengelrol; Stront, geen koning, knipperdol;
Stroowischdryver, papengeus; Papensoljer, nimmerheusch;
Balderbabok, klaterstem! Almansvraeg: wie houdt van hem?
II.
ATQUE IMMANI VECORDIA.

Galgendruip en loopenwegh; Dienstverlaet, en eerontzeg;
Schurk, en nurk, en schobbejak; Turk, en lurk, en bullebak;
Work, en stork, en wesp, en fiel; Hork, en pork, en spinnenwiel;
Vlok, en stok, en boevenspil; Gomoriste likkenbil;
Schyventrek, en diefsche valk; Duizendfret, en beurzenschalk;
Geltzak met of zonder gat! Almansvrage: helpt het wat?
III.
NULLOS SAEPE TIMET,

Boerenklef, Lantsonverlaet; Stedenkluif, en dorpenvraet;
Ysselsteins- en Breuklensmet; Amsterdammeruitgevet;
Rotterdammerpanneling; Leidens uitgespoogen ding;
Stolkwykspoortedeugeniet; OORTwyksramstoot, alverdriet;
Eigennestbeschytendstrant; Vryvyanens beerentant;
Redenlooze dierenvaer! Almansvraeg: wat doet by daer?
IV.
QUEM MULTI TIMENT.

ROMMELWINKLENhantschoenkat; Kreuplenboschjaght, -brak en -brat;
Snoffelgier, en drekroerzwyn; Bobberuin, en reuzenschyn;
Knuppelvoerder, klinggeraes; Zakpypspeeler, leurefaes;
Neerzenveeger, geldenzeul; Armenduivelsvellenbeul;
Paddenviller, aepenvlooi; Narrennors, en schuimmaetsschooi;
Vroegbedorven lightevink! Almansvrage: weZk een dingk?
V.
VARIUS ET MUTABILIS.

Flitsverkooper, zemelknoop; Dreumelknoei, en klosafloop;
Speetluiskaele neuteraer; Flikkeflooier, schuivenaer;
Goutchymist in SYBURGS tas, Listiger, dan SYBURG was;
SCHEVENINGSCHEN JONGENS maet; 's GEKKEN Strooigelts beste raet;
Plukkentas, en laetste vrint Van dat klikkend Keuningskind,
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Doemlyk taller maetschappy! Almansvraeg: hoe koomt dit by?
VI.

OPINIO INJURIAE CAUSA IRACUNDIAE.
POEHAENS (*) voorste hamersmit; Vreemder woorden albezit;
ALSSEMbittren drukkers gek, Keel- en schoensmeer, openbek,
Zwarten ketels aschenpot; Eige wysheits schot en lot;
Harssenlooze hassebas; Dollerik met kris en kras;
Drommelkopstuk zonder oor; Schults- of onschults wangehoor;
Toetei, aenval op elks baf! Almansvrage: is dit niet laf?
* Het is te raer, en te fraei, om zwygen; en alle Poppelingen van
onzen hoog- en laegvliegenden Veldeman (in eenen aessem, of zinne,
van onnaervolgelyken, doch ongerymden trant) moeten weeten, dat deeze
Wereltslingeraer, alles, zonder omzien, op het punt der penne neemende, en draeiende, zynen gewaenden POEHAEN (welken by had laeten drukken Pietje Poer**0 voor Gerechts- en meer dan Zevenmannen, te zyner
tegenwoordigheit, verklaert hebbe, dat zyne Langgrootachtigheit den
persoon van POERAET niet gemeent, en van te voren nooit gekent, noch
gezien hadde (8 allerleegste en gemeenste zielelaffigheit, nimmermeer
goet te maeken!) maer dat zy, schilderyen en zinnebeelden maekende
(men ziet, wat'er mede gedaen konne worden aen deeze stukken op eenen
vent, waeraen niets geleegen is: want dit geschiedt alleen, om de
taelkonst te beproeven; net als het geoorloft zoude zyn, om eenen
kerel, die leevendigh geledenbraekt moet worden, ook leevendigh te
anatomiseeren) door POEHAEN en POEHAENTJE verstond den tweeden hamer,
na den voorhamer, eens smits (Gek, als by is!) ofte ook, dat by in
Engelant (wie weet wien? en is het waer, wat wy schryven) met zekeren
smeermoes, kok of koksgelyken, verkeert hadde, dien men (quansuis)
poe, poe, poe (en ik en weet niet hoe) in zyn gezeldschappe noemde.
Wie dit hoort, moet immers, uit andersspreekende stukken, dien
schalk, plukhairdroes, naembalkaetser, fleembekkigen huikenvaek,
boefachtigen Kampleuzeman; dien rotbeenkluiver, enz. enz. enz. (hondert en duizend van zulke Samenzetwoorden zyn alhier op den koker,
schoon wy ze als geene pylen willen aengemerkt hebben op eenen Kerel,
die allen scheut onweerdigh is; doch ze rollen uit de penne, NB. om
beelden te maeken en te schilderen) eenvouwighlyk vraegen, van waer
hem die fyne Taelwoortgronding (Etymologia) zy aengewaeit. Voorige
Pasquilmaekers, die hun werk tot een Segrynleere bantje deden aengroejen, hebben het beter gevat, en verstonden'er door een Haentje,
dat altyt overkraeien wilde, en elk, in zyne Boekzaele (die met geleerde Medeschryveren, GRIMPANTEN en anderen, welke ampten, naem en
daet hadden, nooit tot zyne schande geweest is) wegens spraek, uiten inwendige tael en styl, en wat meer, bevitten of bekritiseeren.
Doch, eere hebbe zyn hart, dat by uitquaeme voor spraeke, en taele,
en style! zuiks konnen de onnatuurlyke zwetsers niet veelen (en daer
is, zoo by wille, noch vry wat te doen, dat een ander niet light doen
zal). Ten eksempel is de Voorrede voor zyne Gedichten, die, hoelang
al in de werelt, moogelyk of deegelyk, van den luipenden, betweetenden, KLUIZENAER nimmer zal geleezen zyn. Anderszins zoude by elders
zoo deerelyk niet hebben misgetast: want Wintbuilen zyn van overlang,
doch nooit persoonlyk, en enkel wegens hunne schriften, onder POE-
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HAENS pennensnede geweest, daer hy zich echter, ooit noch ooit, gekeert noch verzet heeft, met eenigh schriftje, of woortje, of lettertje, aen of tegen deezen Hooftwintbuil, en Elementenmenger, Almanskrauwel, die zyne gramschap voorhenen onweerdigh was, en ook bleef
van den tyt af, dat hy op Goeraet hebbe gaen rymen met P
tot
den tyt toe, als hy dacht, om doorgewichtige redenen, den Snoeshaen,
by wyze van terginge, uit te daegen, om (als men zeit) op den man aen
te vallen, en uit te koomen, voor die vervloekte logenlasteringe, uit
eene vryheit van schilderen quansuis, omtrent armen- en bosdieverye.
Hier leit de zaek; en hy hebbe het hart eens, om als Beschuldiger
voor eenigh Gerecht uit te koomen. Praetjens vullen geenen zak, en
het is een stuk schelms, die by schilderyen iemant lastert en overlaedt met het geen nooit waer is geweest, en nimmer, by aenklaghtstukken, die hem het leeven onwaerdigh zouden maeken, geoppert, of
beweezen kan worden. Het is geene konst, afflictis addere affZictionem, den onderdrukten te bezwaeren; waerdoor man en muis, huis en
kluis (vrouwe en kinders, helaes!) zoo veel hebben moeten lyden (men
zeit zoo mede) dat het water van de zee zulks niet zal konnen afwasschen. Onmenschelyke, die zoo veel, by heel de werelt bekent, op zyne
eigene hoornen heeft! hoe is hy, op het aenstooken van een Drukker
(ja! Drukker) zooverre gekoomen? Eenen DRUKKER (ja! drukker) die by
zyne Patroonen des Kluizenaers scheld- en meldingen hebbe opgeveilt,
ten minsten aengebooden. Men wachte zich voor honden, die in de kuiten byten, of, als de Satan, de hielen doorpriemen! P.P.
VII.

UNGUIBUS ET ROSTRO ATQUE ALIS ARMATUS IN HOSTEM.
Snebbenslik, en snavelsnoer; Grootbalchhans te reppe en roer;
TIENWERFGEESSEL T'EENEN DING; Bloetuitzuigert, hartenwring;
Menschenmoorder, zielenneep; 's Ryken bliksem, 's armen zweep;
Kruipert, en serpentengang; Scheer- en deer- en smeerenslang;
Quae'vermo"ensticht, zelfverzin; Leugentichter, eerstbegin;
(*) GordeZvinder, draekenspuit! Almansvraeg: scheidt hy eens uit?

(*) Is'er een geweeten (konscientsi) by eenen ontmenschten?
VIII.

FRONTI NULLA FIDES.
Wiswaspraeter, lightgeloof; Onderrechtingsoorendoof;
Traenenstort van DEMOKRYT; Schaterlach van HERAKLYT;
Ongevormde Savooiard; Tonnenhansje met zyn part;
Rarekyk in kasse of kooi; Staele voorkop zonder plooi;
Eigenzelfspyt, lightomdraei; Snappert, klappert, papegaei;
Scheldvuurspuwer, zeverbaert! Almansvraeg: wat is hy waert?
IX.

PESSIMA PLACENT.
Vrygeest, trotse Lusifer; Maenman, zwynbre staertester;
Bybelsontucht, Godtverzaek; Geestendryver, deugdenlaek;
Jeugtpest, stookbrant, kruldraeislang; Vroomheits glo"ende tweelitstang;
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Godtsdiensthaeter, mondenstop; Tuimelzieke ketterkrop;
Onverschilge in eere of leer; Tweelingklip in 's werelts meer;
Waterwolk in reen en zeen! Almansvraeg: waer wiZ dit heen?

X.
SIT MINI FAS AUDITA LOQUI.
Overspelziek, wulpschgeoogt; Van een geile mam gezoogt;
Ongewyder vrouwensleep; Der gewyde jaghtengreep;
Strikleep, steepol, zeldenloof; SYMONS (onmonts) wyweroof;
Overspeelstersklap, en -trap, Goetverbruier, -hapopsnap,
- Borstenstooter, -kleerengryp, - Hairensleep; en -keelennyp;
- Beenenschop! foei huwlykskreuk! Almansvrage: zonder breuk?
XI.

UT CUCULI CUCULANT, FRITINNIT RAUCA CICADA.
Aller maegden eerekrak; Aller boorden kakkerlak;
Aller wyven koekkoekskaer; Schoorsteenklepper, Ooijevaer;
Aller eerbre tongeschandt; Kiekakkouspraet uit de mant;
Wapperkaeklaer, torenhaen; Vuilbek, faemkraei, stinkebaen;
Aller vloeken ruime keel; Zweerlight, snyop, eedenveel;
Van profaenheit eiervol! Almansvrage: is hy dan dol?
XII.

QUOD NON EST SIMULAT, DISSIMULATQUE QUOD EST.
Zinnenlooze met verstant; Aller schelmen reghterhant;
Aller linkren linkrenvoet; Aller schuifflen breede loet;
Aller stanken ruikjelight; Aller oogen styfgezicht;
Aller handen overduim; Aller vingren schuddenluim;
Die de hel to draeien geeft; Opperhelgeest, daer hy zweeft;
Kerels kerel, hondendog! Almansvraeg: waer raekt hy noch?
XIII.

BLANDAE MENDACIA LINGUAE.
Opperlasteraer van al, Goet, of quaet, of aerdigh mal,
Of van onverschilligheit; Overduivelsch wanbeleit;
Tienmaelduizendkonstenaer; Aller waerheit waenewaer; (*)
Aller vriendschap lak en lik; Wintbuil, weerglas, prulbeschik;
Aller haenen veerenpluis; Aller hennen pluizenluis;
Aller stoppelkiekens vlam! Almansvraeg: waer blyft ZYN KAM?

(*) Vissch. 2. sch. 53. zinnep.
XIV.

TECUM HABITA,
Onnatuurelyke pen; Schryver zonder of ende en,
Dit, of dat, en hoe, of wat, Of waerom, of weetjedats
Echoostraetpraet in de lucht; Eigenhartsknaeuw om de klucht;
Pennenskorpioen in styl; Aller gladde konsten vyl;
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Konstenblusch, en dichtrenschrik; Struikelblok, en voetenstrik;
Overblaffer, prultaelgoot! Almansvraeg: hoe! laekt hy POOT? (*)

(*) Ja: omdat hem P. POERAET gepreezen hadde.
XV.

---- UT NORIS, QUAM SIT TIBI CURTA SUPELLEX.
Doofpot van een' gloeibren geest; Lettermaekslenbultenleest;
Houdinglooze konstenvondst; Kladdenverwer, blaeuw en bont;
Bloemenschilder, valsch van kleur; Aller korenbloemen sleur;
Der Bloemisten walgenquyn; HUIZUMS roem en buikenpyn;
Schilderleevenslof en -guil; Brilleneus, en stikblinde uil;
Verwenkyker op zyn hant! Allemansvrage: is 't geen schant?
XVI.

VIVAM FERUS SAEVIT IN UMBRAM.
Schryvensondienst, veerendrigh; Vitter, zifter, schryfontzigh;
Aller woorden quikquylquak; Aller dingen goochelzak;
Aller zaeken hoetelaer; Aller modder modderaer;
Aller weetenschappen niet; Aller boeken grootgebiedt;
Gekkenongek, neuzenzot; Der Geleersten snaeuw en spot;
Lightinbrant, en bosjestroo! Almansvrage: hoe dit zoo?
XVII.

AT EGO, POL! MALEDICENTIOREM NOVI NEMINEM.
Aller Ryken haenenkraei; Aller Vorstendommen gaei;
Aller lieveryen raedt; Weetal van gemeenen staet;
Praetsel op rapaljebank; Stamboomplanter zonder rank;
Vorstenschendbrok, koningsblaem; Prinssentuchtheer, Stedenfaem;
Overhedens brandemerk; Schoorsteenroe van staet en kerk;
Der tyrannenvleeglen staf! Almansvraeg: kent hy geen straf?
XVIII.

LAUDAS, AMICE NIHIL; Aller Eedlen linksgezicht; Aller Grooten staintlicht;
Aller Hoven spie der spien; Die ten Hoof geen wit magh zien;
Vyant van opgaenden zon, Waer hy niet by klimmen kon; (*)
Wonderwroeter, breetverhael; Onversleeten wrokwraekstael;
Algevaerlykst MAN en vrient; Die, te WEI, voor KAMPbul dient;
Druipsteert op begaene roof! Almansvrage: is hy ook doof?

(*) Want daer staen den maenbluscher twee ZONNEN in den wegh, zoo
loffelyk schynende te Hamburg en Londen. Caveto hominem: Megas
Androopos mega kakon.

XIX.
-- -- REPREHENDIS CUNCTA:
Aller borgren haet en nyt; Stokintwiel, en dief van tyt;
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Aller kraemen rinkelspel; Aller koffyhuizen schel;
Aller wynen heuchenis; Alverklikker, wis of mis;
Albeluistraer, smoeltjetoe; Eerelyke neeringroe;
Menschenhaeter inderdaet; Spinnenzuiger, altenquaet;
Aller markten streek en vaeg! Almansvraeg: krygt hy geen' slaeg?

XX.
VIDETO,
NE PLACEAS NULLI,
Doorne in 't onschuldigh vleesch, En Jobsduivel zonder vrees;
Aerdewandlaer, trots van bek; Schaepenbyter, hairennek;
Degenstoute dreigement; Aller venten eerste vent;
Aller drukkelingen last; Onbebeitelbaere quast;
Toomelooze zonder prang; Veelgeslaegen; ang en bang
t'Amstel- en to Rotterdam! Almansvrage: nosh niet tam?

XXI.
-- -- DUM TIBI NEMO PLACET.
Trachemaeijers duimenkuur, Bassaesvingersnuiffiguur,
Schootschyn- en pistoolenstuip, Dubbelscheut, en beenenkruip,
Stokkendans, en -trom, en -ton, Klingslaghdraeger, bidpardon,
Rottingkusser, oogenvlught, Scheerwegh, tweestrytsherbergklucht,
Mannenvinder, onderbaes, Raemende ongespannen haes;
Wapensteekint, grootspraekreus! Allemansvraeg: evenbeus?

XXII.
RISUM TENEATIS, AMICE!
Schiltvink, muschtjilp, schuurtdereg; Graeuwert, kroeskop, lieuwlaeuwdreg;
Korthiel, zwaeipoot, snorrerat; JAPIKjanskint, ganzengat;
Melklantploeger, grobbelaer; Korentje van dertien jaer;
Nikkrenrekel, dierdomsprong; Heintjepikvuilneerzentong;
Smeermoes, lapkous, smoddersmoel; Fylebert, en kinnenvoel;
Kostvergeeten aessaksspel! Almansvrage: is 't Poetsjenel?

XXIII.
MIRACULUM IN MUNDO.
Neen; 't is JAKOalleman; Montraveel, en poverjan;
Zultshooft op een menschenlyf; Saterknoet, boksvoetenstyf;
Heet- en koutblaeswangenbek; Heel- en onbelikte gek;
Leeloos wanspook, gorengoet; Mosselman, in zee gevoedt;
KOOTJE Veegwat, die steets sprak; Met Jan HAK, en zyn gemak;
Lubbert hondertpont in wicht! Almansvrage: is hy dan light?

XXIV.
AUDET ALIQUID.
Donderaer op nietenbeet; Bliksemschicht op peerdendreet;
Vuurslot tegen schaep, geen' wolf; Roerschut met gekeerden kolf;
Stormenhantgreep op het haes; Windenlanghont van deux aes;
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Roerom, en rumoergemaek; Hollebollezolderkraek;
Ommeloop, en kindrenblok; Schynwat in vergulden rok;
Duivelsgaren, -wardraetskluw! Almansvraeg: wie is by nu?

XXV.
HEU! QUID NON AUDET SCELERIS!
Tovertrommel zonder maet, Die staeg bloetallarmen slaet,
En den taptoe nimmermeer; Giftenbraeker, makkrendeer;
Broerbederver, zustrenstook; Manverleider, huizenrook;
Kindrenopzet, moedrenleet; Vadrenonrust, vriendenveet;
WEEUWENpulker zonder gunst; Hebbenman, en krygenskunst;
Hoedenafneem, beenenstryk! Almansvrage: noch niet ryk?

XXVI.
NAVITER IMPUDENS.
Gouden vrients Trojaensche peert; Zilvren vrientjes wolvensteert;
LINDENBERGERschuitenschop; Waterzwemmer zonder klop;
Lappelander Hun en Fun, Die van haer weet, noch van hun;
Beider Sekse veugelmont; Krabbel- krauwel- knuppelhont;
Parssenschuif op vrouwe en man; Alontboekte pentyran;
Wolgeverfde zonder blos! Almansvrage: is 't ook een os?

XXVII.
MAGISTER ARTIS VENTER.
Hommel- dommel- stommelbeest, En ondankbre wrytendsgeest
Aen beleefde tolligheit; Trouloosheit, en quaetbescheidt
Voor het dag- en uuronthael, Daer de zon schynt op het mael;
En de keers ter tafel is, En het overvloeit ten disch;
Aen MESSIRES van den Haeg, Pillengeevers voor quae maeg;
Aen een' Hy, zoo wel, als Zy! Almansvrage: is dit niet fy?

XXVIII.
PRACTICA EST MULTIPLEX.
Trekkentrekkren voorste man; Troggelflik van pot en pan;
Donderbraeuwe saussenmont; Lekkertant, en vindenvondt;
Buikendiener, schokkenbast; Schotelroofneep, grypentast;
Tafelbezem, glazenveeg; Ankerzuiper, zeldenleeg;
Oppervreetal, lyvenschaeuw; Krabbelvuist, en evengaeuw;
Borrekikkik (*), vingerkrom! Almansvraeg: ook by van Lom?
(*) R. Vissch. 2. sch. 43. zinnep.

XXIX.
CUI IN SOLO CAUSA VIVENDI PALATO EST.
Zeldenthuis, en nachtenraef; Voor- en nadronks slaef en braef;
Ouwelammedeunenzang; Roosterspeeler, rinkeltang;
Bytenbier, en nergenswaert; Kladdenspog op armanshaert;
Wittebrootskint, kluiftenbout; Heuningbeitjens boerenkout;
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Snoepert, veegert, troorenmuis; Quak- en quinkslagh, en quantshuis;
Snorrenpyp, Fyoolenstryk! Almansvrage: is 't moogelyk?

X.
SUUM EST PROPOSITUM IN TABERNA MORI.

GOTSCHALKS medelikkebroer Op Maei Alwyfs kallevloer;
Melkermuilennap en -tap; Groenelingenzuigenlap;
Der Studenten kamerloop Om den wille van de zoop;
Allerhande medensleep; Slokkert, keelgat, handengreep;
Aller winklen drinkendsklant; Hang- en pikkebroekenquant;
Zwelgbast, daer het is voor niet; Almanswonder: ha! zoo ziet!
XXXI.
FOEDIUS HOC ALIQUID QUANDOQUE AUDEBIT.

Scheerplug, hapscheer, neemendsvlug; Mankabouter, mannenmug;
Goudetor, en webbevlieg; POLITYKEBEDDEWIEG;
Officieren hoogste woort; Kakketyntje buiten boort;
Fielsoop op soldaetenbeurs; Rinkinkinker op wat geurs;
Pocher, snoeshaen, piekenry; Almanakken quaegety;
Kryg- en krygslienkroegenpuit; Almanstoeduw: o schavuit!
XXXII.
BREVIBUS GYARIS ET CARCERE DIGNUS.

Boekverkoopren kasgequel; Tabbertzitter, winkelrel;
Goudenbergwysmaekery; Honingstryker, beursgevry;
's Drukkers eigenMUNTonthael; Lommertzoeker menighmael;
Onbeschaemde leenalborg; Geltgaeuw hartje zonder zorg;
Overgeldenschuldenquaet; Vingernagewys to straet;
Dief en ondief net bedrogh; Allemansschreeuw: leeft hg nosh!
XXXIII.
HIC TUTUS OBUMBROR.

Hermes dubble bankroetier; Ambachtsmannenplukplevier;
Arbeidtsluidenkreun en -zweet; Spinnewyven nagekreet;
Loonenposser, penningkraeuw; Styfhant, en weer handengaeuw;
Kammenscheerder, straetenslyp; Tydenwinner op de gyp;
Zuiger in elks eigen zog; Onvet varken in den troch!
Waer net zulke een menschenwalg? Almansantwoordt: aen de gaig!

XXXIV.
TOTIES NON FERIRE ARTIS EST.

Aller londen vuur en vlam; Aller monden schrabbe en schram;
Aller wonden kraeuw en krab; Aller stonden laesrusklap;
Aller ronden kykterdeeg; Aller ponden wikkenweeg;
Aller gronden pylenstok; Aller honden afneemblok;
Aller vonden samening; Aller zonden koppeling;
Statsvleeschhouwersstyvezoon; Almansnaroep: KRAEIENLOON!
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XXXV.
FINIS CORONAT OPUS.
Huisworm, die kassynen zuikt; Pisreu, daer een teef aen ruikt;
Altytkraeigh veldenhaen; Engelschkamphaen in de baen;
Reghte Ja pik pik pik pik; Sleghte Jaep ik ik ik ik;
Harde Ja kop kop kop kop; Dinger naer een strop, strop, strop;
Sjakeshouder, mouwenaep; Ja, een Kobus alopraep;
Almanszeggen: 't is alzoo! EERLYK IS BY HEM SJAKOO.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zoo heeft men nu ordentlyk konnen schildren;
Doch heel de kunst most in dit BEEST verwildren;
It Geen, na zyn doodt, gekorven wordt van vildren.
TOEGIFT.
AINIGMATOODES. (*)

Dumque GYGAS parat fieri, fit parvula MARNIX

Syrmatopullilutositrahus, doctorionummus;
Romulidistoricus, gloriolaucupida;
Loripedatquecathedrituus, mentauriobarbus;
Putrididentinus, rusipilosicutis;
Simychonarifluus, rubicundoculumidilippus;
rostrirepandribochus;
Trinigalerigerus, simulacriplateidicorus;
Franciscanico la, nugipolyloquides.
(*) Zie Boekzael van Aug. 1717. bladz. 200 en Sept. 1717. bladz. 391.

en 392.
I. (§)
Slikzwartsleeptabbertdrig, Geltmeesterkneuvelaar;
Quirynhistorirol, Vleylofraembeedelaar;
Scheefschinklennietendoe, Geelookrestekelsmoel;
Roothairighleeuwenhuit, Stinktandekrengepoel;
Kamuisdruipzoggeneus, Straatpraalbeeldkermisaap;
Boksoxelsstinkende, Barvoetertroggelpaap;
Vuurgloetbloetrooleepoog, Kromstevenhavixsnater;
Driedubblekamdrig en gedurig beuzelprater.
W.K.

(§) Dit is (most elk zeggen) naer de konst, en onverbeterlyk, en POEHAEN moet'er zyn kammetje by nederleggen.
II.
Bruynslykgraauwtabbaardsleepnatrekkend',
Room'lusgeschigtschryver, op lof en roem
Kromvoetig stoelvast, Czaamgegroeit van
Rottandvleeschhebbende, roshayrig d'huyt
Krombultigedruypneus, leepoogig root nat

Leeraarsgelt;
gesteldt;
kin baard ooren;
beschooren;
vuyl;
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Stinkoxelshebbende, kromtuytige tuytmuyl;
Drymaalgemutste, Beeldvercierder van de straten;
Franciscusmonniksvriendt, veel in het beuzelpraeten.

Proficit & Recreat.

Signaleringen
Op het eerste congres van de Werkgroep Zeventiende Eeuw, dat plaats
vond op 29 november 1985, hield de Leuvense kunsthistoricus Jan Muylle een lezing waarbij hij een paar maal uit werk van Weyerman putte.
Deze lezing werd afgedrukt in het tijdschrift De zeventiende eeuw.
CuZtuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief. 2 (1986),
p.57-73, onder de titel 'Schilderkunst en kunstenaarsbiografieen als
specula. Metafoor, fictie en historiciteit'. Daarin laat Muylle zien,
dat zeventiende- en achttiende-eeuwse biografen als Van Mander, Houbraken, Van Gool, De Bie en Weyerman gebruik maken van de theatermetafoor. Schilders krijgen de rol toebedeeld van acteurs, biografen
die van regisseurs en lezers die van toeschouwers. Dit adstrueert
Muylle onder meer op p.59 met behulp van een uitvoerig citaat uit
Campo's Levensbeschryvingen (Deel 1, p.170-171; het citaat bij Muylle
in noot 12 op p.70). Om aan to tonen, dat, volgens eerder genoemde
biografen, in de historieschilderkunst twee genres moeten worden onderscheiden naar het voorbeeld van het klassieke drama - namelijk
tragedie en komedie - citeert Muylle op p.60 opnieuw uit de Levensbeschryvingen (Deel 1, p.95). (K. Bostoen)
Weyerman en de column
Nicolaas Matsier roept in Het Ziterair klimaat (red. Tom van Deel,
Nicolaas Matsier, Cyrille Offermans; Amsterdam 1986) de afgelopen
tien jaar uit tot "de decade van de column": "Nooit is het genre zo
populair geweest, en nooit heeft het literair in hoger aanzien gestaan" (p.133). Hetzelfde tijdvak - "de laatste tien jaar" - noemt Ad
Gijselhart in zijn studie De column als vrijplaats (Amsterdam 1986)
als bloeiperiode van de column.
Matsier en Gijselhart stemmen voorts overeen in de plaatsbepaling van
de column: tussen de journalistiek en de literatuur. "Journalistiek
is het uitgangspunt: de onmiddellijke actualiteit. Literair is de
wijze waarop persoonlijk commentaar op de actualiteit gegeven wordt:
melancholisch, ironisch, satirisch, sarcastisch, polemisch" (Gijselhart p.25).
Gijselhart richt zich in zijn studie vooral op de column "als strijdmiddel tegen de overheid en andere gezaghebbende instituties in de
samenleving". In de geschiedenis van de column, die hij laat beginners
in de achttiende eeuw, wordt de nadruk dan ook gelegd op de strijd
tussen columnist en overheid. Die strijd werd in de achttiende eeuw
gevoerd in onder meer Frankrijk (Diderot, Voltaire), Engeland (Swift)
en de Republiek. Gijselhart beschrijft in dit verband uitvoerig het
proces tegen het tijdschrift De politieke kruyer, terwijl hij even
aandacht vraagt voor Jakob Campo Weyerman. Wat Gijselhart over Weyerman - "pamflettist en weekbladcolumnist" - schrijft, is juist. Tegelijkertijd is zijn karakteristiek van Weyerman erg globaal, mogelijk
veroorzaakt door wel erg selectief gebruik van de secundaire litera-
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tuur. Men krijgt ook niet de indruk dat Gijselhart sets van Weyerman
heeft gelezen. Dat is op zijn minst teleurstellend.
Wat niet wegneemt dat Gijselharts monografie over de (politieke) column in Nederland zeker als eerste verkenning verdienstelijk is. Inspirerend is het boek ook. Het valt onder andere op hoe dicht de beschrijving, die Komrij in Maatstaf van de ideale polemist gaf, de
beschrijving van de polemist Weyerman nadert.

Komrij en Weyerman
Gerrit Komrij publiceerde bij uitgeverij Bert Bakker zijn 'vervolg'bloemlezing De Nederlandse poezie van de zeventiende en achttiende
eeuw in duizend en enige gedichten (Amsterdam 1986) en wie de bloemlezing nog niet gekocht heeft, dient zich onverwijld naar de boekhandel te spoeden. Een schitterende bundel poezie.
Komrij heeft de canon niet opgeruimd: 'Het gebroken glas' van Van
Alphen staat erin en Hooft, Vondel, Bredero, Huygens, Luiken, Poot
(levend en dood) zijn prominent aanwezig. De canon is aangevuld: Komrij heeft geput uit de "burleske, aardse" dichters en de frisheid
dankt de bloemlezing aan deze dichters. Het werk, dat de bloemlezer
moet hebben verricht, dwingt bewondering af.
Het zal wel niet verbazen dat ook Jakob Campo Weyerman vertegenwoordigd is. Liefst vijf gedichten van Campo zijn in de bloemlezing opgenomen: drie verzen zijn geput uit Den echo des weerelds: 'Het vaar
wel aan myn geboorteplaats', 'Dat die 't behaagt en lust verwaandlyk
sta te pronken...', 'Het oordeel van Paris', en twee uit Den vrolyke
tuchtheer: 'Den ontheupte reu, en de beleedigde Finis', 'De zongedachten van den frischen dageraat...'. Bovendien is een vers ontleend
aan De geest van Jacob Campo Weyerman.
In de bloemlezing komen we nogal wat bekenden uit de wereld van Weyerman tegen: H. van den Burg, Jan Goeree, Frans Greenwood, Jan van
Gysen, Joan de Haes, Robert Hennebo, Jan van Hoogstraten, A. Hoppestein, Jakobus Rosseau, Willem van Swaanenburg, Carolus Tuinman.
Het is niet moeilijk om zelf met verzen en verzenmakers aan te komen,
die "niet hadden mogen ontbreken". Wat mij het meest verbaasde was
het ontbreken van de Keurdichten.
In een bespreking van de 'oude' Komrij zette J.A. Dautzenberg in De
voZkskrant van 14 november 1986 kanttekeningen bij het uitgangspunt
om ook straatliteratuur op te nemen. Dautzenberg signaleert het verschijnsel dat "bij het teruggaan in de tijd (...) steeds meer teksten
tot de literatuur gerekend worden of in elk geval object van literair
onderzoek kunnen zijn". Als afschrikwekkend (?) voorbeeld noemt Dautzenberg de "ware hausse in studies over een ordinaire roddeljournalist als Jacob Campo Weyerman - terwijl er nog steeds geen fatsoenlijke biografie van Multatuli bestaat". Het is verheugend dat de
hausse zelfs J.A. Dautzenberg niet is ontgaan, maar wie Weyerman nu
nog als "ordinaire roddeljournalist" kwalificeert, diskwalificeert
zich zelf. Dautzenberg heeft Weyerman niet gelezen en praat maar wat
na. Dat wordt hopelijk geen mode.

Weyerman, the kiZZer.
In Ons Erfdeel 29 (1986), nr.5, p.743-751 publiceerde A.J. Hanou de
tekst van zijn observatie, gehouden op de laatste jaarvergadering van
de Stichting, onder de opwekkende titel: 'Literaire euthanasie. Het
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sterven der schilders in Weyermans

Levensbeschryvingen der Konst-

schilders'.
In zijn artikel onderzoekt Hanou de wijze waarop Weyerman zijn schilders 'literair', d.w.z. metaforisch, om zeep helpt. De literaire dood
van schilders reflecteert iets wat voor het leven van de overleden
schilders kenmerkend was. Zo laat Weyerman de landschapsschilder Sybrechts, die door het succes verleid de landschappen in de steek
liet, het slachtoffer worden van de wraak van de "geabandonneerde"
natuur: Sybrechts sneuvelt onder een vallende olm. Hanou tekent hierbij aan, dat het hem niet gaat om het werkelijke levenseinde van Sybrecht - olm of geen olm - slechts de literaire dood vormt object van
onderzoek.
Hanou herkent een systeem in Weyermans literaire euthanasie. De
sterfbeeldspraak waarvoor Hanou aandacht vraagt - soms goedkoop, soms
virtuoos - onderstreept het literaire gehalte van de schildersbiografieen eens te meer. Indirect lijkt daarmee kunsthistorische kritiek
op Weyerman weerlegd te worden: Weyermans vierdelige is zeker een
naslagwerk, maar meer nog bellettrie en wie dat literaire miskent, kan
De Zevensbeschryvingen niet op de juiste waarde schatten.
Daarnaast bieden De Zevensbeschryvingen unieke informatie over schilders en schilderijen, die Weyerman in zijn leven zag. De interpretatie daarvan is niet altijd eenvoudig, zoals een artikel van Peter
Hecht in Simiolus 11 (1980) leert.
Losse nummers van Ons ErfdeeZ kosten f 20,-. (Stichting Ons Erfdeel,
Rijvoortshoef 265, 4941 VJ Raamsdonksveer. Postrek. 108.41.98)
(Peter Altena)
Elly Groenenboom-Draai is, naast haar andere werkzaamheden, al enige
tijd bezig met het annoteren van de Rotterdamsche Hermes. Op dit moment zijn de eerste 17 afleveringen geannoteerd. Eenieder, die hierover dus vragen heeft, kan zich tot Elly wenden. Dit betekent ook, dat
diegene die iets kan bijdragen tot de annotatie van de overige nummers van Weyermans eerste tijdschrift, gevraagd wordt dit niet na te
laten. Elly's adres: Neckardal 30, 2904 CW Capelle aan den IJssel.
Tel. 010 - 503356.
Al in het voorjaar verscheen bij uitgeverij Sub Rosa, ingeleid en
toegelicht door Arno van der Plank: F.L. Kerstemans samenspraak tussen Weyerman en Ludeman, de Nieuws tyding uit de andere waereld. Dit
uitgebreid geannoteerde werk heeft nog niet de aandacht gekregen dat
het verdient en zal in het komende nummer van de Med.JCW worden besproken.
Ook Een heZ vol weelde: teksten uit het work van Willem van Swaanenburg (1679 1728). Ingeleid en van kommentaar voorzien door Andre Hanou e.a. Assen: Van Gorcum, 1986, zal in nummer 1 van volgend jaar
besproken worden.
-

Afgelopen zomer verscheen het Cumulatief register op de Mededelingen
van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jan Bruggeman vulde de eerste
vijf jaargangen van Adele Nieuweboer aan met jaargang 6 en 7, zodat
de Med.JCW nu ontsloten zijn van 1978-1984. Behalve de twee ingangen
die in de gebruiksaanwijzing worden genoemd (persoonsnaam en titel),

92

bevat het Cumulatief Register nog een derde ingang: op plaatsnaam (p.
38-41). Vanwege enkele onvolkomenheden, veroorzaakt door de gewijzigde registreermethode door de jaren heen, heeft dit register een voorlopig karakter. Zo is bv. een aantal persoonsnamen en titels niet
opgenomen. Verder zijn in het titelregister steeds de lidwoorden weggelaten; daarop wordt immers niet gealfabetiseerd. Dit vergemakkelijkt het zoeken, maar kan tot foutjes leiden: een titel als 'Het
spookt te Brussel' is te vinden onder de S.
Er wordt dan ook een verbeterd register, dat de eerste tien jaargangen zal ontsluiten, in het vooruitzicht gesteld. Op aanvraag is het
huidige register voor f 8,- te verkrijgen bij de Stichting JCW, Postbus 16732, 1001 RE Amsterdam.
Tot grote verrassing van de verzamelde campisten, ter expeditievergadering te Abcoude, herberg De Voetangel, op 6 september 1986, overhandigde Jan Bruggeman het bestuur van de Stichting JCW een exemplaar
van zijn doctoraalscriptie Descriptieve bibliografie van Jacob Campo
Weyerman. Periodieken. 's-Gravenhage: Droes, 1986. Deze prachtig uitgevoerde bibliografie zal binnenkort in een tweede druk verschijnen
en dan uiteraard in de Med.JCW worden besproken.
In de UBA bevindt zich onder signatuur 2007 D 49 Weyermans Eenige
letterlievende (...) betrachtingen van 1748, al eerder opgemerkt door
Adele Nieuweboer in de Med.JCW, p.502. De titelpagina bevat de volgende tekst: "Eenige letterlievende, zeedekundige, historische en
stichtelyke betrachtingen. Opgestelt in onrym en in vaarzen. Door
wylen Jacob Campo Weyerman. Et sic demulceo vitam. In 's Gravenhaege,
gedrukt voor den autheurs weduwe, en zyn te bekomen by Anthoni van
Dole, boekverkooper in Hugo Gratius. M.D.CC.XLVIII." (NB. Ik heb het
hoofdlettergebruik aangepast).
Het exemplaar is getekend door Anthoni van Dole.
Leggen we het naast de Betrachtingen uit 1742 (UBA Broch.Pijn. 188-2;
zie voor de beschrijving van een identiek boek in de gemeentebibliotheek Rotterdam: Med.JCW, p.208) dan valt direct op, dat het bier
niet om een tweede druk gaat, maar om een ander boek. Pagina (3) op
folium A2 begint met de "Redenvoering over het Geheugen", een nieuwe
tekst. Helaas is er maar kort van te genieten. Alleen het eerste katern van de tekst van 1748 is hier overgeleverd. Als je wilt doorlezen op p.9 merk je, dat je plotseling in katern 2 van de 1742-editie
bent beland. Dat er wel degelijk een tweede 1748-katern is geweest
bewijst de custode onderaan p.8, die verschilt van het eerste woord
van het tweede 1742-katern. Het boek bestaat dus uit een katern editie-1748 dat is samengebonden met de laatste 5 katerns van de 1742-editie.
Thomas Matthey merkt op in Med.JCW 9 (1986), p.40, dat het UBL-exemplaar, sign. 1095 H 79, van de vierde druk van Democritus en Heraclitus Brabantsche voyage incompleet is, omdat de teksten van de Besweering en de Gehoornde Broeders ontbreken. Op zich is dit juist. Toch
zijn beide teksten aanwezig onder resp. sign. 1095 H 80 en 1095 H 81.
De drie teksten zijn dus afzonderlijk gebonden, en staan gebroederlijk naast elkaar op plank H in kast 1095.
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Volgens de titelpagina werd de Besweering van den disperaten Antwerpsen courantier in 1705 gedrukt door "Jacob Bernaarts, Boekdrukker 's
Landts van den Vryen" te Brugge. De Bibliotheca BeZgica noemt deze
druk niet, maar wel drie andere van "Jacobus Beernaerts, Woonende
inde Breydel-straete in S. Xaverius", "Tot Brugghe". Het zijn werken
van Philippus Jongherycx, een pastoor uit Coolkercke: uit 1697: Mid-

delen tot den vrede met Godt, sy seZven, ende syn evenaesten (BB,
Tome III, p.607); uit 1698: Kint-baerenden man in dicht beschreven
(BB, Tome III, p.608), en uit 1723 een tweede druk van het laatstgenoemde werk, aangevuld net "eenighe vermaekelycke Liedekens" (BB,
Tome III, p.610), dit laatste tot verontwaardiging van de samenstellers van de BB, die de boertige, inferieure liedjes niet waarderen.
Uit deze druk is ondermeer de opdracht "Aende Edele, Weerde, ende
Voorsienighe Heeren, Myn Heeren Burghmeesters, ende Schepenen 's
Landts vanden Vryen" weggelaten.
Dat Weyerman zelf enige tijd te Brugge heeft vertoefd lijkt of te
leiden uit zijn mededeling in De sleutel van den Antwerpschen courantier, p.85: "Tot Brugge in Vlaanderen woonde by mijn tijd een CeZZebroeder, door de Wandeling gedoopt Heyntje Scherluyn", waarna uitvoerig over deze "groote Guyt" wordt bericht. Ook de "Dochter uyt de
guide Fonteyn tot Brugge (...) een galante Pop" en een sergeant, die
aldaar voor bigamie gebrandmerkt werd op 't voorhoofd, krijgen een
beurt. Het lijkt er dus op, dat de Besweering inderdaad te Brugge kan
zijn gedrukt.
In dezelfde Sleutel, p.86, deelt Campo ons mee, dat ook "Tot Gent in
Vlaanderen was wel eer een Cellebroeder", waarna een aantal anekdotes
volgt over "Broeder Kalebas". Ferd. Vanderhaeghen noemt in de delen 2
en 3 van zijn Bibliographic Gantoise (Gand, 1858-1867) de drukkers
die in Gent werkzaam waren, eind 17e, begin 18e eeuw. Hij vermeldt
ook hun Gentse drukken. Weyermans Democritus en Heraclitus Brabantsche voyage (Gent, z.j.) is daar niet bij: we weten immers niet wie
de drukker was. Wat echter opvalt is, dat in de Nederlandse impressums van de Gentse drukken rond de 18e eeuwwisseling geen enkele maal
de plaatsnaam Gent als zodanig wordt gespeld. Het is bijna altijd
"Ghendt" of "Ghend"; heel sours "Gendt". Dit zou een, zij het klein,
argument kunnen zijn our het al bestaande vermoeden van fingering te
steunen. Want het is zeer waarschijnlijk, dat de Democritus en de
Gehoornde broeders beide te Breda zijn gedrukt. Weyerman zegt dit
zelf op diverse plaatsen in zijn werk (vgl. Thomas Matthey, Med JCW 9
(1986), p.33). Verder lijken de drukjes qua opmaak veel op elkaar
(bv. de identieke 'mand-met-bloemen-houtsnede'). Zetselonderzoek zou
bier uitsluitsel kunnen geven of er zelfs bij dezelfde drukker is
gedrukt.
Dat zou dan de in 1670 te Breda geboren Cornelis Tessers kunnen zijn.
Andre Hanou gaf al wat biografische gegevens over hem in zijn Tuchtheer-editie (1978), p.312. Zo ook Peter Altena in Med.JCW, p.462 en

464. Volgens de tentoonstellingscatalogus Drie eeuwen Bredase boeken

1604-1900. Breda 1984, p.16-17, nam (stads)drukker Tessers het niet
zo nauw met de wet. Al in 1692 kwam hij als boekhandelaar in botsing
met de magistraat. Hij had nog drie exemplaren van een verboden, ketters boek, waarvan hij er al drie had verkocht (waaronder een aan
burgemeester Lugtenburg, en e'en aan predikant Artope) in zijn bezit.
Begin 18e eeuw had Tessers volop werk. Hij drukte een theologisch
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werk van Jacob Artope en verkocht onder meer landkaarten, papier en
lak aan de overheid. Tussen 1704 en 1709 heeft hij tenminste 12 stedelijke publicaties gedrukt. Na 1709 zijn van hem geen drukken meer
bekend. Ondanks zijn invloedrijke relaties binnen de stad heeft hij
Breda begin maart 1711 hals over kop moeten verlaten. Hij nam behalve
zijn kleding niets mee, en van zijn volledige boedel kon een inventaris worden opgemaakt. Daaruit valt op te maken, dat Tessers zijn complete drukkers- en boekbindersgereedschap had achtergelaten. Ook belangrijke papieren, zoals een schuldboek, een testament, een memorieboek, "lombaert briefjes" en andere financiele papieren werden gevonden. De reden voor zijn vertrek is de samenstellers van de catalogus
niet duidelijk geworden. Zoals wij al weten, licht Weyerman zelf de
gehele sluier op in de Vrolyke tuchtheer van 12 september 1729, p.8283. Tessers moest vluchten wegens valsemunterij. Hij verdween naar
Antwerpen, maar werd er gevangen gezet, zij het niet lang. Daarop
vertrok hij naar Warmond. Hanou meldt, dat hij in 1713 te Den Haag
woont. Volgens de catalogus resideert hij daar nog in 1721. In 1725
is hij in Amsterdam gesignaleerd. Daarna is niets meer van hem bekend. (Jos Leenes)

RECTIFICATIE
Door de oplettendheid van JCW-vriend Anton Bosschers kunnen twee hinderlijke (tik)fouten in Thomas Matthey's overzicht van Weyermans gedrukte toneelstukken (Med.JCW 9 (1986), p.33-42) worden rechtgezet.
Op p.35 (nr.1) moet "BRUGGEN" worden gewijzigd in 'BRUGGE', en "Bernarts" in 'Bernaarts'.
Deze bibliografie kan overigens geen staat maken op volledigheid:
onder meer is niet aangegeven, dat bepaalde titelpagina's in zwart en
rood zijn gedrukt, zijn fouten in paginering en katernsignering niet
opgemerkt en ontbreekt een verantwoording van de zoekweg. Door dit
laatste is de oorzaak van missers, als bv. het toneelstuk 'DE GRAMSCHAP Treureyndent Blyspel' in Weyermans Zeldzaame Zeevens byzonderheden van Laurens Arminius, p.221-244, niet duidelijk. Een en ander
zal in de toekomst moeten worden aangevuld. (Jos Leenes)
-

PUBLIKATIES VAN EN OVER JACOB CAMPO WEYERMAN DIE OP
DIT MOMENT VERKRIJGBAAR ZIJN
J.C. Weyerman: Maandelyksche 't zamenspraaken, tusschen de dooden
en de Zeevenden
. De achtste 't zamenspraak tusschen Pieter
Paulus Rubens, Anthony van Dyk, en Godefroi KneZZer, drie beruchte
schilders. Amsterdam: Hendrik Bosch, december 1726. Te vinden in:
Pieter Paulus Rubens, De kosmische schilder. Antwerpen: De dageraad,
1977, p.5-86. Voor een gering bedrag te koop bij boekhandel De
Slegte.
J.C. Weyerman: Den vrolyke tuchtheer (1729). Deel 1 tekst, deel 2
kommentaar door A.J. Hanou. Amsterdam: Thespa, 1978. (Amsterdamse
smaldelen 7) Verkrijgbaar bij Huis aan de Drie Grachten, Amsterdam.
ISBN 90 6185 211 O. f 20,-.
J.C. Weyerman: Den heer is betoovert, en De juffer is behext. De

schoone dwaalstar, of De vereenigde gelieven. De vruchtbaare juffer.
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Naar het handschrift uitgegeven door A.J. Hanou. Amsterdam: Huis aan
de Drie Grachten, 1979. ISBN 90 6388 021 9. f 17,50.
De Rotterdamsche Hermes.
Ingeleid door A.
J.C. Weyerman:
Nieuweboer. Amsterdam: Huis aan de Drie Grachten, 1980. (Dokumenten
2) (Fotografische herdruk) ISBN 90 6388 141 X. f 45,-.
J.C. Weyerman: De Zeevens byzonderheden van Johan Hendrik, Baron
van Syberg, heer van Ermelinghoven en Bonckersbek, &c. Uitgegeven en
ingeleid door een werkgroep Amsterdamse neerlandici onder leiding van
A. Hanou en H. Stouten. Deventer: Sub Rosa, 1984. (Deventer Drukken
1) ISBN 90 70591 10 3. f 35,50.
J.C. Weyerman: Het vermakelijk wagenpraatje. Opnieuw uitgegeven en
van een inleiding en commentaar voorzien door G. Marechal. Muiderberg: Coutinho, 1985. (Populaire teksten uit de late Republiek 2)
ISBN 90 6283 634 8. f 27,75.
Het verlokkend ooft. Proeven over Jacob Campo Weyerman. Bezorgd
door P. Altena, W. Hendrikx, e.a. Amsterdam: Huis aan de Drie
Grachten, 1985. (Kritische Studies 6) ISBN 90 6388 471 O. f 65,-.
Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Deventer: Sub
Rosa. ISSN 0167 4609. Verschijnt drie maal per jaar.
A. Nieuweboer, J. Bruggeman: Cumulatief register op de Mededelingen
van de Stichting Jacob Campo Weyerman 1978-1984. Amsterdam: Stichting
JCW, 1985. f 8, .
(F.L. Kersteman:) Nieuws tyding uit de andere waereZd, of
-

-

Samenspraak tusschen den beroemden schilder en schryver Jacob Campo
Weyerman en den beruchten doctor en astrologist Ludeman. Uitgegeven,
ingeleid en toegelicht door Arno van der Plank. Deventer: Sub Rosa,
1986. (Deventer Drukken 3) ISBN 90 70591 16 2.

TE VERSCHIJNEN IN 1987
J. Bruggeman: Een descriptieve bibliografie van Jacob Campo
2e verbeterde en vermeerdeide druk.
Weyerman: Periodieken.
's-Gravenhage: Droes.
J. Bruggeman: De geest van Jacob Campo Weyerman (1754).
F.L. Kersteman: ZeZdzaame Zevens-gevallen van J.C. Weyerman. Uitgegeven door A.N.W. van der Plank. Deventer: Sub Rosa.
J.C. Weyerman: Raadselverzen. Uitgegeven door J. Bruggeman. Enkhuizen: Omnia Currunt.
J.C. Weyerman: De merkwaardige levensgevallen van den beruchten
kolonel Chartres. Uitgegeven door J.A. Leenes.

Mededelingen JCW 9 (1986), nr. 3 bevat bijdragen van:
P. Altena, Tolhuis 34-30, 6537 NV Nijmegen
K. Bostoen, Buitenruststraat 1, 2312 ZX Leiden
T. Broos, 1405 Harbrooke, Ann Arbor, MI 48103, USA
J. Leenes, Absveen 16, 2211 EV Noordwijkerhout
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INHOUD Med. JCW, 9 (1986), nr. 3
Belangrijke mededelingen in verband ven jaarvergadering en
lustrum (Bestuur St.JCW)
The London spy in Holland, of een Nederlandse spion in Londen:
Jacob Campo Weyerman en zijn vertalingen van Ned Ward (T. Broos)
Poeraet tegen Weyerman en Weyerman tegen Poeraet (P. Altena)
JAKOOPEDOOLEIMOONIANDRALEKTRYOFOONIA
Signalering (K. Bostoen)
Signaleringen (P. Altena)
Signaleringen (J. Leenes)
Rectificatie (J. Leenes)
Publicaties van en over Jacob Campo Weyerman die op dit moment
verkrijgbaar zijn (Bestuur St.JCW)
Te verschijnen in 1987 (Bestuur St.JCW)

p.61
p.62
p.73
p.80
p.90
p.90
p.92
p.95
p.95
p.96

Inhoud jaargang 8
P.
P.
P.
P.

Altena:
Altena:
Altena:
Altena:

Een pamflet van Weyerman over de windhandel
p.52
Poeraet tegen Weyerman en Weyerman tegen Poeraet
p.73
Signaleringen
p.90
Weyerman en "het hersselooze boek van juffrou
p.48
Hoogentoorn
(Bestuur St.JCW): Belangrijke mededelingen in verband met
p.61
jaarvergadering en lustrum
(Bestuur St.JCW): Publicaties van en over Jacob Campo Weyerman
die op dit moment verkrijgbaar zijn
p.95
(Bestuur St.JCW): Te verschijnen in 1987
p.96
K. Bostoen: Notulen van de grondvergadering van 5 januari 1985 p.31
K. Bostoen: Signalering
p.90
K. Bostoen: Weyerman en de muziek
p.21
T. Broos: The London spy in Holland, of een Nederlandse spion
in Londen: Jacob Campo Weyerman en zijn vertalingen
p.62
van Ned Ward
p.42
W. Hendrikx: Weyerman in Abcoude
F. Jagtenberg: Weyerman, de eerste Swift-vertaler
p.3
G. Margchal: JCW drooggelegd
p.50
J. Leenes: Boekbespreking van Het verlokkend ooft
p.25
J. Leenes: Rectificatie
p.95
p.92
J. Leenes: Signaleringen
T. Matthey: Enkele bibliografische kanttekeningen bij het werk
van J.C. Weyerman
p.33
p.1
T. Matthey: Weyerman-edities in Boekarest
P. Poeraet: Jakoopedooleimooniandialektryofbonia
p.80
p.32
P. Turk: Signalering
M. van Vliet: 'De gelukzalige tyden der voorzaten, die de eeuw
van Doudyns beleefden'. Hendrik Doedijns en Jacob
Campo
Weyerman
p.11
p.52
(J.C. Weyerman): Project van eene wint-assurantie-compagnie

Populair Proza uit de 17e en 18e eeuw

ISBN 90-70591-13-8

prijs f 27,50

DE ENGELSCHE VROUWELYKE ROBINSON
A.N.W. van der Plank
Het werk, dat door de recensent van de Vaderlandsche
Letteroefeningen in 1761 (p. 782) gunstig ontvangen werd,
is verdeeld in vijf Boeken.
In de eerste vier Boeken vertelt Charlotte, de Engelsche
Vrouwelyke Robinson, haar levensgeschiedenis, welke bol
staat van de avonturen. Het vijfde Boek verhaalt de liefdesgeschiedenis van Robert en Elizabeth, die geintegreerd is
in de levensgevallen van Charlotte. Door deze geschiedenis
wordt het voorafgaande 'uitgediept', krijgen begrippen als
'schoonheid', 'liefde', 'geduld', 'standvastigheid', 'deugd'
een christelijk fundament. Tevens zorgt dit Boek ervoor
dat de reeds bekende personages door hun betoonde
menslievendheid, hun oprechte meelevendheid, behulpzaamheid en godvrucht in een (enigszins) ander daglicht
komen to staan.

Facsimile-Edities der Lage Landen

ISBN 90-70591-12-X

prijs f 29,50

APOLLO OF GHESANGH DER MUSEN
Dr.A. Keersmaekers
met een bijdrage over de keuze van het exemplaar door
Drs.K. Bostoen
Deze in meer dan een opzicht unieke bundel, in 1615 door
Dirck Pietersz. (Pers) op de markt gebracht, telt in zijn geheel 141 gedichten: 105 liederen, drie bruilofts-gedichten
en een lofdicht, alsmede ben uitvoerig inleidend gedicht
(voor de eigenlijke bloemlezing), 28 sonnetten en drie korte
stukjes. Vooral Bredero en Hooft zijn ruim vertegenwoordigd; van Bredero o.a. een viertal 'boertige liederen' en het
hierboven genoemde inleidende gedicht, van P.C. Hooft
verschillende gedichten die hier voor het eerst en sommige
ervan zelfs voor de enige keer verschenen. Ook onder de
andere dichters zijn bekende namen, zoals bijvoorbeeld
Coster, Starter, Van Mander, Rodenburgh, Roemer Visscher, Janus Dousa.

201553_004

Ui
Postb
tel.: C

_med009198601
Mededelingen van de stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang

