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Bij het tweede lustrum van de Stichting JCW
Dick Wortel
De opening
Het is alweer tien jaar geleden - 14 januari 1977 - dat de Stichting Jacob Campo
Weyerman werd opgericht `naar aanleiding - wij citeren hier de allereerste regel
van het allereerste nummer van Med. JCW (januari 1978) - van een idee geopperd
tijdens het vierde internationale achttiende-eeuwse congres, juli 1975, te Yale
(USA)'. Doelstelling was de kennis van het leven en werk van Weyerman en de uitgave van zijn toneelstukken, tijdschriften enz. te bevorderen.
Dit inderdtijd vastgelegd streven blijkt nog steeds actueel. Zo pakt het JCW
vandaag de dag stevig uit met een tentoonstelling in het daarvoor meest geschikte
onderkomen: de Koninklijke Bibliotheek te 's -Gravenhage. De tentoonstelling 'De
satiricus Jacob Campo Weyerman, de luis in de pels van de Verlichting', die tot 28
februari duurt werd op donderdag 15 januari stijlvol geopend door dr.A.W. Willemsen, plaatsvervangend bibliothecaris van de KB en de heer Andre Hanou, campist. De belangrijkste gast, de heer Weyerman himself, was in gezelschap van twee
lieftallige dames. Deze gast liet zich de hem toegezwaaide loftuitingen enigszins onwennig welgevallen. Inderdaad moet hij, die toch in diezelfde stad de gevangenismuren van binnen heeft gezien, de woorden van de heer Willemsen met argwaan
hebben beluisterd. Gewoner moet hem het citaat zijn voorgekomen, dat de redenaar over hem, Weyerman, had aangetroffen in een biografisch woordenboek uit
1827, waarin hij werd afgeschilderd als zijnde een teruchten losbandigen deugniet, dien het geenszins aan vernuft, maar in alle opzichten aan elke hoedanigheid
ontbrak om eenige aanspraak op de achting van tijdgenoten en nakomelingschap
te kunnen maken'. Toch hoorde de heer Weyerman gelukkig nog iets positiefs: hij
is nog altijd ondergewaardeerd, juist de laatste decennia, ondanks het bestaan van
het JCW: `Zijn betekenis in de Nederlandse letteren (is) onderkend', sprak de heer Willemsen. Weyerman lachte witjes. Als je satiricus bent, is het niet goed om aardig gevonden te worden om de gemenigheden en gluiperigheden, die je in je leven
hebt gedebiteerd.
Tevreden daarentegen beluisterde de heer Weyerman, dat de heer bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek pijnlijk getroffen was door hetgeen hij, Weyerman, zo'n 300 jaar geleden, in de Vrolyke Tuchtheer geschreven heeft over een bibliothecaris. Deze scheen hem een `mannetje dat leelyk, kleyn en boos was,
drie eygenschappen, wel zo eygen aan een veenmol, als aan een Katwyker schelvis'.
Dat de heer Willemsen deze uitspraak van Weyerman wist te relativeren door eenvoudig te stellen dat het woord bibliothecaris hier de betekenis heeft van boekhandelaar (een betekenis, die overigens niet in het WNT staat!) vond Weyerman erg
leuk .
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Welkomstwoord

bij de opening van de tentoonstelling
`De satiricus Jacob Campo Weyerman (1677-1747).
De Luis in de pels van de Verlichting'.
Koninklijke Bibliotheek, 15 januari 1987.

A.W. Willemsen
Met genoegen heet ik u welkom bij gelegenheid van de opening van de 25ste tentoonstelling, die de Koninklijke Bibliotheek heeft ingericht sinds zij in 1982 dit moderne, nieuwe gebouw betrokken heeft. Een jubileumtentoonstelling dus.
Het is de eerste tentoonstelling in 1987, een jaar dat - wanneer ik even vooruit
mag kijken - wat tentoonstellingen betreft in het bijzonder in het teken zal staan
van de oudere Nederlandse letterkunde. In november-december zullen wij Vondel
bij gelegenheid van zijn 400ste verjaardag huldigen, Joost van den Vondel, de
puikpoeet van de Nederduitse dichtkunst, zoals hij eens genoemd is. In het vroege
voorjaar zal herdacht worden dat Constantijn Huygens, secretaris van de prins van
Oranje en minstens zo vermaard als dichter, 300 jaar geleden is overleden. De
eerstvolgende tentoonstelling zal aan hem gewijd zijn.
Maar nu, om dit literaire jaar te openen, gaat de aandacht uit naar de 18eeeuwse satiricus Jacob Campo Weyerman, geboren in 1677 en na een negen jaar
durend verblijf onder arrest in de Gevangenpoort in 1747 overleden. Weyerman
wordt dit jaar dus 310 jaar oud en is 240 jaar geleden gestorven: dat is samen 550
jaar. Het zijn geen traditionele herdenkingsjaren, maar dat zou bij een persoon als
Weyerman ook niet passend zijn. Weyerman was een satiricus. Hij keek anders
aan tegen de dingen van zijn tijd. Hij viel buiten het verwachtingspatroon. Weyerman was creatief. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat hij mededeling gedaan heeft de opening van deze aan hem gewijde tentoonstelling met zijn aanwezigheid luister bij te zetten. Ik heet daarom hem in het bijzonder hierbij van harte
welkom.
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Geachte heer Weyerman, geachte dames,
Uw mededeling om vandaag zelf aanwezig te zijn heb ik op hoge prijs gesteld. De
aan uw persoon en werk gewijde tentoonstelling is iets bijzonders. Zo'n honderd
jaar geleden zou dat niet goed mogelijk zijn geweest. U werd toen beschreven als
een en een `verleider', als iemand die slechts bekend gebleven was vanwege
zijn `liederlijke levenswijze' en zijn gosbandige, eerrovende' geschriften. In een
biografisch woordenboek uit 1827 staat over u:
Wij zullen ons hier geenszins bezig houden met de menigvuldige schriften, in proza en rijm van deze beruchten losbandigen deugniet, dien het geenszins aan vernuft, maar in alle opzigten aan elke hoedanigheid ontbrak om eenige aanspraak
op de achting van tijdgenooten en nakomelingschap te kunnen maken. Zijne
schriften dragen dan ook meestal, bij een verwaarloosden, slordigen stijl, den
stempel van zijn bedorven hart, onbeschaamde zedeloosheid, gemeen en laag karakter, losheid van beginsel en ergerlijk levensgedrag.

Bij zo'n bejegening zou ik ook niet terugkomen.
Maar, dames en heren, er zijn wel redenen te noemen, waardoor dit beeld ontstaan is. Ik verwijs slechts naar de autobiografie, die na Weyermans dood is uitgegeven en waarin hij niets nalaat om allerlei in omloop zijnde verhalen over hem te
versterken. Negen jaar gevangen gezeten in de Gevangenpoort, veroordeeld tot levenslang: dat was niet voor niets. Maar dat mag geen reden zijn om dan ook maar
meteen zijn stijl van schrijven slordig te noemen.
Juist de laatste decennia, en vooral het decennium dat de aan Weyerman gewijde Stichting bestaat, is zijn betekenis in de Nederlandse letteren onderkend. Hij
heeft bijvoorbeeld de werken van Jonathan Swift (later bekend van Guliver's Travels) in Nederland geintroduceerd. Hij maakte het Nederlandse publiek bekend
met het werk van Daniel Defoe, die beroemd zou worden door zijn Robinson Crusoe. In de jaren van zijn gevangenschap wist Weyerman ook nog de eerste Nederlandse vertaling van de Don Quichot van Cervantes te publiceren. Maar vooral
moet onderkend worden dat Weyerman de eerste columnist is, in de moderne betekenis van dit woord. In de ruim tien jaar dat Weyerman wekelijks een aflevering
van een zelf volgeschreven en veelgelezen tijdschrift - steeds onder andere titels publiceerde, beoefende hij vele genres, vaak door elkaar heen. Hij schreef podzie,
proza, dialogen, toneel, historiewerken. Met name het proza, een in die tijd nog
nauwelijks ontwikkelde stijlvorm, kreeg door hem krachtige impulsen.
De stof haalde Weyerman overal vandaan, zeer vaak van vlak bij huis. Men
las zijn werk gretig. Lezen over je buurman is nooit saai. Ik vond het interessant
om eens na te gaan of Weyerman, die over alle mogelijke onderwerpen zo sprankelend geschreven heeft, ook iets gezegd heeft over de bibliothecaris. En jawel. In De
Vrolyke Tuchtheer van 31 oktober 1729 lees ik:
Laatst kwam ik langs de botermarkt, daar ik een boekwinkel zag, op een kruywagen gerangeert, en voortgesleurd door een gekrolde waterhond, die 'er vry beter
uytzag als zyn meester den Bibliothekaris, die een mannetje scheen, dat leelyk,
kleyn en boos was, drie eigenschappen, wel zo eygen aan een veenmol, als aan een
Katwyker schelvis.
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Gelukkig bedoelt Weyerman hier met het woord bibliothecaris duidelijk een boekhandelaar. Had hij kunnen voorzien, dat op dit moment overal ter wereld in zeer
veel bibliotheken exemplaren beschikbaar zijn van de Levens-beschryvingen der
Nederlandsche konst-schilders en konst-schilderessen, vier kloeke delen, ik weet
zeker dat hij dan met zijn zucht naar geldelijk gewin in uitsluitend positieve termen
over bibliothecarissen zou hebben gesproken.
Ik heb dit citaat gevonden in een tekstuitgave, die in het kader van de Stichting Jacob Campo Weyerman tot stand is gekomen. Ik spreek mijn erkentelijkheid
uit aan de leden en vrienden van deze Stichting voor de catalogus en de tentoonstelling. Als blijk hiervan bied ik de hier aanwezige leden en vrienden een tentoonstellingsaffiche gratis aan. Overigens: u kunt dadelijk ter plekke vriend van de Stichting worden. Het citaat over de bibliothecaris komt uit een tekstuitgave, die bezorgd is door de heer Hanou (Universiteit van Amsterdam), die daarmee niet alleen in 1977, maar ook sindsdien de stimulerende kracht achter de Weyermanherwaardering en de activiteiten van de Stichting is geweest. Ik geef hem nu ter inleiding op de tentoonstelling het woord.

Rede bij de opening
op 16 januari 1987, in de Koninklijke Bibliotheek 's-Gravenhage,
van de tentoonstelling 'De satiricus Jacob Campo Weyerman (1677-1747).
De Luis in de pels van de Verlichting'.
Andre Hanou
Geachte aanwezigen.
Bij deze feestelijke gelegenheid - feestelijk zowel voor de Koninklijke Bibliotheek
als voor de nu tienjarige Stichting Jacob Campo Weyerman - kan het er niet al te
wetenschappelijk aan toe gaan. Daarom grijp ik dit ogenblik aan, om u een recente
droom mee te delen die deels zeer inhoudsvol van aard was, maar deels ook niet. Ik
maak misschien daarbij niet ten onrechte gebruik van een vertelkader, zoals de
achttiende-eeuwse schrijvers, en ook Weyerman zelf, dit hanteerden.
Ik droomde dus, enige nachten geleden. Hij begon daarmee, dat ik, gezeten of
gelegen in mijn bed, als door een onzichtbare hand voortbewogen, omhoog gleed
door de ingang - het trappenhuis - van de KB. Ik was daar de afgelopen tijd enige
malen geweest in verband met voorbereidingen van de tentoonstelling, en had mij
verwonderd over de merkwaardige, Eiffeltorenachtige toegang tot deze bibliotheek , die in haar inwendige zo heel anders van karakter was. Misschien had dit
voorbeeld van twintigste-eeuwse industriele vormgeving een gelijkenis met mijn
onderbewuste, en had dit het een geschikt beginpunt voor mijn droom gevonden.
Misschien had mijn onderbewustzijn ook een zekere verwantschap bespeurd met
het opschrift aan de ingang, luidend `Hoofdingang Gebouwencomplex KB': een
opschrift dat mij bij mijn bezoeken vaag opgevallen was als - ja, wat? Een soort
pleonasme? een toelaatbare vorm van hubris? Niet iets om er mee de directie van
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de KB over lastig te gaan vallen. Erg complex werd mijn droom trouwens toch
niet. Dezelfde hand voerde mij en mijn bed nog steeds verder mee, en zette mij
tenslotte neer op het podium van de bonbonniere-achtige aula van de KB. Het
bleek de opening van de Weyermantentoonstelling te zijn. Vanuit mijn bed nam ik
het woord en zei:
Geachte aanwezigen!
Spinoza en Weyerman hebben een punt van overeenkomst: een jaartal. Spinoza
stierf in 1677. In datzelfde jaar werd Jacob Campo Weyerman geboren. In de Republiek handhaafde de Natuur dus de wet van het behoud van intellectuele energie.
Op deze wijze Spinoza met Weyerman in verband te brengen, schijnt gezocht,
en, bovenal, oneerbiedig. Spinoza is sinds lang een erkende grootheid. Hoewel,
sinds hoe lang eigenlijk? Weyerman is een nog maar nauwelijks herkend fenomeen; en dat dan nog zeker niet door iedereen. Maar vooral schijnt het onzuiver
en tactloos, een filosoof als Spinoza te vergelijken met een journalist, een satiricus, een pamflettist: met een historieschrijver die het juist met de grote lijn niet zo
nauw nam.
Precies om die redenen zou het vergelijken van Spinoza met Weyerman (zij
het slechts in zeker opzicht), Jacob Campo Weyerman zelf wel bevallen hebben.
Zijn vergelijkingen, metaforen, metonymia's hebben altijd iets onverwachts en
anarchistisch. Zij hebben iets spontaans en in zoverre iets natuurlijks; maar zij
zijn tegelijkertijd eigenlijk altijd drastisch en sardonisch. Een paar willekeurige
voorbeelden:
`De Redenkonst van een Roomschen [Priester is] niet anders dan een kragtelooze Orkaan, opgestooken uit de zee van een wywaters bak" .
`De Engelsche Muziek is zo scherp gelyk als oude Cheshire Kaes".
Ten Juffer is een vreesachtig Dier, doch dat zich weet te doen vreezen' 3 .
Dit soort vergelijkingen zijn bij duizenden in Weyermans werk aan te treffen.
Ook Weyermans meer algemene uitspraken, waarvan men er honderden en honderden zou kunnen verzamelen, hebben dezelfde eigenschappen. Een paar enigszins gemoderniserde voorbeelden:
`De rede is een algemene maitresse, die platonisch door elk gecaresseert, maar
door weinigen genoten wordt' 4 .
`Wanneer men olie op 't vuur, of een dichter wijn schenkt, is dat een en dezelfde zaak".
Ten man die de navigatie van buiten leert voardat hij scheep gaat; en een jongeman die het huwelijk van binnen bestudeert voor hij zich in Hymens schakels
inlaat, beschouw ik als de zinnebeelden van de voorzichtigheid' 6
Ten Juffer is een sprek9nd kunstwerktuig dat de beweging geeft aan alle raderen des werelds; dat bewogen wordt door de veer der tederheid; en dat, goed
opgewonden, zal klappen als een papagaai' 7 .
Nu, met de stylistische eigenaardigheden van Weyerman zouden we ons best
een paar uur aangenaam kunnen bezig houden. Vreemd, dat niemand dat nog ooit
in boek of artikel gedaan heeft 8 . Wat mij betreft is dit misschien wel het belangrijkste desideratum van de campistiek. Maar op dit ogenblik ontbreekt ons de tijd
om daar lang bij te blijven stilstaan.
Waar ik u ook mee zou kunnen amuseren, is de biografie van Weyerman.
Maar die kunt u voor een groot gedeelte nalezen in de catalogus 9 . En bovendien is
dat avontuurlijke en globetrotterige Leven ze) complex en smakelijk dat de weergave er van te veel tijd zou gaan kosten. U leest het maar na.
Die enkele citaten gaf ik u slechts, om heel even aan te tonen, dat u hier een
tentoonstelling gaat zien rond een figuur, die binnen de Nederlandse letteren van
betekenis is. Weyerman is een werkelijk natuurtalent, en een groot schrijver. Dat
.

5

durf ik onomwonden stellen. Tenminste een groot deel van zijn lezers zal dat onmiddellijk aanvoelen. Het doet nu even minder ter zake, dat de officiele geschiedschrijving van de Nederlandse letterkunde (in de victoriaanse, negentiende eeuw
ontstaan) hem lange tijd voorbij gegaan is, omdat men zijn onorthodoxe, ja soms
zelfs criminele persoonlijkheid niet mocht. Het is bbk niet zo belangrijk, dat er,
daarnaast, nu eenmaal mensen zijn, die het zintuig missen voor Weyermans rauwe
barok, voor zijn stijl die een mengeling is van intelligentie en soepelheid...
Hoe dan ook, Weyerman is een groot schrijver. En in een wat meer historische context sprekend, durf ik hem daarnaast een bijzonder goed representant van
de Verlichting te noemen. Nu spreek ik niet zozeer over Werlichting' als een stroming waarin de grenzen afgetast werden van de kennis: een speurtocht van studeerkamergeleerden als Bayle en Rabus. Ik spreek niet over het probleem van
Franse of Engelse invloed binnen de Nederlandse Verlichting. Weyerman was als
schrijver juist de exponent van een levende Verlichting. Geleerdigheid overigens
ook bij hem genoeg. Maar verlichting is ook: de aandacht voor de werkelijke samenleving, en de eigentijdse levende mensen. Dit als uitvloeisel van het Verlichtingsideaal, de individuele mens die nu en hier leeft, in zijn gehele waarde tot zijn
recht te laten komen. En dan zijn we bij Weyerman als schrijver aan het juiste
adres. Bij hem is die belangstelling eerder aanwezig dan bij de vroeger wat meer
bekende Van Effen. Hartstochtelijker ook. Bij Weyerman buigt de Nederlandse
schrijver zich voor het eerst naar de eigen Nederlandse samenleving; zoals in Engeland bijvoorbeeld Defoe en Swift - tijdgenoten - dat deden. In Weyermans werk
treden voor het voetlicht, in hun normale, dagelijkse gedrag, de geleerden - zeker;
ook de medici, schrijvers, veldheren. Dat is al tamelijk nieuw. Maar ook verschijnen daar de mensen van de straat, de schilders, de soldaten. Bij hem de gewone
(misleide) gelovige naast de prelaat; de drinkebroer in zijn kroeg naast de collectionneur in zijn naturalienkabinet. En dat alles presenteerde Weyerman in proza,
dat wil zeggen in een tot op die tijd nauwelijks ontwikkeld literair medium. En dat
proza is een nog wonderbaarlijk soepel proza ook. In die natuurlijkheid zou Weyerman lange tijd uniek blijven. Hem lezend, hebben we minder behoefte om af en
toe de sfeer van het achttiende-eeuwse binnenhuis te ontvluchten: die atmosfeer
van de nogal burgerlijke beschaving, waaruit Jantje slechts naar de tuin mocht
ontsnappen om zelfs daar nog beleraard te worden over vorm en functie van het
verschijnsel pruim.
Die Weyerman nooit las, denkt nu misschien in hem een soort achttiendeeeuwse Heyermans of Carmiggelt te moeten vinden. Dat is in 't geheel niet zo. Bij
Weyerman vindt u vele vensters op de wereld, die groter is dan Nederland. Zijn
wijde blik slaat steeds het gebeuren in vele Europese en andere landen gade. Weyerman heeft commentaar op alles. Weyerman heeft de openheid van de werkelijke
intellectueel, of van de homme du monde. En dan is er nog de verticale dimensie in
zijn geschriften. Zijn kolossale eruditie neemt ons mee in het verleden, naar vele
auteurs, landen, mensen, van de Klassieke Oudheid af

Tot zover was ik dus - nog steeds in mijn droom - gekomen; toen ik pas werkelijk
begreep dat ik gedroomd had. Ik voelde namelijk een zekere druk op mijn borst en
werd half? wakker. Op mij zat een grote zwarte kater, die mij met fonkelende ogen
gramstorig aankeek.
— Zou je daar niet es mee ophouden? zei de kater.
— Eh... waarmee? vroeg ik dom.
— Nou, dat gezeur, zei de kater. Je praat at net als at die andere neerlandici en
geleerde jongens, in die ronkende lege stijl, je weet wel, wanneer ze jubilea vieren
en elkaar huldeboeken aanbieden. Als ze tentoonstellingen openen, he. Biografie,
stylistiek, poeh. `Rauwe barok', ha! Geef mij maar rauwe biefstuk.
— Nou zeg, zei ik gekwetst. Wie denk je wel dat je bent? De kater van Oscar
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Wilde soms?
— G6h wat ben jij stom zeg, zei de kater. Heb je dat nog niet begrepen? Ik ben
Lou, de kater van Campo Weyerman. Je weet wel: hij had het vaak over me in de
Rotterdamsche Hermes. Hij heeft alleen niet zo duidelijk verteld dat ik ook dezelfde ben als zijn vriend Daemon, die hem altijd meenam voor een droomtocht.
Dat had jij trouwens ook niet gezien he, emblematische sufferd?
Ik moest hier even snel over nadenken. Inderdaad kwam er in de Rotterdamsche
Hermes nogal eens een kater Lou of Louw voor, die wel eens op Campo's bureau
zat... en die de wijnflessen omver gooide... en op de titelplaat van de Hermes was
een kater afgebeeld die de vrije schrijfstijl symboliseerde... zo, dit was Lou dus 1 °.
— Goed, zei ik. Aangenaam Lou. Weet je eigenlijk wel, dat je de eerste kat...
pardon, kater... bent in de Nederlandse literatuur, met een naam, die echt beschreven wordt? Ik heb wel eens gelezen dat de eerste... poes in de Europese literatuur die van Samuel Johnson (1709-1784) was, die Hodge heette "
— Natuurlijk weet ik dat, riposteerde de kater. Ik was die poes namelijk. Dat is
ook de reden waarom Samuel Johnson Nederlands kende. En dat was ook niet de
eerste met name genoemde, echte kat in de Europese letterkunde. Dat was Belaud,
die bij de Pleiade-dichter Joachim du Bellay (1522-1560) hoorde 12 . Die was ik
ook.
Deze uitspraken sloegen mij een minuut met stomheid. Daarna vroeg ik voorzichtig:
— Maar hoe zit dat dan? Worden katten, of eh, wordt jij steeds gereIncarneerd?
— Precies, zei de kater. Dat is al zo vanaf de Oudheid. Als ik sterf, dan kom ik
weer terug, en wel alleen bij iemand die zijn talent goed gebruikt. Weet je dat ook
al niet? Aan een goed Leven, daar hou je een kater aan over. Maak je trouwens niet
ongerust, bij jou blijf ik dus niet, dat zal duidelijk zijn. Ik kom alleen maar even
om Campo niet door jou te laten beledigen.
— Pardon? zei ik.
— Nou, eerst dit, zei hij. Wat is dat nu voor een rare titel, die die tentoonstelling
van jullie heeft? Weyerman, de luis in de pels van de Verplichting, of zoiets? Hoe
kbm je er bij, Campo met een luis te vergelijken. Verschrikkelijk! en dat, terwijl
hij inderdaad de eerste is die in Nederland op een normale manier over katten
schreef! En dan bedoel ik niet aleen kamerkatjes, vat je?
— Nou eh... zei ik. Goed, helemaal tevreden ben ik ook niet met die titel. Maar,
zoals het in de zevende stelling van de dissertatie van de campist Karel Bostoen
staat: 'De omschrijving "De luis in de pels van de Verlichting" moet niet worden
betrokken op de persoon van Jacob Campo Weyerman, maar op diens werk" 13 .
— Poe-eeh 14 zei hij. Wat een deftige taal weer! 't Lijkt of ik weer bij Vondel
thuis ben. 't Was nog leuk toen die zijn pamfletten schreef, maar daarna, met al
die drama's, was het niets meer. Echt een sprekende kous. 't Was alleen lekker
dat-ie altijd een stapel onverkoopbare oude kousen in huis had; daar kon je heerlijk op liggen slapen.
— Ja hoor eens, zei ik (want dit soort commentaar van het brutale beest begon
me te vervelen). Dat gaat nu eenmaal soms zo. Die titel is best goed. Wat wou je
dan? Zoiets als: `Weyerman, het bontje op de mantel van de Verlichting'? Dan
moet je toch alleen maar denken aan oudere dames, en kattebontjes, en zo? Dat
wil je toch zeker ook niet? En zeg nu maar eens waarvoor je komt, want ik krijg
genoeg van je.
— Nou goed, zei de kater. Kijk, ik hoorde je een paar minuten geleden in je
slaap mompelen, over Campo en Verluchting en biologie en zo, en ik dacht: ik
weet niet of de oude heer dat wel leuk vindt. Wij hadden in onze tijd veel plezier
samen. Alle mensen trouwens. Wat hij schreef was dikwijls wel eh... satire heet
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dat geloof ik, maar het was ook om te lachen, heb ik begrepen. Heb je laatst niet
gelezen bij Komrij, in zijn inleiding van de bloemlezing van de 17- en 18-eeuwse
poezie, dat de achttiende eeuw `zo op het plezier gericht' was ' 5 ? Kijk mijn
meester was vooral een man die plezier had in het leven, en jij moet daar niet zo
gewichtig over doen. Hij had het ook altijd over Annakree... nee Anakroon... nu
ja. Hij zei altijd dat het bij het schrijven ging om de vis comica. Dat begrijp ik
best. Ik houd ook van vis. Daar krijg je een goed humeur van.
— Nu ja, dat is het utile dulci-principe, zei ik, het brengen van het serieuze op
een aangename manier. Dat neemt niet weg, dat je daarom nog wel het effect van
die literaire werking zou moeten kunnen analyseren...
— Dat begrijp ik weer niet, zei de kater.
— Nou kijk, zei ik - hoewel ik zwaar genoeg begon te krijgen van de samenspraak met dit dier. Neem nou iemand als Potgieter. Die had het oeuvre van
Campo in huis, dus hij vond het mooi. Waarom vond hij dat nou mooi?
— Potgieter? zei de kat. Nooit van gehoord. Wat een merkwaardige androgyne
naam heeft die man!
— Wat! ! zei ik verbluft. Waar haal jij die term vandaan? Ik geloof dat ik voor
de mal gehouden word. Bedenk ik dit soms allemaal zelf? Droom ik nog?
— Natuurlijk. Maar dat dromen is wel mijn taak, zei de kater. Daarom wordt er
zoveel gedroomd in het werk van Campo. Ik ben Daemon, weet je nog wel? Maar
het is zo wel genoeg, ik stop mijn literaire werking.

Daarop wuifde hij met een poot in mijn richting, en ik werd wakker. En aangezien ik na dit verhaal hier nu toch ben, heb ik nog tenminste twee dingen te zeggen.
De Stichting Weyerman bestaat tien jaar. Ik wens de leden en de vrienden van
de Stichting veel succes toe voor de komende tijd. Het is een gigantische taak, het
hele werk van Weyerman te bestuderen. Het heeft er iets van alsof hier en daar wat
figuurtjes met kleine emmertjes water de pyramide van Cheops een schoonmaakbeurt pogen te geven. Ook zal de acceptatie van deze schrijver in ons steeds wat puriteinse land altijd wel moeilijk blijven. Verder hebt u te kampen met het feit dat
voor historici Weyerman te literair is, en voor literatuurhistorici te historisch. Een
groot probleem is ook, dat tegenwoordig de geschiedenis en literatuur steeds meer
pas een begin schijnen te hebben in 1815. Ik geef het u in overweging, dat door de
Weyermanstudie ons verleden weer wat beter zichtbaar gemaakt wordt. In het geval van Weyerman is dat trouwens bepaald niet ten onrechte, want u weet evenzeer
als ik: Weyerman is op de een of andere manier niet verjaard. Aan u de uitleg.
Namens de Stichting Jacob Campo Weyerman dank ik in de persoon van de heer
Willemsen de Koninklijke Bibliotheek, de tentoonstellingsafdeling, de afdeling
Kostbare Werken, de fotograaf en alien die, soms met enorme inzet 16 zoveel aan
de totstandkoming van deze tentoonstelling hebben bijgedragen.
Ik geef het woord weer terug aan de heer Willemsen.
,

Noten
1. Amsterdamsche Hermes I, 19.
2. Ontleeder der Gebreeken II, 36.

8

3. Idem, 22.
4. Amsterdamsche Hermes I, 10.
5. Ontleeder der Gebreeken II, 100.
6. Idem, 313.
7. Idem, 22.
8. Enigszins een uitzondering is misschien: A.J. Hanou, `Literaire euthanasie. Het sterven
der schilders in Weyermans "Levensbeschryvingen der Konstschilders" ', in: Ons Erfdeel 29 (1986) no. 5, 743-751.
9. Anton Bossers e.a., De satiricus Jacob Campo Weyerman, de luis in de pels van de Verlichting. Catalogus van de tentoonstelling ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de
Stichting Jacob Campo Weyerman in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage. 16
januari - 28 februari 1987. Rijswijk 1987.
10. Kater Lou (of: Louw) komt voor zover ik weet voor, tenminste in de Rotterdamsche
Hermes, p. 117: Ten onverwacht geraas van een' animalen galm, doe door een' vervaarlyken slag vergezelschapt was, opende de uitgestrektheit van Hermes groote blikken, en
zyn eerste voorwerp was, die conversable Dame, die, by mankement van Toehoorders,
mee een uiltje had geknapt: doch de reuk van een tweestoops fles Franschen Brandewyn
op Orangebloemen, die de vermaledyde Lou, Hermes familie-kater, van boven neergesprongen had, gaven waarschynelyker blyken dat hy volkomen wakker was'. Verder
p. 160: 'Hermes, vermoeit van schryven, was gezeten by de Decades van een turfvuurtje;
en, spelende met Louw zynfamilie-kater, die even te voren van zyne muizenkaravane gereverteert was, wert op 't onvoorzienst door den familiaren Daemon [...] gesurpreneert.
Deze nocturne visite onstelde den ouden Man eenigzins; en Louw, die ongewoon is Spoken te zien, sprong schielyk door d'opening van een gebroken ruit, doch met een slecht
succes, want d'ongelukkige Ailouros frikasseerde eene monstreuze fles vol wagcholderwater, die Hermes gewoon was in plaats van een' Barometer te gebruiken'. P. 207: 'Hermes was nedergedaalt in een onderaarts Pakhuis, ruim zes voeten in 't vierkant, en examineerde het getal van zyne kleine Fransche bouteille-brigade; dewelke merkelyk door
de groote koude gesmolten was; wanneer hy in de keuken een vreezelyk gestommel
hoorde, beginnende de bonte Louw zoo afgryzelyk de alarm-trompet te steeken, dat
d'Oude Man dacht, dat d'arme Kater alle de Ratten en Muizen van den Oudendyk op
zyn gezengde yacht kreeg; dies klom hy schielyk opwaarts, doch zag, in plaats van het
genoemde Ongedierte, wederom zyn' zeer geliefden Daemon'. P. 366-367: `d'Oude Reiziger, na eene negendaagsche Pelgrimasie op Leeuwenburg gereverteert zynde [...]
plantte zich in een' gemakkelyken Leunstoel; streelde met de rechterhant een kroes gesuikerde Brandewyn en met de linker den familie Kater Lou, wanneer 'er eene Antyksche maskerade grilziek opgeschikt, kwam aanrommelen'. Tenslotte p. 188: 'Hermes
was door die onverwachte operatie enigsins ontzet; en by geval een flesje van dit extract
in zyn hant hebbende, wert hy den familie-kater Louw; die hem veeltyts volgt, gewaar;
dien hy tegens wil en dank zes of zeven droppelen in den hals goot; waarop d'arme Muizenmoorder eerst onverstandig begon te mauwen, een oogenblik daar na te buitelen, en
eindelyk in eene convulsive trekking te storten; zoo dat het apparent stont, dat (indien
onzen Louw niet een taaie kwast was geweest) het koningkryk der katten, waar van hy
Dwingelant is, door zynen doot in eene Republyk zou verandert zyn.'
Dat deze kater geidentificeerd kan worden met Campo's spiritus familiaris en
droombegeleider Daemon, is een alleen in mijn speech gehanteerde fictie: enigszins in de
hand gewerkt door het voortdurend samen verschijnen van Lou en Daemon.
— Als we alle passages rond Lou letterlijk nemen, valt zeker te concluderen dat Weyerman nogal op zijn Lou gesteld was. Misschien kan zelfs gezegd worden dat Weyerman
best op dieren gesteld was. Hij had immers ook een eekhoorn (die had hij in Leiden gekocht: zie de Ontleeder der Gebreeken II, 64, 66) en misschien een papegaai (blijkens het
voorwoord van Den Vrolyke Tuchtheer).
Althans met betrekking tot Lou schijnt Weyerman een soort `moderne' relatie te
hebben met zijn huisgenoot die hem `veeltyts volgt'. De kater schijnt nauwelijks een dier
dat uitsluitend om het nut gehouden wordt; geen dier dat wegens zijn oude symbolische
waarde met enige achterdocht bekeken wordt (reden waarom nog lang hierna schilders
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niet in staat waren katten realistisch of te beelden. Voor de `nude' emblematische inschatting van de kat, zie de catalogus Tot Lering en Vermaak. Betekenissen van Hollandse genrevoorstellingen uit de zeventiende eeuw. Amsterdam 1976, p. 146). Campo's
`blik' is geinteresseerd; hij volgt Louws eigenaardigheden, zoals Maarten 't Hart een
vlucht regenwulpen. Ook in dit kleine detail blijkt Weyerman redelijk modern. De
Louw-passages zijn een momentopname en van nut voor de mentaliteitsgeschiedenis.
Toch past enige voorzichtigheid. Men kan zich toch afvragen of die Louw wel uitsluitend een ens biologicum is, uit de werkelijke entourage van Weyerman. Per slot van
rekening wOrdt er een (nogal gramstorig ogende) kater afgebeeld op Van Bleyswyks titelprent van de Rotterdamsche Hermes. Die kater zit aan de voet van de zuil met de inscriptie `Rotterdamsche Hermes' en blikt de lezer vlak in het gezicht. Willis'Verklaring der
nevensstaende titelprent' zegt over dit onderdeel van de plaat:
Wiens [Campo's] vrye schryfstyl, die ons streelt,
Juist door den Kater wort verbeelt.
En met die combinatie kater/vrije schrijfstijl was Weyerman best in zijn sas. Want,
hoewel hij later van alles op Willis aan te merken had, schrij ft hij juist vergenoegd over
die uitleg van Willis (in de Amsterdamsche Hermes van 19 januari 1723 = II, 135):
'Maar den uitleg van den gevorkten Drukker over de familie Kater Lauw, die gelyk als
een stadhuis Leeuw, op het pedestaal prykt, is overaardig'.
Haakte Weyerman, door in zijn Rotterdamsche Hermes voortdurend aan zijn familiekater te refereren, soms in op een nieuwe traditie, waarin de wezenlijke ontembaarheid en onregeerbaarheid van de kat verbonden werd met een nieuw type auteur en een
nieuw soort literatuur? Ook in de Tatler wordt de auteur (`Bickerstafr) afgebeeld met
een kat of kater op de rechterleuning van zijn armstoel (ook bij R.P. Bond, The Tatler,
p. 98); terwijl het dier ook nogal eens voorkomt in gezelschap van het nieuwe soort
schrijver, de dikwijls in armoedige omstandigheden verkerende professional (zie bijv.
Pat Rogers, Grub St. stripped bare. London 1968, p. 96; en het omslag van Pat Rogers'
Grub Street. Studies in a Subculture. London 1972).
Maar juist ook als Weyerman moedwillig gebruik maakte van een nieuwe symboolwaarde van de fells domestica blij ft het interessant: dan reizen Campo en kater samen,
in een nieuw gebied van het land Literatuur, waar de wetten nog van geschreven moeten
worden. Dan lopen hier emblematiek, realiteit en literatuur in elkaar over.
11. Ik heb dit meermalen gelezen (ongetwijfeld bij een Britse auteur), maar de bron is mij
ontschoten. Het beest is overigens door Boswell aan de vergetelheid ontrukt. Zie Frederick A. Pottle, James Boswell. The Earlier Years 1740 1769. London 1966, p. 171, 179.
12. Marja Geesink wees mij op dit opmerkelijke dier.
13. Zevende stelling bij: K. Bostoen, Dichterschap en koopmanschap in de zestiende eeuw.
Deventer 1987. ProefOmtrent de dichters Guillaume de Poetou en Jan vander Noot.
schrift Amsterdam.
14. Rond '87 in Nederland bekende uitroep, overgenomen uit de tv-serie Sesam Straat
(`Tommy').
15. Gerrit Komrij, De Nederlandse poezie van de zeventiende en achttiende eeuw in duizend
en enige gedichten. Amsterdam 1986, p. 6.
16. Waar het mij verboden was in mijn speech namen te noemen, mag ik hier toch wel Anton Bossers, Karel Bostoen, Marja Geesink en Jeroen van Heemkerck Diiker bedanken,
die werkelijk ongelooflijk veel werk hebben verzet om tentoonstelling en catalogus te
verzorgen.
-
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Een wandeling Tangs de tentoonstelling
Dick Wortel
De catalogus
De bezoeker wordt door de tentoonstelling geleid aan de hand van een catalogus,
die werd samengesteld door Anton Bossers, Karel Bostoen, Jan Bruggeman, Marja Geesink, Andre Hanou en Jeroen van Heemskerck Diiker. De catalogus is verkrijgbaar bij de ingang voor f 7,50.
Bijdragen in deze catalogus werden geleverd door Peter Altena, Karel
Bostoen, Jeroen van Heemskerck Diiker en Frank van Lamoen. Altena geeft in
zijn artikel `Enige ongemeene levensbijzonderheden des schrijvers. Over het leven
van Jacob Campo Weyerman (1677-1747)' een volledig overzicht van het leven van
deze quidruchtige literator'. Dat dat niet zo eenvoudig is, blijkt reeds uit de door
hem naar vorengebrachte specifieke moeilijkheid voor de literatuur-historicus, om
feit en fictie uit elkaar te houden: Weyerman is immers ook legende. De literatuurhistoricus is daarom gehouden alle feiten nauwgezet aan archiefmateriaal te toetsen. Zo geeft Weyerman - om maar even een voorbeeld te geven - in zijn autobiografie op, dat hij werd geboren in Breda, maar iedere campist weet (hopelijk), dat
hij in een legerplaats bij Charleroi het levenslicht zag. Altena doet een poging Weyermans stormachtige leven te inventariseren aan de hand van feiten. Er blijven echter nog vraagtekens staan. Studeerde Jacob bij de geleerde dominee Sandvoort om
onderwezen te worden in het Hebreeuws, Grieks en in andere vakken, zoals hij dat
zelf zegt, of niet. Waarom trouwde hij in 1713 niet met Johanna Ernst? Gebrek
aan financien, suggereert Altena. Na de nog in sluiers gehulde jeugd, die hij niet
`als een monnik' doorbracht, maar waarin zijn moeder hem onder het schilderen
`met een model' betrapte en, wat later, een `niet louter financiele affaire met de
slagersvrouw', stelt Altena zijn schilders- en kunsthandelaarsperiode aan de orde.
Altena beschrijft dan hoe Weyerman van succesvol weekbladschrijver, met een op
stand gelegen villa te Breukelen, aan lager wal raakt en uiteindelijk bankroet in Vianen belandt. De weinig verheffende periode, die in deze vrijplaats aanvangt en
leidt tot in de Haagse Gevangenpoort, omdat het Hof van Holland niet meer om
het steeds maar groeiende dossier van Weyerman heen kon, vormt het laatste gedeelte van Altena's artikel.
Na de persoon Weyerman - zijn werk. Van Heemskerck Diiker geeft in zijn
bijdrage 'Hier heb je den ontleeder der gebreeken! Over het oeuvre van Jacob
Campo Weyerman' een chronologisch overzicht van het werk van deze `onruststoker'. Aan het slot van zijn artikel kan een opmerking over de veranderde waardering van het werk van de `gonzende hoogvlieger' niet achterwege blijven: `Hij is
lang buiten de officiele literatuurgeschiedenis gehouden', constateert Van Heemskerck Dtiker. Het werk van Weyerman werd door menig handboekschrijver veroordeeld als `een zamenraapsel van gemeenigheid, eene oefenschool van zedenbederf', nu is dat anders.
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Frank van Lamoen verzorgde een bijdrage met als titel Wan vogelvrij tot vrijdenker' , waarin een poging om JCW in de literatuurgeschiedenis te plaatsen door
na te gaan hoe hij door diverse auteurs en letterkundigen, zoals Hermannus van
den Burg, Willem van Swaanenburg, Nicolaas Hoefnagel en anderen, is bejegend.
Karel Bostoen tenslotte brengt de Stichting JCW onder de aandacht in een aan
haar gewijd artikeltje 'Over de Stichting Jacob Campo Weyerman'. Een overzicht
van de publicaties van en over Jacob Campo Weyerman, die momenteel verkrijgbaar zijn, sluit het bijdrage-gedeelte of (dit overzicht is overigens ook afgedrukt in
Med. JCW 9 (1986), p. 95 en 96). Hierna volgt de catalogus zelf.
In de catalogus worden alle facetten van Weyermans persoonlijkheid aan een
breed publiek voorgesteld. Bezoek aan de tentoonstelling is derhalve niet alleen een
must voor stichtingsleden en -vrienden, maar ook voor de echtgenoot, echtgenote,
vriend, vriendin, alle ooms, tantes, kleinkinderen, neven, nichten, (eigen) kinderen, studenten, leerlingen enz., enz., enz.

De tentoonstelling. Impressies
Opdracht: maak een tentoonstelling over een figuur, die een uitermate woelig leven
heeft geleid, Weyerman bijvoorbeeld, en doe dat in twee niet al te grote ruimtes.
Bovendien, doe dat zodanig, dat een bezoeker zich nog kan bewegen in een met een
overvloed aan materiaal volgestouwde ruimte, zonder dat hij de hoofdzaken uit
het oog verliest. Enige beperking is dan nodig.
De organisatoren van deze tentoonstelling moet ik nageven, dat zij erin zijn
geslaagd Weyerman goed uit de verf te laten komen. Men begint de expositie waar
het hoort: bij de geboorte van de centrale figuur en de bezoeker, zich tegen de klok
in begevend, komt dan via de gevangenis uit bij zijn overlijden in 1747. In principe
zou zo'n figuur als Weyerman een groot publiek moeten aanspreken. In onze moderne overgeorganiseerde samenleving zou menigeen de avontuurlijke omzwervingen van Weyerman, zijn vrijheid en zijn nonconformisme kunnen apprecieren. Gelukkig komt dit fascinerende aspect van Weyermans leven goed uit de verf. De bezoeker wordt immers uitvoerig ingelicht over de conflicten tussen Weyerman en
zijn tijdgenoten. Door middel van treffende citaten uit zijn weekbladen neemt het
publiek hiervan kennis.
De periode na 1730 krijgt ook de aandacht. Het is de periode, waarin Weyerman geldgebrek heeft en hij dus, volgens de catalogus, genoodzaakt werd `zich in
vele van zijn geschriften te voegen naar de publieke opinie' (p. 46). Geldgebrek
doet hem zijn stof zoeken in de heel nabije omgeving en hij `combineert dit met
chantagepraktijken' (p. 49). De bezoeker voelt zich, op dit punt van de tentoonstelling aangekomen, verlekkerd. In de vrijstad Vianen bevindt Weyerman
zich in het gezelschap van `dieven, falsarissen, bankroetiers' (p. 49) en anderen.
Het gerecht looft een beloning van 100 rijksdaalders uit voor aanwijzingen omtrent zijn verblijfplaats. Op 18 december 1738 wordt hij gearresteerd en 22 juli van
het daarop volgende jaar tot levenslang veroordeeld (p. 54). Dit alles uitgebreid op
de tentoonstelling, wat wil het publiek nog meer? Echt slecht heeft Campo het daar
in de gevangenis wellicht niet gehad, als men ziet dat zijn verzoek om koffie, thee
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en tabak gehonoreerd werd ten bedrage van f 60,— per jaar, een toen niet gering
bedrag. Maar Weyerman was Weyerman niet meer. De snaak was beteugeld. Afgelopen was het met smaadschriften en chantagepraktijken. De zich keurig gedragende arrestant vertaalde Cervantes als arbeidstherapie, schilderde wat en schreef
`vrome verzen, waarin godvruchtige heren de hemel in geprezen werden' (Altena),
waaronder een Zegenzang in den aanvang des jaars 1741 als `vleierige poging om in
de gunst te komen' (p. 55) bij de hoogmogende Heren Staten.
Zijn levenseinde stond in schrille tegenstelling tot zijn manier van leven. 'Het
leven van Weyerman was als een nachtkaars uitgegaan', schref Peter Altena in zijn
hierboven genoemd artikel, dat hij besloot met: 'De legende kende geen einde'.
Hier sluit ik mij graag bij aan.

Wie is Frans Waanwys?
Peter Altena
In het eerste deel van Den Echo des Weerelds, in nr. 9 van 17 december 1725,
plaatst Weyerman `eenige na het Leeven afgeschetste Conterfytsels van [. ..] Menschenhaaters' Een van de geportretteerden is een zekere dichter, door Weyerman
`Frans Waanwys' gedoopt. Hier volgt het portret:
Het Karakter van FRANS WAANWYS
Frans is een bepaalt verstant, die al over lang in zyn eygen Opinie den Lauwertak
van Apol verdiende, of schoon de Fortuyn hem tot nog toe niet anders heeft vereert als een Koolblad en een Berkenbezem; uyt dien hoofde werpt hy zig nu op tot
een Wykmeester der Zanggodinnen, al zyn Vermaak bestaat in het opharken van
de Feylen der Tydgenooten, en als die Mesthoop tot een bekwaame Hoogte is gebrogt, koegelt hy ze met hun eygen Puyn en Lompen. Zyn Breyn is t'zedert vier
maal ses Jaaren met een Monster-Berispschrift, genaamt Den Toetsteen der Hedendaagsche Dichtkunde, bezwangert geweest, in welk Vertoog hy poogt te beweeren; dat alle hedendaagsche Vaerzen, de zyne uytgezondert, van een slegt Alloy zyn, doch als 'er hier of daar een Gedichtje van Frans in de wyde Weerelt komt
te kruypen, is 's Volks Verlangen uyt, den Leviathan verdwynt tot een Sprot, het
Verhaal eyndigt in een Witte en in een Zwarte, en zyn Poesy verwekt Gelacgh, in
ste van Verwondering. Doorgaans is hy ten eynde bot eer hy eens ter deege begint,
zo dat zyn Studeersaal ten deele egaal is aan de Schilderkamer van een Conterfyter, alwaar men zelden iets ziet als begonnen Conterfytsels. Hy is zeer gezien by
den Adel en geliefkoost by de Grooten, doch zyn grootste Eer bestaat in langs de
Straat te draaven op zyn Voeten, terwyl zy over de Keyen rollen in hun Koetsen.
Hy is de louterste Momus van en na by den Amstel, want hy schept grooter Vermaak, onder het leezen van eens anders heerlyk Treurspel, in de Vond van een
Faut, als in de Ontdekking van hondert Schoonheden. Vorders is hy zo verwaant
in 't Praaten, zo bitter in 't Schryven, zo ydel van Humeur, en zo wys in zyn Gedachten, dat hy in alles trekt op een Schoolvos, op een Hondsfilosoof, op een Botterik, en op een Zinryk Man; een heerlyk 't Zaamenmengsel voor een Muggenzifters Model! roept den Echo des Weerelds. (pp. 67-68)
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Wie is deze Amsterdamse, muggenziftende Frans?
Weyerman biedt, zoals vaker, zelf huip bij de beantwoording van deze vraag. Hij
helpt door Frans Waanwys heroptredens te gunnen en wel in Den Vrolyke Tuchtheer, waar op 6 maart 1730 (p. 286) 'Frans Waanwys van de kaap d'Armenia' in
geen enkel opzicht op `een dichter van vinding en oordeel gelykt'. Op 27 februari
1730 (p. 274) heet Frans Waanwys een `Armenische vertaaler'.
De Armenische verwijzing bracht de oplossing nabij. In 1696 verscheen een
vertaling van Polyeucte. Tragedie Chretienne van Pierre Corneille onder de titel
Polyeukte, Armenische martelaar, 'Wt het fransch van den heer Corneille nagevolgt, door Frans Rijk'. Herdrukken van Polyeukte van Rijk verschenen tenminste
in 1707 en 1724. Frans Waanwys was dus Frans Rijk en niet de Rotterdamse dichter Frans Greenwood, zoals Hanou (in Den Vrolyke Tuchtheer, 2, p. 284) suggereerde.
Over Frans Rijk is weinig bekend. Het NNBW (IX, 919) weet te melden dat
Rijk in 1680 een kunstgenootschap naast Nil oprichtte: In Magnis voluisse sat est.
Volgens de `Copye van de Privilegie', gevoegd bij Rijks Agamemnon (Amsterdamse herdruk van 1727) hadden `eenige Liefhebbers van de Duytsche Tael en de Digtkonst [...] tot meerdere voortsettinge van dien, binnen Amsterdam' het `Konstgenootschap' - `waar inne dagelyks door hun wierd gearbeid' - opgericht. Wie er
behalve Rijk in In Magnis voluisse sat est werkte, wordt door de secundaire literatuur niet onthuld.
Rijk vertaalde, imiteerde nogal wat toneel, vooral het werk van de toonaangevende dramaturgen Corneille en Racine. In 1685 publiceerde Rijk het Digtkunstig
onderzoek op het vertaald treurspel Pompejus (Amsterdam). Ik heb dat Onderzoek , waar Weyerman mogelijk naar verwijst met zijn Toetsteen in Ontleeder der
Gebreeken, niet gezien, maar het gaat vermoedelijk over een ondeugdelijk bevonden Corneille-vertaling. In elk geval blijkt Rijk, door Weyerman een muggenzifter
genoemd, enig kritisch werk te hebben geschreven.
Opmerking verdient nog Rijks Kluchtspel De Hedendaagsche Bankroetier
achterhaalt, waarvan ik uit 1713 twee drukken ken (een uitgave met fake-adres:
`Vyanen, Gedrukt by Jan de Ryke, Boekdrukker in de Bankroetsteeg, 1713' en een
uitgave `Te Amsterdam, by Hendrik vande Gaete', waarin de uitgever meldt dat de
oorspronkelijke tekst door dieven ontvreemd en op de pers - te Vianen? - gelegd is)
en enige latere drukken. Het vermoeden, dat 1713 1731 moest zijn en de tekst wel
eens over Weyerman kon gaan, blijkt bij bestudering van de tekst ongegrond.
Als lofdichter treedt Rijk op in 1721, als hij het buiten Westermeer van Jacob
Fruyt - nabij Heemstede - bezingt (Vgl. P.A.F. van Veen, De Soeticheydt des
Buyten-levens, Den Haag, 1960, pp. 71-72).
Hopelijk wordt er weldra meer over Rijk bekend, want wie zo de ergernis van
Weyerman weet te wekken, moet de moeite waard zijn.
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Abcoudiana
A.J. Hanou
[Het onderstaande bevat enkele alinea's uit de korte inleiding
door A. Hanou gehouden tijdens de laatste expeditievergadering, 6 september 1986 te Abcoude. De genoemde gegevens
zouden wegens hun aanvullende karakter misschien nog wel
eens te pas kunnen komen, hetzij bij onderzoek hetzij bij een
hernieuwde reis naar die plaats. Vandaar de opname. Red.]

Hieraan [aan het eerder gepubliceerde, en het artikel van Willem Hendrikx `Weyerman in Abcoude' in Med.JCW 9 (1986), pp. 42-48] moge ik, mede ten behoeve
van de Abcoudenaars in ons midden, een paar dingen toevoegen.
Een week eerder kon het JCW hier niet vergaderen, wegens de Abcouder
feestweek, ontstaan uit de Abcouder paardemarkt.
Dit feestelijk gebeuren is in zijn tijd onze auteur niet ontgaan. Zo spreekt hij
(Tuchtheer 17) over het `vloeken der paardetuissers op de Abcouder markt'.
En dat het dorpsleven in het geheel niet aan hem voorbijging, blijkt ook uit
bepaalde observaties; zoals daar waar hij zegt dat een zekere quaker `snapachtig
[was] als het Abcouder vroedwijf Margje' (hier ligt een taak voor de Abcoudse
historici). Of daar, waar hij, reflecterend op het bestek van een zekere Amsterdamse bodega, zegt, dat de `lepels in het Zwijns Malta scherper zijn dan de scheermessen van de Abcouder baardschrappers' (Tuchtheer 189).
U moet evenwel niet denken, dat Mies wat uit Abcoude kwam, door Weyerman slecht bevonden werd. 0 nee. Zo merkt hij niet zonder instemming op, dat bepaalde Amsterdamse bordeeldames `avondmalen op een half pintje Abcouder karnemelk' (Tuchtheer 171). Zoiets kan alleen maar goed geweest zijn, goed voor de
teint, en goed tegen de kwalen waarmee deze dames ongetwijfeld behept waren.
Over sommige bewoners van Abcoude, zoals over Gousset, De Leeuw, en La
Croix, zou zeker nog wel meer mee te delen zijn, dan wat al in annotatie of artikel
over hen gezegd is. Ook over diverse huizen of plaatsen. Daarover te spreken zou
veel te lang duren. Zojuist hebben we al een stukje gehoord uit de beschrijving van
Meer en Hoef. Ik wil echter nog wel wijzen op een beschrijving, of weergave van
de conversatie van een reisgezelschap dat afgestapt is in de Voetangel. Het komt
voor in de Ontleeder der Gebreeken van 8 november 1723. Toen woonde Weyerman nog niet daar vlak bij, maar hij had eigenaar en bedienend personeel al scherp
geobserveerd. Zo zegt hij van de waard dat hij een `stuurs kaerel' was, die stond te
pronken 'in den omtrek van een houte kot' (p. 34; `achter de tap', zeg maar). En
het bedienend personeel beviel hem ook minder. 'Twee a drie substituit Waerden
[kelners?] klommen en daalden [vermoedelijk naar de kelder], gelyk als de weerglaazen; zy schenen gaar gezooden te zyn, door den drank, die zy getapt, en gedronken, en van alle de woorden, die nootzaakelyk zyn, om zig uit te drukken, gebruikten zy 'er geen altoos; dan alleen deze; Geliefje eens Geld te geeven [ongeveer: `Komt er nog wat van de betalingr]'
Ik kan het u aanbevelen, om de dan in de volgende pagina's beschreven conversatie te lezen, tussen `een kaerel die zwaarder heigde dan een dempig Paerd';
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een `mooje lange Meid' met thaar leelyk kort Vryertje [die] te lui was om een
Schaaf te slypen, schoon [hij] was opgefokt tot Timmerman'; een `Apotheekers
lieveling, die [als] Barbier naar 't Oosten voer'; een student die al drie dagen, boven zijn theewater, in de Voetangel was blijven steken; een joods heer op weg naar
Maarsen, zijnde verliefd op een doopsgezind boerinnetje aldaar; en nog een hele
reeks figuren meer; welk gezelschap bij de komst van de trekschuit opbreekt.
Hier zult u merken, dat de Camera Obscura - ik doel op de beroemde passage
waarin Hildebrand zijn medepassagiers in de diligence observeert - maar een flauw
aftreksel is van dat, wat de pen van de literator en satiricus Weyerman al in het begin van de achttiende eeuw vermag.
En tenslotte, om mijn opmerkingen over Weyerman en de geografie van Abcoude en omstreken te voltooien:
Ook Baambrugge behoort tot Abcoude (of, zoals sommige Baambruggenaars
schijnen te beweren: Abcoude behoort tot Baambrugge). Ter wille van het aanwezige gehoor wil ik Baambrugge dan ook niet geheel verwaarlozen. Want ook
Baambrugge speelt een rol in het werk van Weyerman. En wel in zijn biografische
roman Het leven van Syberg (1733), welk werk onlangs heruitgegeven werd (zie p.
110-113 van die editie). Baambrugge is daar het toneel van alchimistische escapades. Weyerman beschrij ft namelijk, hoe de charlatan-alchimist Syberg (een soort
Duitse Cagliostro) rond 1730 Nederland bereisde, en, onder het mom van goud te
kunnen maken, onze burgerij voor aanzienlijke bedragen wist op te lichten. De
door nieuwsgierigheid geteisterde Weyerman is geruime tijd in zijn gezelschap; hij
gelooft namelijk niet in Sybergs kunst. Op een gegeven moment blijkt de baron, in
de buurt van Duivendrecht, platzak; hij heeft geen cash meer. Probleem! Weyerman wacht quasi goedgelovig af, of en wanneer Syberg nu maar even goud zal maken. Men vertrekt naar Baambrugge, en neemt zijn intrek bij de kastelein Sluiter.
Om te kunnen betalen, haalt nu de baron een paar zogenaamde gouden staven uit
zijn bagage. Weyerman trapt er niet in: na onderzoek bevindt hij die staven eigenlijk een soort rood koper te zijn. Syberg slaagt er echter wel in, de Baambrugse
Kastelein in dit `goud' te laten geloven, die hem in ruil voor contant geld een staaf
afkoopt. De volgende dag laat de herbergier - als Syberg allang weg is - de staaf
keuren in Amsterdam. U hoeft niet te raden naar het resultaat.
Langendijk had als locatie voor zijn kluchten Baambrugge, niet Loenen kunnen kiezen. Het verschil is trouwens niet groot: een paar kilometer.

Boekbesprekingen
Een hel vol weelde: teksten uit het werk van Willem van Swaanenburg (1679-1728).
Ingeleid en van kommentaar voorzien door Andre Hanou e.a. Uitgeverij Van Gorcum, Assen 1986.
In Med.JCW 8 (1985), pp. 42-50 zette Frank van Lamoen de relatie Van Swaanenburg - Weyerman uiteen. De voorlaatste grote publikatie over Willem van
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Swaanenburg is alweer van 1966: het proefschrift van J.P.A. van Alphen, Willem
van Swaanenburg achttiende-eeuwer en tijdgenoot. Dit werk heeft nu een waardige
opvolger gekregen in de vorm van deze bloemlezing uit zijn werk.
In ongeveer 40 pagina's wordt een korte en gedegen inleiding gegeven tot leven en werk van Van Swaanenburg. Het blijft een vraag of de gemiddelde lezer van
achttiende-eeuwse teksten hier genoeg aan heeft, maar het is begrijpelijk dat men
zich bij een bloemlezing heeft moeten beperken.
Van Swaanenburg is moeilijk te benaderen en wie hem wil lezen zal zich daar
de nodige inspanningen voor moeten getroosten. De lezer wordt daarom in deze
bloemlezing in ruime mate gesteund door een uitgebreide annotatie van de teksten.
Deze is vaak drie of vier maal de lengte van Van Swaanenburgs oorspronkelijke
tekst. Zelfs voor de lezers van Weyermans geannoteerde tijdschriften is dit een ongekende verhouding.
De annotaties zijn op een ideale manier naast Van Swaanenburgs teksten geplaatst: op de linkerpagina de annotatie, op de rechter- de tekst. Alleen de manier
van verwijzen binnen de oorspronkelijke tekst heb ik als storend ervaren. Er is namelijk Oen verwijzing; de lezer moet zelf bij het lezen de annotaties kunnen plaatsen. Dit is wellicht aantrekkelijk voor meer toegankelijke teksten, maar niet voor
het kaliber teksten dat Van Swaanenburg, maar ook Weyerman uit hun pen lieten
vloeien.
In de inleiding geven de samenstellers een overzicht van het leven van Van
Swaanenburg, van zijn waardering door de eeuwen heen en van de tijd waarin hij
leefde. Het tweede deel van de inleiding geeft informatie over de begrippen Hermetisme, Alchimie etc. Lezers van de recente heruitgave van JCW's Syberg zijn met
dergelijke begrippen reeds enigszins vertrouwd.
Willem van Swaanenburg werd in 1679 geboren, wat hem een tijdgenoot van
Weyerman maakt. Zijn geboorteplaats was Zutphen waar zijn vader conrector van
de Latijnse school was. Over de eerste 30 jaar van zijn leven is weinig bekend. Hij
voorzag in zijn onderhoud als schilder en misschien als acteur. In 1716 begint hij te
schrijven, hij wordt priveleraar en in 1718 schrij ft hij in Antwerpen, dan zijn
woonplaats, een heldenzang voor Karel VI. Hebben zijn eerste gedichten nog een
katholieke inslag, later in Amsterdam nemen hermetische ideeen de overhand. In
1723 zorgde zijn gedicht Parnasdreun voor grote opschudding in de Amsterdamse
literaire wereld. Het gedicht werd bespot door Hermanus van den Burg, David van
Hoogstraten en anderen. In de daarop volgende jaren geeft hij een tijdschrift uit,
De Herboore Oudheit, een verzamelbundel van zijn poezie en een aantal geschriften tegen de pseudodokter Ludeman. Hij sterft in 1728, 48 jaar oud, aan een ziekte.
Al kort na zijn dood plaatst men hem bij de zesderangspoeten, bespot gedurende de achttiende en negentiende eeuw. De waardering voor zijn werk en persoon wordt steeds negatiever en in de eerste helft van deze eeuw meent men zelfs
psychopatische trekken in zijn werk te bespeuren. Definitieve herwaardering komt
pas met het proefschrift van Van Alphen.
De samenstellers van de bloemlezing zien Van Swaanenburg als een van de
zoekende, cosmopolitische, nieuwsgierige en experimenterende geesten uit het
eerste kwart van de achttiende eeuw. Hij specialiseerde zich in een virtuoos taalge-
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bruik, dat in de daarop volgende periode geen navolging vond.
Het hermetisme en alles wat daarmee samenhangt, wordt zeer beknopt en begrijpelijk uiteengezet. Van Swaanenburgs filosofische inspiratiebronnen worden
behandeld. Deze korte inleiding is niet voldoende om iedere tekst van deze
achttiende-eeuwse hemelbestormer goed te kunnen begrijpen, maar waar nodig
bieden noten bij deze teksten meer informatie over alchimistische en hermetische
bijzonderheden.
Gedichten en fragmenten met annotaties beslaan het grootste deel van het
boek. Er is gekozen voor een soort dwarsdoorsnede van Van Swaanenburgs werk,
langs een chronologische lijn: beginnende met de beruchte Parnas Dreun, ter bruiuit 1723, tot een
lofte van den Heere George Wetstein, en Mejuffrouwe Anna Otto
aflevering van zijn laatste tijdschrift De Vervrolykende Momus, of Koddige Berisper uit 1727.
In de Parnasdreun laat Van Swaanenburg de Amsterdamse literaire meute
kennismaken met zijn wereldbeeld: mannelijke en vrouwelijke elementen trekken
elkaar aan, het is tegelijk een oorlog en een paradijs, onverenigbare elementen zijn
toch verenigd. Dit barokke - Van Alphen noemt het manieristisch - en later in de
romantiek verder uitgewerkte gegeven lardeert Van Swaanenburg met een veelheid
aan mythologische figuren, die op de wind van een orkaan door zijn teksten worden gevoerd. Gevolg: zijn tijdgenoten zagen door de bomen het bos niet meer en
spot was Van Swaanenburgs deel.
De tweede tekst is een vermakelijke samenspraak tussen Socrates en Xantippe
uit De herboore Oudheit, of Europa in 't nieuw (1724). Teksten als deze zijn te lezen met of zonder de uitgebreide annotatie. Ook zonder deskundig commentaar
heeft de dialoog grote charme.
Bij dit soort stukken doet Van Swaanenburg denken aan meer recente literaire
stromingen: bijv. de stream-of-consciousness podzie. Uit het onderbewustzijn komen bij het schrijven beelden naar boven die (schijnbaar?) ongeordend zijn. Een
schrijver als de beatgeneration-dichter Jack Kerouac komt daarbij tot een soms bevreemdende vermenging van katholieke, boeddhistische en filosofische elementen.
Bij Willem van Swaanenburg gaat het om hermetische, alchimistische, klassieke en
mythologische elementen, die in een voor de tijdgenoot ondoorzichtig verband
worden gezet.
Er zijn nog meer argumenten om Van Swaanenburg als een zeer vroege exponent van de stream-of-consciousness methode te zien. Zijn Parnasdreun schreef hij
naar eigen zeggen in ongeveer drie uur. Van zijn andere werken is de produktietijd
niet bekend, maar een gelegenheidsdichter en weekbladschrijver als Van Swaanenburg moest in staat zijn om in korte tijd veel tekst te produceren. De stream-ofconsciousness podten schreven vaak dagen aan een stuk door en probeerden daarbij vermoeidheid en schrijfremmingen tegen te gaan met kunstmatige middelen: alcohol of andere drugs. Bij het lezen van Van Swaanenburg kan ik me niet aan de
indruk onttrekken dat ook hij in een soort vervoering schreef, sterk associdrend,
drinkend aan de Parnasbron en zonder ophouden tekst producerend. Het resultaat
is een tekst die bij de lezer soms hetzelfde effect oproept. Van Swaanenburgs podzie en proza benevelt je en beneemt je vaak de adem; zij brengt je in een prettige
roes. Dat Van Swaanenburgs naar doorzichtigheid en orde zoekende tijdgenoten
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hier weinig mee ophadden, is begrijpelijk, maar de hedendaagse lezer, gepokt en
gemazeld door een romantische traditie, bekijkt zijn werk wellicht met andere
ogen.
Het uitgebreidst beschrijft Van Swaanenburg zijn wereldbeeld in het gedicht
Chats in zijn verzamelbundel Parnas of de Zang-Godinnen van een Schilder. In
dit visionaire gedicht leidt Van Swaanenburg ons langs alle elementen van zijn wereld: de aarde en de sterren, bergen en zeeen, goden, dieren en schelpen. De inleiders spreken terecht van een jungle van bestaansvormen en zijnswijzen. Net als de
andere fragmenten wordt ook dit gedicht voorafgegaan door een duidelijke, samenvattende inleiding, die richting geeft bij het lezen van de tekst.
Niet alle fragmenten handelen uitsluitend over het wereldbeeld van hermetici
en alchimisten. De Parnasdreun is eigenlijk een bruiloftsgedicht, opgedragen aan
het bruidspaar Wetstein-Otto; in no. 21 (21 juni 1725) van Arlequin Distelateur, of
de Overgehaalde Nouvelles veegt hij de vloer aan met zijn literaire tegenstanders in
de meest platvloerse drek-en-pisstijl; in De Vervrolykende Momus, of Koddige Berisper (no. 34, 4 augustus 1727) geeft hij een aantal sneren naar de beruchte nepdokter Christoffel Ludeman.
Na lezing en herlezing van Een Hel Vol Weelde, een goedgeschoten titel, blijven toch een paar vragen over, die misschien in de inleiding beantwoord hadden
kunnen worden. De ontvangst bij zijn literatuur producerende tijdgenoten is duidelijk negatief, maar hoe was de ontvangst bij het lezende publiek? Hij was
tenslotte een broodschrijver. Zijn tijdschriften werden verkocht en zijn podzie
werd verzameld uitgegeven, maar waarom werden zijn ontoegankelijke uitgaven
dan eigenlijk gelezen?
Op p. 23 van de inleiding wordt min of meer gesuggereerd dat Van Swaanenburg zijn kennis van het Corpus Hermeticum, een verzameling hermetische
teksten, putte uit zeventiende-eeuwse vertalingen: bijv. die van Abraham Willemsz. van Beyerland. Uit werk en leven van Van Swaanenburg begrijp ik toch dat
hij uitstekend Latijn moet hebben gekend.
In het voorwoord mis ik een uitgebreide argumentatie waarom men met deze
Swaanenburg-uitgave is gekomen. Het werk van Van Swaanenburg is zeker een
heruitgave waard, maar het is de vraag of dat voor iedere potentiele lezer duidelijk
is. Tenslotte vraag ik me af waarom in de inleiding niet af en toe een dialoog met
Van Alphens proefschrift wordt aangegaan. In dit proefschrift, dat overigens ook
een beknopt-geannoteerde bloemlezing bevat, geeft Van Alphen een mijns inziens
wat romantischer kijk op Van Swaanenburg.
Een tip voor een eventuele herdruk, de tekst op p. 79 uit De Herboore Oudheit, werd uitgegeven op 24 februari 1724 i.p.v. 21 februari. En wellicht kan er dan
ook een register komen op de inleiding en het commentaar.
Tot slot: 1986 is een goed jaar voor Van Swaanenburg. Naast deze uitstekende
bloemlezing verschenen zeven van zijn gedichten in Gerrit Komrij's verzameling
De Nederlandse poezie van de 17e en 18e eeuw in 1000 en enige gedichten. Deze zeven vormen een goede aanvulling op Een Hel Vol Weelde en zijn tevens het bewijs
dat Van Swaanenburg ook zonder uitgebreide annotatie heel wat to genieten geeft.
Willem Hendrikx
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Gerrit Komrij, De Nederlandse poezie van de 17e en 18e eeuw in 1000 en enige gedichten. Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 1986.
De meeste lezers van de Mededelingen zullen Komrij's tweede bloemlezing wel al
kennen, maar dat is geen reden om er in ons tijdschrift geen aandacht aan te besteden. Voor iedere liefhebber van achttiende-eeuwse literatuur en zeker voor de liefhebber van de niet-gecanoniseerde achttiende-eeuwse potzie is Komrij's potziebijbel een genot om te lezen. Indien u het werk nog wilt aanschaffen, raad ik u aan
om vooral de genaaide en gebonden versie, op bijbelblaadjes, te kopen. Want dat
men hier te maken heeft met een standaardwerk is duidelijk.
Via het uitgebreide register (met vindplaatsen) vinden we vanaf p. 813 een
aantal gedichten van Weyerman:
Het vaar wel aan myn geboorteplaats
Dat die 't behaagt en lust verwaandlyk sta te pronken
Het oordeel van Paris
Den ontheupte Reu, en de beleedigde Fillis
De zongedachten van den frischen dageraat

Daarnaast bevat de bundel ook nog een gedicht uit De geest van Jacob Campo

Weyerman [...]:
Hier heb je de Vermakelyke en Openhartige Bieght van Grietje Conterkond.

Maar dit gedicht mag dan misschien wel aan Weyermans geest ontsproten zijn, het
is zeker niet van zijn hand. Komrij plaatst het dan ook in de rubriek ANONYMI, ofte
Onbenaamde Vaarzen. Het is opvallend dat de opgenomen gedichten vrijwel onbeschadigd zijn overgenomen. Meestal bevatten bloemlezingen vele `verminkingen'
van historische literaire teksten.
In totaal beslaan JCW's gedichten slechts 6 pagina's. Dit steekt vrij schriel of
tegen Weyermans direkte buurman in de bundel Willem van Swaanenburg, aan
wie maar liefst 10 pagina's zijn gewijd. Over Willem van Swaanenburg natuurlijk
niets dan goeds, zeker in dit nummer van de Mededelingen, maar toch.... hij is
geen Weyerman.
Zonder in Piet Grijs' getallencaballistiek te willen vervallen, stel ik vast dat vele andere dichters meer ruimte krijgen dan Weyerman. Of hierbij van een echte
waarderingsschaal sprake is, is onduidelijk. Gezien Komrij's werkwijze bij het samenstellen (duizenden boeken en bundels in een marathonlezing van twee maanden in de UBA) en gezien de door hem genoemde bronnen (Den Echo des Weerelds
I en II, en Den Vrolyke Tuchtheer) streefde hij niet naar een volledig overzicht van
de opgenomen zeventiende- en achttiende-eeuwse poeten.
Natuurlijk is het bij dit soort omvangrijke bloemlezingen onmogelijk om alle
facetten van iedere schrijver naar boven te brengen. Bij het lezen van Weyerman
had Komrij de 'handicap' dat Weyermans podzie niet gebundeld is, maar verspreid
in zijn geschriften voorkomt. Hij was natuurlijk niet op de hoogte van het
negentiende-eeuwse afschrift van Weyermans podzie in Den Bosch. Jammer, als
hij de Ontleeder der Gebreeken in zijn onderzoek had betrokken, dan had hij bijvoorbeeld het volgende gedicht op kunnen nemen:
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Ik wort versmaat, beschimpt, begrynst, nors aangekeeken
By Wyzen en by Leeken:
Vertrapt by Vorsten, by 't Kanaille altoos misbruykt,
By 't Ambachts-volk misacht, en by 't Gespuys gesnuykt.
Een eenig Heerschap streelt en vleyd me' in 't openbaar,
Doch oversnorkt Helaes! dees Schoonheyt in 't byzonder,
Ik ben (dus bromt hy) 's Weerelds Wonder,
Doch als de klos of is, is 't Kats! wat doe je daar?
Het Luystrent Graauw, de'onedele Gemeente,
Omarmt dees' Schoonheyt, schoon verscheurt;
Doch volgt myn stappen niet, de Kwaal zit in 't Gebeente,
Ik wort quansuys omhelst, doch zelden goedgekeurt.
(Deel II, p. 402)

Komrij's bloemlezing 'mist' nog meer bronnen, met name de grootste en meest belangrij ke: de Nederduitsche en Latynsche Keurdigten (1707 1737). Deze eigentijdse
verzameling van schimp-, hekel- en aanverwante gedichten kan alleen al een
bloemlezing van 1300 pagina's vullen.
-

Willem Hendrikx
Nieuws tyding uit de andere waereld, of samenspraak tusschen den beroemden
schilder en schryver Jacob Campo Weyerman en den beruchten doctor en astrologist Ludeman. Uitgeg. ingel. en toegel. d. Arno van der Plank. Ill. Kiki van
Brakel-Van der Plank. Deventer 1986.
We schrijven 1747: Willem IV wordt stadhouder, Weyerman overlijdt. Een ontvangstcomite, met onder meer Juvenalis en Vondel, leidt hem de Elizeesche velden
binnen. Vondel wil een lofrede afsteken, maar Weyerman houdt hem tegen: Vondel heeft zich in het verleden niet erg stadhoudersgezind getoond, en dat is Weyerman tegen het zere been.
Spoedig blijkt dat ook in de onderwereld alles minder is geworden: het regent
sterren en horoskopen, en de pis valt met bakken naar beneden. Weyerman konkludeert uit deze voortekenen dat de astroloog en piskijker Ludeman op sterven
ligt. Op aarde is het dan 1757.
Ludeman wordt eveneens met toeters en bellen ingehaald, en hij betrekt samen met Weyerman een appartement. Daar vindt een krankzinnig gesprek plaats
over patriottisme, waarbij Ludeman als aangever fungeert, en Weyerman zijn visie
ten beste geeft in een nogal juridisch gekleurd taalgebruik, geillustreerd met voorbeelden ontleend aan klassieke redenaars. Hij omschrij ft een patriot als
eene zoodanige Personaadje, die niet capabel is laag te denken, nog oppervlakkig
over de zaken een oordeel te vellen, maar die tot in de diepste geheimen van een
zaak doordringt, en te verheven denkt, om zich aan kleenigheden te bekreunen:
die Godt alleen als den Souverainen Koning erkend, de Justitie als zyne Dienares
en Stadhouderin beschouwd, en by de vastgestelde grondwetten van zyn Land, lyf
en Leven liever op zou zetten, als dezelve krenken of gedogen gekrenkt te worden.
(21-2)
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Krachtens deze definitie is ook Julius Ceasar een patriot, want
't Was ter liefde van zyn Vaderland, dat by de Romeinen van de heerschappy zoo
veler Koningen moest vry maken. Daar toe was geen andere weg, dan door een
Eenhoofdige Regering. (28-9)

De vrijdenker Weyerman is posthuum nogal een ouwehoer geworden, met permissie.
Ludeman geeft voor dat hij nu meer achting voor de patriot heeft gekregen,
en betreurt de uitgave van zijn anti-patriottistische achtste brief aan Meester Franciscus in de Spiegel der weereld uit 1758.
Dit is de globale inhoud van een kort dodengesprek uit 1768, dat als zodanig
deel uitmaakt van de grote Ludeman-mystifikatie, opgezet door Franciscus Lieyens Kersteman.
Aan de tekst gaat een inleiding vooraf, waarin aandacht wordt besteed aan het
leven van Ludeman - met uitweidingen over piskijkerij en astrologie, Paracelsus,
en Bohme - het leven van Kersteman, de politieke achtergrond, het leven van Weyerman, het genre, en de struktuur van de tekst. Hulde! De lezer werkt zich door deze rijstebrijberg aan informatie heen; helaas past veel van deze informatie eerder
bij een ander boek.
Zonder ook maar iets te willen afdoen aan de kwaliteit van de inleiding, vraag
ik mij of of al deze details niet meer op hun plaats zouden zijn bij de in het vooruitzicht gestelde Ludeman-biografie van Claus van Laar, of het tegen Ludeman gerichte pamflet van Willem van Swaanenburg. Saillante details uit het leven van Ludeman, of dat van Weyerman, komen in de Nieuws tyding niet voor: Britta Beier
wordt slechts een keer genoemd, Paracelsus en Bohme komen in het geheel niet ter
sprake. Kortom, ik zou de accenten anders gelegd hebben: meer op de politieke
achtergrond, het beeld dat Kersteman schetst van Ludeman en Weyerman, Kerstemans zeer ambtelijke taalgebruik, zijn teruggrijpen op romeinse redenaars die hij
uit hoofde van zijn beroep moest kennen.
Zou de lezer, anno 1768, bij een dodengesprek tussen Weyerman en Ludeman
denken: 'Oei, dat wordt knokken in de onderwereld' - zoals de inleider suggereert?
De Tuchtheer is dan al jaren ter ziele: alleen de schim van een satiricus en de schim
van een astroloog-piskijker zijn nog over, zonder al te veel bezieling.
Maar nogmaals, qua informatie is de inleiding uitstekend. Met de kwaliteit
van de noten is het daarentegen anders gesteld. Ondanks de relatieve eenvoud van
de tekst is het woordkommentaar vrij uitgebreid; dit om de tekst geschikt te maken
voor het VWO: een nobel commercieel streven. Helaas is het aantal verwijstekens
groter dan het aantal noten: tevergeefs bijvoorbeeld zoekt de leergierige VWO'er
naar Pluto (xi), Publius (34), Decius (35), Tullius (35). Soms is een citaat niet terug
gevonden. Dat is niet erg, denkt de VWO'er: `hebben we niet gehad, hoeven we
niet te kennen'. Hij heeft gelijk, dunkt me, maar enige informatie over wie Hierokles (45) is, en wie Ammianus Marcellinus (46) is toch geen overbodige luxe.
Hoewel het merendeel van de noten voortreffelijk is, heb ik toch enige aanmerkingen. In sommige noten gaat de inleider wat gemakzuchtig te werk: de
teksten van Cicero (xiv, 44) herken ik niet uit afkortingen. Noot Meesters der vrye
kunsten (4) herkende ik wel: die is namelijk gejat uit Syberg (noot Konsten, p. 3).
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Dat is nog tot daaraantoe, maar de notie `Tuygwerkelyke' kunsten doet hier niet
ter zake: die is ontleend aan Syberg, en komt in de Nieuws tyding niet voor.
Een enkele keer slaat de inleider de plank finaal mis: rauwe stof (25) heeft
niets to maken met Genesis 3:19, maar eerder met de materia cruda (ook uit Syberg!). Niet van rauwe stof zijn, betekent zoveel als: `veredeld', of edelmoedig, zoals de tekst een eindje verderop zegt.
Tenslotte, Lysimachus (xvi) is bij mijn weten niet de hoofdfiguur uit een onbekende heroIsch-galante roman, maar een veldheer van Alexander de Grote: een
Ridder is in 1768 niet perse Ivanhoe!
Op het omslag van de Nieuws tyding prijkt het portret van een man met de
trekken van Don Johnson, die getooid met een malle muts ernstig over een bierglas
heenkijkt: Klaas Vaak in Miami Vice.
Ik wil niet het puristische standpunt innemen dat deze uiting van postmodernisme niet mag, maar het moet mij van het hart dat door deze illustraties
mijn persoonlijke Ludeman-beleving een ernstige deuk heeft gekregen.
Voor het overige nil nisi bene.
Frank van Lamoen

Notulen van de grondvergadering van 11 januari 1986
Aanwezig: P. Altena, A. Bossers, K. Bostoen, J. Bruggeman, K. Eijkhout, H.
Eijssens, M. Geesink, A. Hanou, W. Hendrikx, M.C. Hoogma, F.
Jagtenberg, S. Janssens, F. van Lamoen, B. Luger, G. Marechal, A.
Nieuweboer, A. van der Plank, B. Sierman, S. Stel-Van Staalduinen,
P. Turk, H. Verstraate, R. van Vliet, E. de Vries, N. de Vries, F. Wetzels, Y. Zevenbergen.
Plaats:
Vlaams Cultureel Centrum (De Brakke Grond), Nes, Amsterdam.
1. Voorzitter opent de vergadering om 11.15 u. Aanstelling kascontrolecommissie, namelijk mevrouw B. Sierman en de heer P. Altena.
2. Lezing Rotterdamsche Hermes, aflevering 14 en 17 over het karakter der Britten.
3. Lezing door de . heer F. Jagtenberg getiteld Weyerman, de eerste Swiftvertaler?' .
4. Observaties bestuursleden.
W. Hendrikx (voorzitter) over Weyermans Zeldz.Leevens-byz., met name over
Jacob Arminius.
G. Marechal (penningmeester) over Weyermans gebrek aan inspiratie tijdens
zijn Viaanse periode, anders genoemd: zijn literaire drooglegging.
K. Bostoen (secretaris) over Weyermans houding t.a.v. de muziek van zijn tijd.
A. Hanou (secretaris-publiciteit) over de manier waarop Weyerman de schilders laat sterven in zijn Levensbeschryvingen der Konstschilders.
5. Verslag voorzitter: in het afgelopen jaar verschenen het Wagenpraatje, de sinds
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lang aangekondigde essaybundel en artikelen in diverse tijdschriften. Het was
dus een produktief jaar. Het aantal vrienden/leden van de Stichting bleef gelijk
aan dit van vorig jaar, namelijk 144 (22 student-vrienden, 15 leden, 78 vrienden
en 29 instellingen). De expeditievergadering in Den Haag was een groot succes
(ca. 70 deelnemers); dit was voor een aanzienlijk deel te danken aan de samenwerking met de historische vereniging 'Die Haghe'. Het is zaak om ons nu voor
te bereiden op het komende lustrum (het tienjarig bestaan) van de Stichting.
Dit lustrum zal in januari/februari 1987 worden gevierd met een tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek, een aantal lezingen en voordrachten in
Amsterdam onder auspicien van de SLAA en met de opvoering van Weyermans De Vruchtbaare Juffer door de amateurgroep het Delfts Volks Theater.
Om die reden zullen op de grondvergadering van 9 januari 1987 de traditionele
lezingen ontbreken.
Verslag secretaris en secretaris-publiciteit: geen bijzondere opemerkingen.
Verslag van de penningmeester: de penningmeester meldt dat er een saldo is
van f 4899,27 tegen vorig jaar f 2448,35. Voor het eerst is met de convocatie
een financieel jaarverslag meegestuurd.
Verslag kascontrolecommissie: de kascommissie keurt het verslag van de penningmeester goed en prijst haar zeer.
6. Vaststelling van de jaarlijkse bijdrage: blijft gehandhaafd op het huidige peil.
7. Voorstel nieuw lid: J. Bruggeman.
8. Wisseling bestuur: Willem Hendrikx wordt hartelijk bedankt voor zijn jarenlange bestuursactiviteiten. Het voorzitterschap wordt door waarnemend voorzitter Frans Wetzels overgedragen aan A. Hanou. K. Bostoen wordt secretarispubliciteit ter vervanging van A. Hanou en mevrouw M.C. Hoogma wordt secretaris ter vervanging van K. Bostoen.
9. Med.JCW: Jos Leenes is door ziekte geveld, daarom geeft Peter Altena een
verslag van het redactiebeleid. Kopijdata zullen in de toekomst worden vermeld. Hopelijk wordt de kopij nu ook tussentijds aan de redactie toegestuurd,
zodat het tikwerk wat beter kan worden verspreid. Vanuit het bestuur zal de secretaris contact houden met de redactie. Er dient een redactiestatuut te worden
opgemaakt.
10. In april zal Kerstemans Nieuws tydinge bij Sub Rosa verschijnen. Op stapel
staat Kerstemans Levensbeschr. Weyerman. Anton Bossers en Marja Geesink
proberen foto's los te krijgen van De naakte waarheyt van de conservator van
Museum Meermanno ten behoeve van een uitgave. Gerrit Komrij is met zijn
bloemlezing 17e/18e eeuw bezig. Hierin zullen waarschijnlijk ook Weyermaniana worden opgenomen.
De nieuwe voorzitter A. Hanou dankt iedereen hartelijk voor zijn komst en sluit de
vergadering.
Stichting JCW

24

Signaleringen
Weyerman, een kletsmajoor van jewelste
Op de Regio-pagina van het Leidsch Dagblad van zaterdag 31 jan. 1987 doet L.D.
Couprie, universitair docent bij de vakgroep
kunstgeschiedenis van de R.U.-Leiden, een
boekje open over de Leidse schilder Jan
Steen. Hierbij komt ook Weyerman ter
sprake. Een Lang citaat: 'Hoe komt het nu
dat Jan Steen, die zo prachtig kon schilderen en componeren, eigenlijk alleen maar als
een lolbroek en een losbol te boek staat? Het
antwoord is eenvoudig: er is weinig twijfel
mogelijk over de vraag of Jan Steen inderdaad een goedgeluimd heerschap is geweest.
Maar inmiddels weet in ieder geval de kunsthistoricus nu dat al die vrolijke verhalen, die
over hem bekend zijn niet per se allemaal zo
gebeurd hoeven zijn als ze werden beschreven. Ze moeten niet, zonder verder na te
denken, naar de letter worden genomen,
want ze berusten voor een deel op een toentertijd gangbare stelling: iemand die zo vrolijk schildert mOet een vrolijk iemand zijn.
Toentertijd, dat wil zeggen: in de eerste helft
van de achttiende eeuw, want in die jaren
ontstonden de eerste biografische schetsen,
geschreven door ene Arnold Houbraken en
ene Jacob Campo Weyerman, een kletsmajoor van jewelste. Ongeveer een kwart van
Weyermans tekst gaat over Jan Steens tweede huwelijk. Of het echt zo is gegaan: wie
zal het zeggen. In ieder geval is het een
mooie scene, die zich in Leiden heeft afgespeeld als het verhaal op waarheid berust.
De anekdote wil ik u niet onthouden, maar
er is tegenwoordig geen kunsthistoricus, die
zo'n verhaal rechtstreeks van toepassing
acht op de beschrevene.'
Couprie parafraseert Weyerman, cornpleet met hier en daar een citaat. Hij besluit:
`De kunsthistoricus leest zo'n verhaal met
dezelfde glimlach als u. U gaat over tot de
orde van de dag, maar hij blij ft zitten met de
vraag, waarop, noch bij Houbraken, n6ch
bij Weyerman een antwoord vinden is: hoe
komt het dat Jan Steen zoveel rommel schilderde - bazargoed, veel meer is het niet - en
daarnaast een handjevol stukken, die tot het
beste behoren dat onze Gouden Eeuw aan
schilderkunst heeft voortgebracht, zoals bijvoorbeeld dat ' Vrolijke Gezelschap' in het
Mauritshuis? Ik weet het antwoord op die

vraag niet; ik geloof niet dat iemand het
weet; we zullen het wel nooit te weten komen.'
Als we Couprie dus mogen geloven heeft
Jan Steen zijn imago als losbol voor een belangrijk deel te danken aan Weyermans levensbeschrijving.
Jos Leenes
Weyerman en het anti-semitisme.
De BNTL vordert gestaag, zelfs in achterwaartse richting. Onlangs verscheen een
nieuw retrospectief deel. Het nieuwe retrospectieve BNTL-deel verwijst voor Weyerman naar een in de Mededelingen nog niet
gesignaleerd artikel: in CCP: Haq-Qehilla,
genormaliseerd naar Qehilla, het `Officieel
orgaan van de Joodse gemeente (N.I.H.S.)',
7e jaargang, no. 11 (juli-augustus 1962), op
de pagina's 18 tot en met 20, wijdt Henriette
Boas een kort artikel aan Den Bedrieger Bedroogen (1737) van C. Lonius ( = J.W.
Claus van Laar) en het anti-semitisme. In
haar stuk komen op pagina 19 ook Weyerman en Hoefnagel ter sprake: `De meest uitgesproken antisemietische uitingen vindt
men in een reeks geschriften waartoe ook
ons werkje behoort, dat als voornaamste bedoeling had geld te maken voor de auteur,
door speculatie op de onfrisse belangstelling
van de schandaal-affaires van de dag. Tot
deze auteurs behoren Campo Weyerman,
volgens Bovenkerk `een maatschappelijk en
moreel aan lager wal geraakt artiest met van
huis uit ongetwijfeld merkwaardige vermogens' , en Hoefnagel, volgens Bovenkerk 'alleen maar een schurk'. Campo Weyerman
keert zich voornamelijk tegen de Joodse
rabbijnen; o.a. in zijn bewerking van een
Engels werk over de bekering van een zekere
Mozes Marcus, zoals hij in een ander geschrift een chronique scandaleuse geeft van
de Rooms Katholieke geestelijkheid.'
Boas' waardering van Weyerman leunt
zwaar op H. Bovenkerk, `Nederlandse
schrijvers tijdens de Republiek over de Joden' (in: H. Brugmans en A. Frank (red.),

Geschiedenis der Joden in Nederland
(Amsterdam 1940), deel 1, pp. 714-771.
Meer informatie geeft P. J. Buijnsters in 'Jacob Campo Weyerman's "Traktaat tegen
het Jodendom" ', in TNTL 96 (1980), pp.
38-57.
Peter Altena
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Ontwerp tot een inventarisatie van het archief van
de Stichting Jacob Campo Weyerman
d.d. 1-7-1986 opgesteld door M.C. Hoogma en G. Marechal

1. Bestuursarchief
1.1

Algemeen
1.1.1 Authentiek afschrift van de akte van oprichting van de `Stichting Jacob
Campo Weyerman' to Amsterdam d.d. 3 mei 1977, met 3 kopieen van betreffende akte
1.1.2 Reglementen
1.1.2.1 Reglement van de Stichting
1.1.2.2 Huishoudelijk reglement van de Stichting
1.1.3 Stukken betreffende het lidmaatschap van de Kamer van Koophandel

1.2

Notulen bestuursvergaderingen (14-1-1977 - 30-9-1985)

1.3

Convocaties en verslagen van grond- en expeditievergaderingen (chronologisch
geordend maar niet kompleet; voor ontbrekende verslagen zie Mededelingen)

1.4

Uitgaande correspondentie van wervende aard

1.5 Briefpapier
1.5.1 Twee blanco vellen A4 + twee blanco vellen A8
1.5.2 Vignetontwerpen van ir. M. ter Kuile
1.6

Algemene correspondentie (4-3-1977 - 7-7-1985) voor zover geen betrekking hebbend op financien en ledenadministratie (chronologisch geordend)

1.7

Financieel archief
1.7.1 Afrekeningen postrekening 1977-1981; niet bruikbare chequeboeken van
de postrekening; map met losse rekeningen
1.7.2 Afrekeningen postrekening 1982-1985

1.8

Vrienden- en ledenadministratie
1.8.1 Enveloppe met vrienden- en ledenkaartjes (oud)
1.8.2 Korrespondentie met en van vrienden en leden
1.8.3 Verzendlij sten (1984-1985)

1.9

Materiaal betreffende expeditievergaderingen

(exclusief tentoonstellingsmateri-

aal)
1.9.1 's-Hertogenbosch 1981
1.9.2 't Woud 1980
1.9.3 Breda 1983
1.9.4 Vianen 1984
1.10

Varia
1.10.1 Kassettebandje met geluidsopname van de eerste grondvergadering d.d.
14-1-1977
1.10.2 Enveloppe met foto's gemaakt of gekocht tijdens grond-, expeditie- en
bestuursvergaderingen
1.10.3 Pochette met ingeborduurde initialen van Weyerman (geschenk van A.J.
Hanou d.d. 14-8-1983)
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1.10.4 Leenbriefje Provinciale Bibliotheek Friesland aangetroffen in het aldaar
aanwezige exemplaar van de Levensbeschrijvingen der konstschilders

2. Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman
2.1
2.2
2.3
2.4

Nrs. 1-24, p. 1-253 (j an. 1978-febr. 1980)
Nrs. 25-45 + register op nrs. 42-45, p. 254-551 (mrt. 1980-nov. 1982)
Jaargang 6 (1983), 1-3; jaargang 7 (1984), 1-3; jaargang 8 (1985), 1-3
Cumulatief register op de Mededelingen door Adele Nieuweboer en Jan Bruggeman 1978-1984
2.5 Doos met restexemplaren Mededelingen (1982-1985)

3.

Werken van Jacob Campo Weyerman
3.1

Handschriften (in fotokopie)

3.1.1 Dissertations et notices sur des peintres, sur le commerce des peintres, sur la technique des couleurs. 1729-1730. 4 dln. Koninklijke Bibliotheek Albert I Brussel, afdeling Handschriften, B.R. II 1608 [het zgn. Brusselse handschrift]
3.1.1.1 Wertoog over de Apocriefe schilders' (2 mappen; II 16081)
3.1.1.2 'twee deel' (2 mappen; II 16082)
3.1.1.3 [diverse handschriftelijke aantekeningen over de teken- en schilderkunst]
(2 mappen; II 16083)
3.1.1.4 'Levens Bijzonderheeden van Jacob Campo Weijerman [...] door hem
zelfs beschreven inden Jare 1729' (2 mappen; II 16084)
[vgl. Mededelingen 230, 267-269]
3.1.2 `Opdracht aan de Nederlaridse Dichters'. Uit:. Den Echo des Weerelds. Dl. 1.
Amsterdam 1726, ex. Rijksuniversiteit Gent, A 247. 7 blz. [vgl. Mededelingen
228]
3.2

Gedrukte achttiende-eeuwse werken

(in fotokopie)

3.2.1 PROJECT/ VAN EENE/WINT-ASSURANTIE -/ COMPAGNIE,/ ENZ. / TOT BEHOUDT VAN DE VERLOOPENDE/COMMERCIE EN UITTEERENDE NA VI-/
GATIE IN DIT HOLLENDE JAAR/VAN 1720. Ingebonden bij: Rotterdamsche

Hermes, ex. Rijksuniversiteit Gent, A. 1453. 10 blz.
3.2.2 De gehoornde broeders of vrouwelyk bedrog. [Z.pl. en j.] Ex. Koninklijke Bibliotheek Den Haag, 450 D 7. 61 blz.
[Titelpagina ontbreekt; titelbeschrijving ontleend aan Ter Horst II. NB p. 62-90
bevat DE/SLEUTEL/VAN DE/GEHOORNDE/BROEDERS; p. 91 - 104: Eenige Gezangen van ANAKREON vertaalt uyt het Grieks]
's-Gravenhage 1730. 200 blz. [Kopie van niet
nader bekend exemplaar; abuis bestelde kopie?]

3.2.3 DE/DOORZICHTIGE/HEREMYT.

3.2.4 DEN/VOORLOOPER/VAN DE/LEEVENS BYZONDERHEDEN,/VAN/JOHAN
HENDRIK,/BARON VAN SYBERG, &C.
Utrecht, Anzelmus Muntendam, 1733.
Ex. Koninklijke Bibkliotheek Albert I Brussel, II 21105 A. 14 blz. [p. 2,3 ontbreken; vgl. Mededelingen 229]
3.2.5 DEN/TALMUD/OFTE/Overzeldzaame Joodsche vertellingen. Nr. 7 van 20 februari 1736. 's-Gravenhage, Cornelis de Ruyt, 1736. Ex. Koninklijke Bibliotheek
Den Haag, 326 C 28. [paginering: p. 49-55]
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3.2.6 ZEGENZANG/IN DEN AANVANG DES JAARS 1741. 's Gravenhage, by Gerard
Block, [z.j.]. Ex. Koninklijke Bibliotheek Den Haag, pamflet 17193. 8 blz.
-

3.2.7 VREUGEDEGEJUYCH/DER/HERVORMDE NEDERDUYTSCHE/GEMEENTE,/
OVER DE KOMST VAN DEN/EERWAARDEN, HOOGGELEERDEN, EN/VERDIENSTIGEN PREDIKANT,/JAN GYSBERT MOLL. 's Gravenhage [1741]. Ex.
-

Gemeentearchief 's Gravenhage, Lb 10. 40 blz. [vgl. Mededelingen 4]
-

Go3.2.8 EEN GEBRADEN/PEERTJE, / Voor de liefhebbers/DER/SCHILDERKONST.
rinchem, T. Horneer, 1776. Ex. Rijksprentenkabinet Amsterdam, 55 D 32. 29
blz. [Dit werk is niet van Weyerman maar bevat citaten uit het vierde deel van
Weyermans Konstschilders; vgl. Mededelingen 175 e.v .]

3.3

Moderne edities

3.3.1 Den Vrolyke Tuchtheer (1729). Deel 1 tekst; deel 2 kommentaar door A.J. Hanou. Amsterdam, Thespa, [1977]. Amsterdamse Smaldelen 7. ISBN 90-6185-2110

3.3.2 Den Heer is betoovert, en De Juffer is behext

De Schoone Dwaalstar, of De Vereenigde gelieven
De Vruchtbaare Juffer. Naar het handschrift uitgegeven door A.J. Hanou.
Amsterdam, 'Huis aan de drie grachten', 1979. ISBN 90-6388-021-9
3.3.3 De Rotterdamsche Hermes. Ingeleid door Adele Nieuweboer. Amsterdam, 'Huis
aan de drie grachten', 1980. ISBN 90-6388-141-X
3.3.4 De leevens byzonderheden van Johan Hendrik, baron van Syberg, heer van Ermelinghoven en Bonckersbek, &c.; uitgegeven en ingeleid door een werkgroep
Amsterdamse neerlandici o.l.v. Andre Hanou en Hanna Stouten. Deventer. Uitgeverij Sub Rosa, 1984. 2 dln. Deventer Drukken; 1. ISBN 90-70591-10-3
3.3.5 Het vermakelyk wagenpraatje. Opnieuw uitgegeven en van een inleiding en commentaar voorzien door Geraldine Marechal. Muiderberg, Dick Coutinho, 1985.
Populaire teksten uit de late republiek nr. 2. ISBN 90-6283-634-8
3.3.6 MAANDEL YKSCHE 't ZAMENSPRAAKEN, TUSSCHEN DE DOODEN EN DE LEEVENDEN. DE Achtste 't Zamenspraak tusschen
ATHONY VAN DYK, EN GODEFROI KNELLER, Drie

PIETER PAULUS RUBENS,

beruchte Schilders [Amster-

dam 1726]. In: Pieter Paulus Rubens. De kosmische schilder.

Antwerpen 1977.

3.3.7 Herderskout en Het klokje, twee gedichten van Weijerman uit resp. De Amsterdamsche Hermes en De ontleeder der gebreeken. In: Min-gekweel en kin-gestreel.
Vrijmoedige verzen uit vroeger eeuwen. Gekozen en toegelicht door Hans van
Straten. Amsterdam 1961. (Geschenk van Ton Broos d.d. 29-8-1980) [NB z.o.
6.14]

4.

Publicaties over Weyerman en zijn tijd van voor 1800
4.1
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(in fotokopie)

Merkwiirdige / Lebensbeschreibung / von Jacob Campo / Weyermannen, / der in dem Gefangnisse / auf / dem Hofe von Holland / in Grafen
Haag / gestorben ist. / Aus dem hollandischen iibersetzet / von W.**. /
Frankfurt und Leipzig, 1764. 8°. 196 biz. (fotokopie van het ex. Niedersachsische Staats- und Universitatsbibliothek Gottingen, signatuur Art.
Plast. VI 2760.) [Titelpagina ontbreekt]

4.2

SENTENTIE / VAN DEN / HOVE VAN HOLLAND, / tegens / JACOB CAMPO
WEYERMAN. / Gepronuncieert den 22 July 1739. / IN's GRA VENHAGE, / By
PAULUS en ISAAC SCHELTUS, ordinaris / Druckers van de edele Groot Mog.

Heeren Staaten van / Hollandt en West vrieslandt. Anno 1739. / Met Privilegie. /
8°. 12 blz. (Fotokopie van het ex. U.B. Amsterdam, signatuur Pfl. 0.p.6)
4.3

ONTLEEDING / VAN EEN / EERLOOS ZANGERTJE, / VERSCHEIDEN DEN
XXVL DER / LOUMAANT MDCC XXL / 4°. 8 blz. (Fotokopie van het exemplaar

U.B. Leiden, signatuur 1207 B 17, bijgebonden bij De Rotterdamsche Hermes)

4.4

DE / ONTLEEDER DER GEBREEKEN ONTLEED: / OF / AANMERKINGEN / OP
DE / AANMERKELYKE AANMERKINGEN, /
Gemaakt door de Heer / JAKOB
CAMPO WEYERMAN; / Op
een Boek genaamt, / Gemeenzaame t'Za-

menspraaken tusschen een Geneesheer en yn Lyders in de Koorts, Scheurbuik
1.4 DOOR / -- -- M.D. / 1...1 Gedrukt door Pieter Muntendam. Te Utrecht; wor-

den / verkoft by B. Das, Boekverkooper to Amsterdam, / en by de Boekverkoopers in de voornaamste / Steden der Nederlanden. / Gedrukt A.D. 1738.
8°
[XIX], 270, [1] blz. (Fotokopie van het exemplaar in bezit van H.M. de Blauw)
4.5

/No. 5: 10 jan. 1733 t/m no.
12: 24 jan. 1733. (van elk nummer blz. 1; fotokopie van het ex. GA Delft)

DE / HOLLANDSCHE / HISTORISCHE COURANT.

5. Publikaties over Weyerman en zijn tijd van na 1800
5.1 Artikelen en boeken over Weyerman en zijn tijd
5.1.1 Altena, Peter en Hendrikx, Willem e.a. Het verlokkend ooft. Proeven over Jacob
Campo Weyerman. Amsterdam, 'Huis aan de Drie Grachten', 1985. (3 exx.)
5.1.2 Altena, Peter. `Literatuur als mogelijk bedrog. Over De Leevens Byzonderheden,
van Johan Hendrik, Baron van Syberg (1733) van Jacob Campo Weyerman.' In:
Feit en fictie in misdaadliteratuur (ca. 1650-ca. 1850). Amsterdam, Werkgroep
Strafrechtsgeschiedenis, Vrije Universiteit, 1985, p. 5-23.
5.1.3 Beek, Pierre van. `Meisje uit Oisterwijk vocht vier jaar als soldaat vermomd. Drama in Tilburgse herberg in 1669. - Als "moordenares" op vlucht na mislukte
schaakpoging. - Elisabeth de Saint Mourel vond gezochte dood niet.' In: Het
Nieuwsblad van het Zuiden, 23 maart 1970. (Fotokopie)
5.1.4 Bianchi, Herman. 'De schelmenroman in historisch-criminologisch perspectief:
met referentie aan de picaresque scene in Nederland.' In: Feit en fictie in de misdaadliteratuur (ca. 1650-ca. 1850). Amsterdam, Werkgroep Strafrechtsgeschiedenis, Vrije Universiteit, 1985, p. 101-114.
5.1.5 Blankert, A. 'Daniel van Beke, schout, schilder en dichter.' In: Oud-Holland, 82
(1967) 4, p. 242-247. (Fotokopie)
5.1.6 Blauw, H.M. de. `Bibliografie van het werk van Hermanus van den Burg gepubliceerd tussen 1700 en 1800.' In: Documentatieblad Werkgroep 18e Eeuw, no. 36,
juli 1977, p. 5-35. (Overdruk)
5.1.7 Blauw, H.M. de. `Tuimelzieke ketterkrop, onverschilge in eere of leer, deugniet
uit beginsel'. Jacob Campo Weyerman, een satiricus uit de roaring twenties van
de achttiende eeuw.' In: Vrij Nederland, 13 augustus 1977, p. 13-14 (Fotokopie)
5.1.8 Broos, Ton. 'Jacob Campo Weyerman in translation: an 18th-century fragment.'
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In: Dutch Crossing no. 15, December 1981, p. 23-25.
5.1.9 Broos, Ton. 'LC. Weyerman's Translation of Defoe's 'True-born Englishman'.
In: Dutch Crossing no. 19, April 1983, p. 59-75.
5.1.10 Buijnsters, P.J. 'Jacob Campo Weyerman's "Traktaat tegen het Jodendom"
In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 96 (1980) 1, p. 38-56. (Overdruk)
5.1.11 [Anoniem; W. Hendrikx?] "Dina's dartele ogen". In: Chasse krant no. 25, februari 1981, p. 6.
5.1.12 Eeghen, I.H. van. `Gijsbert Thijssens' toneelstukken en het bedrog in de
achttiende-eeuwse boekhandel.' In: Ondernemende Geschiedenis. 22 Opstellen
geschreven bij het afscheid van Mr.H. van Riel als voorzitter van de vereniging
Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief. Den Haag, 1977, p. 109-123.
(ook als overdruk aanwezig, met kleine handgeschreven toevoeging uit 1983 en
als fotokopie)
5.1.13 Evenhuis, J.R. Persvrijheid tussen Pietro Aretino en de moderne retortjournalist: de ideologische aanpassing van een ambigu begrip.' In: De Gids 145 (1982) 6,
p. 378-390.
5.1.14 Gelder, Roelof van. 'Spot en satire van Cornelis Troost inspireerden 18de-eeuwse
grafici.' In: NRC-Handelsblad, 6 juli 1981. (Knipsel)
5.1.15 Goettsch, Rien. 'De eerste columnist (Hendrik Doedijns en de Haagse
Mercurius).' In: De Gids 145 (1982) 6, p. 359-373.
5.1.16 Groenenboom-Draai, Elly. Weyerman versus windhandel. Een onderzoek naar

de satire op de windhandel van 1720-1721 in Jacob Campo Weyermans Rotterdamsche Hermes. Doctoraalscriptie, Vakgroep Nederlands, Rijksuniversiteit Leiden. Begeleid door Drs. K.J.S. Bostoen. 1983.
5.1.17 Groneman, Alph. A.J.M. 'Jacob Campo Weyerman. Een geniale boef en een
smeerpoets. Een Bredanaar die veel kwaad stichtte.' In: Dagblad van NoordBrabant, 15 oktober 1927. (Fotokopie)
5.1.18 H. 'Jacob Campo Weyerman. Een Bredase journalist uit de 18de eeuw.' In: De
Bredase Courant, 12 april 1947. (Fotokopie)
5.1.19 H. Ten dappere Brabantse als militair. Lys Saint Mourel in het leger van Willem
III.' In: De Bredase Courant, 3 september 1947. (Fotokopie)
5.1.20 H. Ten journalist uit de 18e eeuw. Bredanaar leverde kritiek op de toenmalige
kranten.' In: De Bredase Courant, 5 april 1956. (Fotokopie)
5.1.21 H. 'Jacob Campo Weyerman: 18e eeuwse Bredase vrijbuiter.' In: De Bredase
Courant, 20 juli 1966. (Fotokopie)
5.1.22 Hallema, A. Ten Bredasche journalist uit de 18e eeuw. Jacob Campo Weyerman.' In: Dagblad van Noord-Brabant, 19 december 1925. (Fotokopie)
5.1.23 Hanou, A.J. Ten 18e-eeuwse broodschrijver: Nicolaas Frangois Hoefnagel
(1735-84) I. In: Spektator 2 (1972-1973) 2, p. 59-81. (Overdruk)
5.1.24 Hanou, A.J. Ten 18e-eeuwse broodschrijver: Nicolaas Francois Hoefnagel
(1735-84) II.' In: Spektator 2 (1972-1973) 8, p. 535-548. (Overdruk)
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5.1.25 Hanou, A.J. `Bibliografie Nicolaas Hoefnagel (1735-1784), Dl. I.' In: Documentatieblad Werkgroep 18e Eeuw no. 18, januari 1973, p. 21-43. (Overdruk)
5.1.26 Hanou, A.J. `Bibliografie Nicolaas Hoefnagel (1735-1784), Dl. II.' In: Documentatieblad Werkgroep 18e Eeuw no. 21, september 1973, p. 15-38. (Overdruk)
5.1.27 Hanou, A.J. 'Den Vrolyke Tuchtheer: een Abcouder raadsel.' In: Jaarboekje
Niftarlake 1979, p. 21-23. (Fotokopie)
5.1.28 Hanou, A.J. 'The Enlightened Authorship of Jacob Campo Weyerman (16771747). In: Dutch Crossing no. 15, December 1981, p. 3-22. (Gewijzigde versie van
een lezing gehouden tijdens de Twelfth Annual Meeting of the American Society
for Eighteenth-Century Studies, Washington, 9-12 April 1981)
5.1.29 Hanou, A.J. "Vyanens alverdriet": Jacob Campo Weyerman (1677-1747).' In:
In het Land van Brederode, historisch tijdschrift voor het Land van Vianen
8
(1983) 1/2, p. 1-15.
5.1.30 Hanou, Andre. 'De historie des pausdoms: Weyerman tegen het Vaticaan (17251728).' In: Literatuur 2 (1985), p. 88-94.
5.1.31 Hendrikx, Willem. 'Jacob Campo Weyerman, een Bredanaar tegen wil en dank.'
In: De Stem, 15 juli 1982. (Knipsel)
5.1.32 Herpen, Gerard van. `Kostbare aanwinst voor Stedelijk Museum: Jacob Weijerman een roemrucht Bredanaar.' In: De Stem, 9 december 1975. (Fotokopie)
5.1.33 Herpen, Gerard van. 'De stad in.' In: De Stem, 9 maart 1984. (Knipsel)
5.1.34 Herpen, Gerard van. 'De stad in.' In: De Stem, 31 maart 1984. (Knipsel)
Jrg.
5.1.35 In het Land van Brederode, historisch tijdschrift voor het Land van Vianen.
5 (1980) 4 t/m 8 (1983) 1/2. (in jrg. 5 no. 4, jrg. 6 no. 2 en 8 no. 1/2 artikelen over
Weyerman)
5.1.36 'JACOB Campo Weijerman.' In: Bredasche Courant, 16 juni 1895 (Fotokopie)
5.1.37 'JAKOB Campo Weijerman.' In: Nieuwe Bredasche en Oosterhoutsche Courant, 22 april 1887. (Fotokopie)
5.1.38 Jong, Jacques de. `Vrijplaats als Culemborg in slechte reuk.' Boekbespreking
van: M. Gijswijt-Hofstra. Wijkplaatsen voor vervolgden. Asielverlening in Culemborg, Vianen, Buren, Leerdam en IJsselstein van de 16de tot eind 18de eeuw.
Dieren, 1984. In: De Volkskrant, 25 september 1984. (Knipsel)
5.1.39 Morel, Peter. Ten `origineel' uit de achttiende eeuw: Jacob Campo Weyerman
(1677-1747).' In: Engelbewaarder Winterboek. Amsterdam 1978, p. 259-282.
[Hierachter opgenomen op p. 283-292: Jacob Campo Weyerman. `Proeven uit
het journalistieke werk'.]
5.1.40 Nieuweboer, Adele. 'Britain and the British in the Magazines of Jacob Campo
Weyerman (1720 1730).' In: The Role of Periodicals in the Eighteenth Century.
Leiden, Werkgroep Engels-Nederlandse Betrekkingen / Sir Thomas Browne Institute, 1984, p. 18-26.
-

5.1.41 Net Oog in 't Zeil.

Jrg. 1 (1983) 1 (oktober). [Zie over Weyerman: 'Ter

Inleiding']
5.1.42 Sinnighe, Jacques R.W. 'De wonderlijke historie van Lieske de Saint-Mourel.
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Een Brabants meisje, dat als soldaat vocht.' In: De Stem, 20 april 1951. (Fotokopie)
5.1.43 Spoor, Corine. 'Jacob Campo Weyerman: een "tuimelzieke ketterkrop" In:
De Tijd, 19 augustus 1983. (Knipsel)
5.1.44 Spoor, Corine. 'Hoe goddeloos was J.C. Weyerman?' In: De Tijd, 13 januari
1984. (Knipsel)
5.1.45 Spoor, Corine. Wianen: het einde van Jacob Campo Weyerman.' In: De Tijd, 10
augustus 1984. (Knipsel)
5.1.46 Straten, Hans van. 'De vrolijke courantier van de Gevangenpoort.' In: De Groene Amsterdammer, 2 januari 1954. (Fotokopie)
5.1.47 Vries, Lyckle de. Jan Steen "de kluchtschilder". Dissertatie, Groningen 1977.
5.1.48 `WEYERMAN terug in Den Bosch. Expositie over 18e-eeuwse schilder/
schrijver.' In: Brabants Dagblad, 3 augustus 1981. (Knipsel)
5.1.49 `STICHTING Jacob Campo Weyerman vergadert in 's-Hertogenbosch.' In: Het
Gewest, 6 augustus 1981. (Knipsel)
5.1.50 `BIJNA-BOSSCHE-SCHRIJVER herdenking.' In: Bossche Omroep,
1981. (Knipsel)
5.2
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Recensies van moderne edities werk van Weyerman

5.2.1 Broos, Ton. Over: J.C. Weyerman. Den Vrolyken Tuchtheer. Ed. by A.J. Hanou. Amsterdam 1979. In: Dutch Crossing no. 10, March 1980, p. 69-72. (2 exx.)
5.2.2 Buijnsters, P.J. Over: J.C. Weyerman. Den Vrolyke Tuchtheer (1729). Uitg.
door A.J. Hanou. Amsterdam 1978. In: Spiegel der Letteren 21 (1980), p. 227231 . (Overdruk)
5.2.3 Egbers, Henk. 'De roddelpers van Jacob Campo Weyerman.' In: De Stem, 4 augustus 1979 [recensie Den Vrolyke Tuchtheer]
5.2.4 Simons, Wim J. `Schandaalblad van Weyerman heruitgegeven.' In: Utrechts
Nieuwsblad, 14 september 1979 [recensie Den Vrolyke Tuchtheer] (Fotokopie)
5.2.5 Zaalberg, C.A. Over: J.C. Weyerman. Den Vrolyke Tuchtheer (1729). Ed. A.J.
Hanou. Amsterdam 1978. In: TUdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde
96 (1980) 2, p. 154-159. (Fotokopie)
5.2.6 [Aankondiging van:] J.C. Weyerman. Den Heer is betoovert, en De Juffer is be-

hext; De Schoone Dwaalstar, of De vereenigde gelieven; De Vruchtbaare Juffer.
Naar het handschrift uitg. door A.J. Hanou. Amsterdam 1979. In: In het Land
van Brederode, historisch tijdschrift voor het Land van Vianen
5 (1980) 4, p. 1719.
5.2.7 Zaalberg, C.A. Over: J.C. Weyerman. Den Heer is betovert (etc.) In: TUdschrift
voor Nederlandse taal- en letterkunde 95 (1979) 4, p. 349-352. (Fotokopie)
5.2.8 Marijnis, Paul. Ten oproerige libertijn.' In: NRC-Handelsblad, 27 april 1979
(Cultureel Supplement). (Knipsel)
5.2.9 Buijnsters, P.J. Over: J.C. Weyerman. Den Heer is betoovert, en De Juffer is be-

hext; De Schoone Dwaalstar, of De vereenigde gelieven; De Vruchtbaare Juffer.
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Naar het handschrift uitg. door A.J. Hanou. Amsterdam 1979. In: Spiegel der

Letteren 21 (1980), p. 226-227. (Overdruk)
5.2.10 [Aankondiging van:] P.J. Buijnsters. 'LC. Weyerman's "Traktaat tegen het jodendom".' In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 96 (1980) 1, p.
38 56. In: In het Land van Brederode, historisch tijdschrift voor het Land van Vianen 6 (1981) 2, p. 28.
-

5.2.11 Hanou, A.J. Over: J.C. Weyerman. Rotterdamsche Hermes. Ingeleid door Adele Nieuweboer. Amsterdam 1980. In: Spiegel der Letteren 24 (1983), p. 279-282.
(Overdruk)
5.2.12 Broos, Ton. 'Het rijke, angstige leven van een pseudo-baron. Jacob Campo Weyerman: een vermaarde achttiende eeuwse journalist op jacht.' In: Vnj Nederland,
Boekenbijlage, 31 augustus 1985. (Fotokopie) [Recensie Levensbyzonderheden

Syberg]
5.3.13 W.St. 'Columnist uit de achttiende eeuw.' In: Trouw, 25 juli 1985. (Fotokopie)
[Aankondiging Vermakelijk Wagenpraatje]
5.2.14 Luger, B. [Recensie Verlokkend Ooft]. In: PRISMA-Lectuurvoorlichting. Voorburg 1985, no. 3269. (Knipsel)
5.3

Fictie over Weyerman

5.3.1 [Blauw, H.M. de] Weyermaniana of de demonische en luimige edoch nuttige informant. No. 1, vrijdag 7 oktober 1977, 7 blz.
5.3.2 Starink, Jan. De gegorgelde maagd. Een gesprek op de Utrechtse Buitensingel,
over een `zeker iets', bij Jacob Campo Weijerman (1677-1744) en over Maarschalk de Vauban, `Corsettier des Konings' (1633-1707), Laurence Sterne (17121768) en P. Choderlos de Laclos (1741-1803). (Nieuwstijdingen uit de Republiek
der Letteren, Jaar 1, maart 1984.) (Fotokopie, aangeboden door afdeling Kultuur
Radio, KRO)

6.

Archivalia betreffende Weyerman
6.1

Ondertrouwakte Henrick Weijermans en Lysbeth Sommerell d.d. 26 september
1676 (Ga 's-Hertogenbosch DTB 148)

6.2 Huwelijksakte Hendrick Weijermans en Elisabeth Sommeruell d.d. 11 october
1676 (GA 's-Hertogenbosch) (Foto)
6.3

`Inventarisatie ende beschrijvinge vande goederen toebehoorende Elisabeth Sommerell ...' opgesteld door Auditeur Militair A. Devellee, 29-10-1678. Afschrift.
G.A. Breda. Archief van de Schepenbank, Civiele processtukken, dossier R 20216 (Fotokopie, 7 blz.) [opgenomen in Med. no. 26, april 1980, p. 269-271]

6.4

Brieven van Cessie, uitgevaardigd door de Raden van Brabant, 5 april 1683. G.A.
Breda. Archief van de Schepenbank, Civiele Processtukken, dossier R 202-16.
(Fotokopie; 1 blz.)

6.5

Exploit van 12 en 14 april 1683, opgesteld door deurwaarder M. Puts. G.A. Breda. Archief van de Schepenbank, Civiele processtukken, dossier R 202-16. (Fotokopie; 1 blz.) [Zie: Frans Wetzels. `Campo's moeder in 1682/83 (III).' In: Med.
no. 44, juni 1982]
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6.6 Akte betreffende het civiele proces tussen E. Sommerel en Francois van Berchem,
echtgenoot van Maria Velings. 3-11-1683, `geresumeert den 19 november 1683'.
G.A. Breda. Archief van de Schepenbank, Civiele processtukken, dossier R 20216. (Fotokopie; 1 blz.) [Opgenomen in Med. no. 26, april 1980, p. 271-272]
6.7 Akte betreffende de overdracht van goederen door E. Sommerel aan haar schuldeisers Johan en Lenaerd van Erffrenten en Jacob van Laer. Opgesteld door notaris H. Buijsen, 12-4-1683. G.A. Breda. Archief van de Schepenbank, Civiele processtukken, dossier R 202-16. (Fotokopie; 3 blz.) [Opgenomen in Med. no. 27,
mei 1980, p. 276-277]
6.8 Akte, Tort staetken vande goederen ende effecten van Elisabeth Sommerel ... 9
OpgestldornaiH.Bujse,2-51683GA.BrdachiefvnSpenbank, Civiele processtukken, dossier R 202-16. (Fotokopie; 5 blz.) [Opgenomen in Med. no. 27, mei 1980, p. 277-278]
6.9 Testament van C. Snep, opgemaakt door notaris Jac. Joh. van de Laar op 10-31739. G.A. Breda, Not. Arch. N 839, acte 36 (Fotokopie; 3 blz.)
Testament van C. Snep opgemaakt door notaris Jac. Joh. van de Laar op 2-101744. G.A. Breda, Not. Arch. N 844, acte 103 (Fotokopie; 2 blz.)
`Staat en Inventaris' van de nalatenschap van C. Snep, 29 juni 1745, opgemaakt
door notaris Jac. Joh. van de Laar, G.A. Breda, Not. Arch. N 845, acte 81. (Fotokopie; 1 blz.)
[Bijlagen bij de kopij van: Frans Wetzels. 'De drie testamenten van Catharina
Snep.' In: Med. no. 45, november 1982, p. 536-542]
6.10 Inschrijving in het Subjectenboek van het Burgerlijk Armbestuur, januari 1770,
van Johanna Ernst. (Met overlijdingsdatum: 21 januari 1775). G.A. 'sGravenhage, inv. nr . 32, blz. 502. (Fotokopie; 1 blz.; met begeleidende brief van
de gemeentearchivaris)
6.11 Inschrijving in het Subjectenboek van het Burgerlijk Armbestuur, 4-2-1775 van
Jacoba Weyerman. G.A. 's-Gravenhage, inv. nr . 32, blz. 502. (Fotokopie; 1 blz.;
met begeleidende brief van de gemeentearchivaris)
6.12 SENTENTIE van de Hoge Krijgsraad to 's-Gravenhage in de zaak tussen Adam
Pieter Govaerts, echtgenoot van Anneken van Ghils, en Elizabeth Sommerel,
voor haar zoon J.C. Weyerman. 22 september 1701. A.R.A., Archief Hooge Militaire Vierschaar / Hooge Krijgsraad. Register van Sententien, inv. nr . 265. (Fotokopie; 2 blz.) [Opgenomen in Med. no. 10, december 1978, p. 99-100]
Idem. Notulen 1700-1711, inv. nr . 255. (Fotokopie; 2 blz.)
Idem. Concept-advies. Diverse akten 1691-1710, inv. nr . 261 (Fotokopie; 1 blz.)
6.13 Inventaris van de bezittingen van Lambert Pain et Vin. R.A. Noord-Brabant,
Not. Arch., Florentius van Woerkom, inv. nr . 2981. (Foto-negatieven van folio
143 recto t/m 145 verso)
Register van de geveilde goederen van Lambert Pain et Vin. id. (Foto-negatieven
van folio 175 recto en verso)
6.14 Processtukken tegen Jacob Campo Weyerman. A.R.A., Hof van Holland, Criminele Papieren, inv. nr . 5443 [nog niet beschreven!; bevat o.a. de requesten,
verhoren, belastende stukken (brieven en handschriften) en een ex. van VERDEEDIGING / VAN / JACOB CAMPO WEYERMAN / TEGENS / ALEXANDER LE
ROUX. / Utrecht, Pieter Muntendam, z.j. [1737] en een ex. van DEN / VOOR-
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LOOPER / VAN DE / KRONYK / DER / BANKROTIERS. /

Rotterdam, Dirk Har-

tigsvelt, 1738. (Fotokopie)

7. Kopij
7.1 Kopij bestemd voor de Mededelingen [NB z.o. 6.3 t/m 6.9 en 6.12]
7.2 Kopij van de voorrede bij de heruitgave van de Rotterdamsche Hermes (Amsterdam augustus 1979) door A. Nieuweboer
7.3 Kopij en drukproeven van Het verlokkend ooft (Amsterdam 1985; 3 archiefmappen)

8. Materiaal afkomstig van tentoonstellingen over Weyerman in Breda en 'sHertogenbosch bij gelegenheid van aldaar gehouden expeditievergaderingen
9. Afbeeldingen
9.1

Portretten van Weyerman
9.1.1 Portret met opschrift 'Jacob Campo Weyerman Abderites, Aetatis 48'.
Linksonder: `Kornelis Troost pinxit'; rechtsonder: `Iakobus Houbraken
sculpsit'. In: Doorzichtige Heremyt, exemplaar UB Amsterdam 2247 H
17 [vgl. J.W. Niemeijer. Cornelis Troost. Assen 1973, no. 108] (zwart-wit
foto)

9.2

Schilderijen e. d. van Weyerman
9.2.1 Dia van bloemschilderij. In: Fitzwilliam Museum te Cambridge PD 951973 [vgl. Mededelingen 7] NB. NIET AANWEZIG.
9.2.2 `Blumenstrauss in einer Vase'. In: Staatliche Kunstsammlungen te Kassel
GG 454 (zwart-wit foto)
9.2.3 Jachttafereel. In: Stedelijk Museum, Breda (zwart-wit foto)
9.2.3 Idem (3 kleurenfoto's) + bloemstuk in? [geexposeerd op tentoonstelling
expeditievergadering Breda?] (1 kleurenfoto)
9.2.5 Schoorsteenstuk met bloemschildering in ovaal. In: Queens Room van
Castle Howard (Yorkshire, Engeland); toegeschreven aan Joan de Heem,
mogelijk van Weyerman. [vgl. Mededelingen 254-255] (Fotokopie van een
foto; nb. slechte kwaliteit)

9.3

Uit werk van Weyerman
9.3.1 Vignet met de `doorzigtige heremyt'. In: Doorzigtige Heremyt, p. 33 (ma.
25 october 1728), exemplaar onbekend (zwart-wit foto)
9.3.2 Titelpagina van het Vermakelyk Wagenpraatje. In: Gemeente-archief
Amsterdam V 10 (zwart-wit foto)
9.3.3 Handtekening van Weyerman. In: Natuurkundige, Historiesche, Ernstige, Schertsende, en Vrolyke Aanmerkingen. Amsterdam 1738 (in een
band met Vermakelyk Wagenpraatje; Gemeente-archief Amsterdam V
10) (zwart-wit foto)
9.3.4 Titelpagina van Den voorlooper van de kronyk der bankrotiers.
'sGravenhage, Algemeen Rijksarchief. (zwart-wit foto)
9.3.5 Mercurius met schilders- en schrijversattributen en tekst: "Kerkervruchten door I.C.W.". In: Rijksprentenkabinet Amsterdam. (zwart-wit foto)

9.4

Afbeeldingen gebruikt voor de Mededelingen
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9.4.1 Weyermans vrijgeleide uit 1731. Afgebeeld p. 18-19, jrg. 6 (1983) 3
(zwart-wit negatieven)
9.4.2 Prinsenhof to Breda. Afgebeeld p. 26, jrg. 6 (1983) 3 (fotokopie)
9.4.3 Illustraties bij: A. Nieuweboer. Ten nieuwe ader Brits erts aangeboord;
the Tatler revisited'. Afgebeeld p. 6 en 13, jrg. 7 (1984) 1, voorstellende
Isaac Bickerstaff (1), voorzijde van het eerste nummer van The Tatler (2),
`The trial of the petticoat' (Tatler no. 116, jan 5, 1709) (3) en 'The case of
the petticoat' (Tatler no. 116, jan. 5, 1709; ed. 1764, vol. 3, UBA 2395 F
13 (4) (zwart-wit foto's)
9.4.4 Prospectus uit 1768 voor Net oog in 't zeil. Afgebeeld p. 21 en 22, jrg. 7
(1984) 1; afkomstig uit de Bibliotheek van de Vereeniging ter bevordering
van de belangen des boekhandels. (4 zwart-wit foto's)
9.5

Diversen
9.5.1 Impressies tentoonstelling over Weyerman in Stedelijk Museum Breda tijdens expeditievergadering aldaar (mapje met negatieven en 4 zwart-wit foto's)
9.5.2 Plattegrond van Vianen (1648) [vgl. Vermakelyk Wagenpraatje ed. Geraldine Marechal, p. 32] (Fotokopie)
9.5.3 'De toren, genaamt St. Paul, afgebroken in 1749'. In: Gemeente-archief
Dordrecht, Topografische Atlas G 2169 (zwart-wit foto)
9.5.4 Portret van knielend persoon met gevouwen handen, op de voorgrond
een doodshoofd en een rokend wierookvat. In: Historie van Jacob, Campo, Wyerman (french title van de Zeldzame levensgevallen). Exemplaar
Universiteitsbibliotheek Gent A 1217 [vgl. Mededelingen 228] (2 x fotokopie en 2 x negatieven)

Mededeling
Het werkregister van J. Bruggeman op jrg. 8 is gratis verkrijgbaar bij Jos Leenes,
Absveen 16, 2211 EV Noordwijkerhout.
Bestellingen alleen schriftelijk!
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Kopij-aanwijzingen
- De kopij dient op een bladzijde van het papier (A4-formaat) te worden getypt,
met een dubbele interlinie en een linker- en bovenmarge van tenminste 3 cm.
- Alle kopij moet in tweevoud worden ingeleverd.
- De bijdragen moeten gesteld zijn in de voorkeurspelling.
- De titel van de bijdrage dient bovenaan tegen de linkermarge te worden geplaatst, met daaronder de naam van de auteur(s).
- Door de redactie aanvaarde kopij geldt als drukklare tekst. Wijzigingen, anders dan verbetering van zetfouten, kunnen de auteurs in rekening worden gebracht door de uitgever.
- Nieuwe alinea's moet men aangeven door 3 of meer spaties in te springen. Een
nieuw tekstgedeelte begint met 3 regels wit.
- Het verdient aanbeveling de tekst in te delen door middel van zgn. `tussenkopjes'.
- Citaten moeten tussen enkele aanhalingstekens worden geplaatst, citaten binnen citaten tussen dubbele. Citaten van meer dan drie regels worden aangegeven door het hele citaat 5 spaties in te springen. In dat laatste geval blijven de
aanhalingstekens achterwege.
- Latijnse citaten moeten vergezeld gaan van een vertaling.
- Noten worden doorgenummerd en op een apart blad bijgevoegd. In de tekst
wordt ernaar verwezen door de cijfers op een halve regelhoogte boven de tekst
te plaatsen.
- De namen van boeken en tijdschriften worden gecursiveerd (enkele onderstreping), de titels van artikelen moet men tussen enkele aanhalingstekens plaatsen.
De verschillende onderdelen van de titelbeschrijving (auteursnaam, titel,
plaats en jaar) worden door een punt van elkaar gescheiden. Tussen de plaats
van uitgave en het jaar wordt geen leesteken geplaatst.

Inhoud
Artikelen
Dick Wortel
Bij het tweede lustrum van de Stichting JCW
1
A.W. Willemsen Welkomstwoord bij de opening van de tentoonstelling 'De
satiricus Jacob Campo Weyerman (1677-1747). De luis in
de pels van de Verlichting'. Koninklijke Bibliotheek, 15 januari 1987. 2
Andre Hanou
Rede bij de opening op 16 januari 1987, in de Koninklijke
Bibliotheek 's-Gravenhage, van de tentoonstelling 'De satiricus Jacob Campo Weyerman (1677-1747). De luis in de
pels van de Verlichting'. 4
Dick Wortel
Een w andeling langs de tentoonstelling
11
Peter Altena
Wie is Frans Waanwys!
13
A.J. Hanou
Abcoudiana 15
Boekbesprekingen

16

Signaleringen

25

Mededelingen
Stichting JCW
M.C. Hoogma en
Marechal

Notulen van de grondvergadering van 11 januari 1986.
23
Ontwerp tot een inventarisatie van het archief van de
Stichting Jacob Campo Weyerman
26

Mededelingen JCW 10 (1987), nr. 1 bevat bijdragen van:
P. Altena, Tolhuis 34-30, 6537 NV Nijmegen.
W. Hendrikx, Jacob Catscade 3 III, 1052 BR Amsterdam.
M.C. Hoogma, Bilderdijkstraat 108 II, 1053 KZ Amsterdam.
F. van Lamoen, Marco Polostraat 248 II, 1056 DP Amsterdam.
J. Leenes, Absveen 16, 2211 EV Noordwijkerhout.
G. Marechal, Slingerbeekstraat 19, 1078 BH Amsterdam.
A.W. Willemsen, K.B., Prins Willem Alexanderhof 5, 2595 BE 's-Gravenhage.
Th.P.F. Wortel, Buizerdhorst 36, 2317 DB Leiden.

MEDEDELINGEN
van de Stichting Jacob Campo Weyerman

w
c
3
jaargang: 10
nummer: 2
1987

Sub Rosa

Mededelingen Stichting
Jacob Campo Weyerman

Verschijnt drie maal per jaar.

Bestuur v.d. Stichting

K.J.S. Bostoen, M.C. Hoogma, G.T.H.M. Marechal,
A.J. Hanou.

Adres v.d. Stichting

Postbus 16732, 1001 RE Amsterdam
tel. 071-121490 (K.J.S. Bostoen)

Redactie

K.J.S. Bostoen (071-121490)
Th.P.F. Wortel (071-211083

Redactieadres

K.J.S. Bostoen, Buitenruststraat 1, 2313 ZK Leiden.

Adreswijzigingen

Richten aan het adres van de Stichting.

Uitgever

Uitgeverij Sub Rosa, Oerdijk 111d, 7434 RA Lettele,
Postbus 575, 7400 AN Deventer.
tel. 05705-410

Abonnementen

Men abonneert zich door zich op te geven als vriend
(f 25,—) of student-vriend (f 20,— met vermelding
nummer collegekaart).
Gelieve het bedrag over te maken op Postgiro 3848148
t.n.v. Stichting Jacob Campo Weyerman, Postbus
16732, 1001 RE Amsterdam, onder vermelding van
resp. vriend of student-vriend en het jaar waarvoor
men betaalt.
Instellingen dienen zich op te geven als vriend.
0167 - 4609 (intern. nr . v. tijdschriften).

ISSN
Advertenties

In te zenden aan de uitgever.
Tarieven: 1/1 pag. f 75,—, 1/2 pag. f 45,Advertenties vallen buiten de verantwoordelijkheid van
de redactie.

Losse nummers

Op aanvraag leverbaar na vooruitbetaling van het verschuldigde bedrag (f 9,— per nummer).

Auteursrechten voor-

Overnemen van artikelen of gedeelte(n) van artikelen
mag alleen geschieden met schriftelijke toestemming
van de redactie en de uitgever.

Kopij-aanwijzingen

Zie binnen-achterkant van het omslag.

Redactioneel
Op zaterdag 5 september a.s. vindt de jaarlijkse expeditievergadering van onze
Stichting plaats te Rotterdam en zoals gebruikelijk staat dit nummer enigszins in
het teken van de voorbereiding daarvan. Over details van de komende vergadering
krijgt U trouwens persoonlijk nog nader bericht.
In dit nummer besteden we echter vooral aandacht aan de viering van het
tweede lustrum van onze Stichting. We kijken hierbij met name terug naar de
feestelijke middag op zaterdag 28 februari in het theater De Balie, vlakbij het Leidse Plein te Amsterdam. Deze geslaagde middag werd door onze Stichting georganiseerd in nauwe samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam,
die wij hierbij nog een uitdrukkelijk willen bedanken voor de door haar geboden,
voortreffelijke faciliteiten en bijstand.
Na het welkomstwoord van de voorzitter beet Maarten Biesheuvel de spits of
met de voordracht van zijn mooie verhaal, getiteld `Probleem van onsterfelijkheid
en schoenen'. Maarten was aangezocht omdat hij een springlevend auteur is (hoewel hij dat in zijn verhaal poogde te bestrijden), een auteur ook wiens fantasie ongebreideld kan worden genoemd (vooral wanneer hij verslag uitbrengt van zijn
dromen) en tenslotte is hij ook nog, zoals Weyerman, een meester op de korte
baan. Daarenboven is Biesheuvel een tegendraads literator die bij geen enkele stroming in onze moderne letterkunde aansluiting vindt, wat bij Weyermanianen een
`Aha-Erlebnis' pleegt te veroorzaken.
Het publiek kwam vervolgens in de specifieke Weyermansfeer via de uitvoering van de liederen, resp. `Meysjes zyn lyk frissche bloemen' (uit Den Vrolyke
Tuchtheer), `Wat vliegt dees Kievit wondersnel' en `Sa! dan laat ons rustig raazen
(uit de Ontleeder der Gebreeken). Met veel inspanning en inventiviteit waren de
originele melodieen van deze contrafacten achterhaald door Margot Kalse. Samen
met de groep La Barca stond zij ook borg voor de schitterende vertolking van deze
liederen, waarbij zij in meer dan een opzicht de juiste toon trof.
De bekende Juvenalis-vertaalster, tevens docente klassieke talen aan een Rotterdams lyceum en vriend van de Stichting, mevrouw D'Hane-Scheltema sprak
over de ergernissen van Juvenalis, de Romeinse meester van de satire, en over zijn
literaire kwaliteiten. Van de tekst van deze lezing kunt u kennis nemen in deze aflevering van ons tijdschrift.
Na de pauze hield mevrouw Hella S. Haasse een zeer gewaardeerde lezing onder de titel Wernuft of venijn. Over satire in de achttiende eeuw'. De schrijfster geniet de laatste tijd als auteur van historische romans die zich in de achttiende eeuw
afspelen, zeer veel belangstelling. Voor ons was dit een goede reden om haar uit te
nodigen voor een lezing. Hopelijk kunnen we haar bijdrage waarin een weids panorama van de achttiende-eeuwse satire werd vertoond, een andere keer in de Med.
JCW plaatsen.
Daarna volgde opnieuw een muzikaal intermezzo door Margot Kalse & La
Barca met het liedje "t Zyn geen Kluizenaren' (uit Ontleeder der Gebreeken), een
sonate op clavecimbel van Weyermans tijdgenoot Alessandro Scarlatti, uitgevoerd
door Karin van den Beld, en het lied `Zamenspraak tusschen Damon en een jong
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juffertje' (uit Den Echo des Weerelds). Het sluitstuk werd gevormd door Bernt Luger die een zeer succesvolle poging deed om enige eigenaardigheden van de Stichting op komische wijze te belichten. Daarnaast kwam de scherpte van negentiendeeeuwse auteurs als Busken Huet en Multatuli aan bod.
De activiteiten in verband met de viering van ons tweede lustrum hebben nogal wat aandacht in de media getrokken. In de rubriek `Signaleringen' beschrij ft
Gerardine Marechal in het kort waar de reacties vandaan kwamen en hoe ze luidden.

Hermes in huffs bij Maasgodt en Rotha
E. Groenenboom-Draai
Dat Hermes, het uit de kluiten gewassen geesteskind van Jacob Campo Weyerman, in Rotterdam woonde (althans van september 1720 tot september 1721), is
vrijwel zeker: meer dan eens getuigt hij daarvan in zijn "zeer geestige en kortwylige Aenmerkingen over het gedrag der hedendaagsche Waerelt" 1 , bijeengebracht in
het eerste tijdschrift van zijn creator: De Rotterdamsche Hermes 2
Of ook Weyerman er zijn domicilie had, is veel minder zeker, maar als dat al
zo was, leidde de herinnering eraan in Rotterdam — anders dan bij zijn beroemde
stadgenoot Erasmus — niet tot de wens, laat staan tot de oprichting van een standbeeld. Tot nijd heeft dat bij Campo overigens niet geleid; royaal en met respect
voert hij Erasmus' beeld in de RH ten tonele en goedmoedig laat hij het zelfs een
ommetje maken 3 , waarop we hem hieronder nog zullen ontmoeten.
Vooraf iets over de stad Rotterdam. In de zeventiende eeuw begon in Rotterdam de handel tot bloei te komen (in 1586 al werd de admiraliteit van de Maze er
gevestigd; in 1602 kwam er een Kamer van de Oostindische en in 1621 een van de
Westindische Compagnie); in de achttiende eeuw begon ook de nijverheid zich er
te ontwikkelen. In 1720 was Rotterdam de tweede handelsstad van de Republiek en
telde het ca. 40.000 inwoners. Veel handel dreef men met de Engelsen; al sinds
1635 was de zetel van de Merchant Adventurers er gevestigd (nadat aan hun eisen,
o.a. de verplaatsing van de beurs van het Haringvliet naar de Vischmarkt, tegemoet gekomen was) en hoewel deze organisatie van Engelse kooplieden al in 1655
Rotterdam verruilde voor Dordrecht, stonden er in 1720 drie Engelse kerken,
waaruit moge blijken dat de Engelsen in ruime mate 'little London' (zoals Rotterdam wel genoemd werd) bevolkten 4 .
Ook als industriestad stond Rotterdam in die dagen op de tweede plaats: er
waren vijf scheepswerven, vele zeilmakerijen en touwslagerijen, tientallen brouwerijen, azijnmakerijen en olieslagerijen. Begin achttiende eeuw begon de brandewijnbranderij tot bloei te komen 5 .
Dat alles had tot gevolg dat de oorspronkelijke stadsdriehoek (met de basis langs
de Maas en de `opstaande zijden' langs de vesten) niet alle inwoners meer kon herbergen, zodat de welgestelden luxueuze patriciershuizen lieten bouwen aan het Ha.
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ringvliet, de Boompjes (de kade langs de Maas) en de havens°.
Op 21 juni 1720 werd in Rotterdam de `Maatschappij van Assurantie, Discontering en Beleening' opgericht (waarop door Weyerman in RH 18 gezinspeeld
wordt), in de Republiek de eerste in haar soort en tevens de eerste in een reeks
maatschappijen die min of meer bij de windhandel van 1720-'21 betrokken waren.
Anders dan deze echter wist de `Maatschappij van Assurantie' het hoofd boven
water te houden: onder de naam `Stad Rotterdam' is ze nog steeds een belangrijk
verzekeringsconcern 7 .
In de jaren 1720-'21 woonde Hermes dus in een bloeiende stad, waar het aantal rijken groeide. Een aantal van hen liet in de polders rondom de stad fraaie buitenplaatsen bouwen, vooral aan de verlengden van de Oudedijk en Schielands Hoge Zeedijk. Ook Hermes woonde tuiten', aan de Oudedijk. Hoe hij precies gehuisvest was, weten we niet, maar in elk geval woonde hij in een aardige, rustige
buurt, en kon hij zich verheugen in een comfortabel onderkomen, als we tenminste
zijn mededelingen daaromtrent in de RH mogen geloven, en waarom zouden we
niet.
Zo vertelt hij ons eens van een merkwaardige samenspraak, "onlangs voorgevallen tusschen Erasmus en het rootgeverft houte Leeutje boven zyn tuinpoortje
aan den Oudendyk". Even verderop lezen we, dat het gaat om een "klein Leeutje
met een' verminkten poot", dat "gelykt naar den Godt van Lampsako" 8 en "zoo
trots prykt als vader Sylvaan" 9 . Niet zonder reden prijkt juist een "leeutje" boven
de tuinpoort: het huis draagt de imposante naam `Leeuwenburg', zo horen we
later 1°. Elders vernemen we dat het niet om zomaar een 'huis' gaat, maar om een
heus `kasteel' 11 , zij het een kasteel met een rieten dak 12 , dat misschien wel groot is,
maar zeker niet vergelijkbaar met bijvoorbeeld Persepolis 13 , aldus de bescheiden
verzekering van de bewoner 14 .
In zijn kasteel heeft Hermes het best naar zijn zin. Hij is er vaak in het gezelschap van zijn bonte kater, Lou(w) 15 , en zijn beschermgeest, Daemon. Ze worden
voorgesteld aan de lezer als resp. "Lou, Hermes familie-kater" 16 en "die zelve
Daemon, die Theophrastus, zoo veele jaren in zyn krakkeelyzer besloten zynde, als
Kamerling en Pedagoog" heeft gediend 17 . Nu Paracelsus zijn steun niet meer behoeft, heeft hij rustig de knop van diens zwaard kunnen verlaten om de van alle
kanten belaagde Hermes bij te staanu.
Onder Leeuwenburg bevindt zich een wijnkelder, min of meer gevuld met
(Franse) wijnen. Op moeilijke en minder moeilijke momenten begeeft Hermes
zich, at dan niet in gezelschap van Daemon, naar dit "vervalle onderaartsch Gebou" 19 ook wel aangeduid als "onderaarts Pakhuis" 2°, dat "ruim zes voeten in 't
vierkant" meet 21 . Het vaakst treffen we de "gryzen Schryver" echter in zijn studeerkamer, gezeten in zijn weliswaar oude en vermolmde 22 , maar geliefde
"Leunstoel, die eertyts in de hairige bezitting van den Barbier-Generaal aan den
Oudendyk was geweest" 23 . De kamer biedt uitzicht op de Oudedijk via "een
venster, zaamgestelt uit vier duistere Nederduitsche ruiten" en bevat veel (vooral
Griekse en Romeinse) literatuur, een "Plaisterbeeltje, verbeeldende een' jongen"
en een "Fransch Prentje, zynde een naakt Juffertje" 24 . Daar tracht hij "eenige
vertroostelykheden dezes levens" te putten uit "eene lange vierkante kelderfles vol
Vin de Grave" en een rijtje "volgestopte pypen, die voor hem op een theetafeltje
gerangeert lagen" 29 .
,
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Een echte thuiszitter is `Majd's Zoon' ondanks zijn gerieflijke huis echter niet.
Soms belandt hij er na korte afwezigheid "vermoeit en afgeslooft", zoals na het
bijwonen van "eene parlementaire vergadering" 26 , maar ook voor langere tijd laat
hij het rustig achter; in die tijd kon dat kennelijk nog straffeloos. Zo vertelt hij
eens dat `d'Oude Reiziger' "na eene negendaagsche Pelgrimasie op Leeuwenburg
gereverteert is" 27 . Waarheen die "Pelgrimasie" hem gevoerd had, krijgen we jammer genoeg niet te horen...
Tijdens langduriger afwezigheid blijkt er weleens een "pacquet met brieven
I... op Leeuwenburg geadresseert" te worden, dat Hermes' trouwe "Daemon"
hem bij diens thuiskomst prompt overhandigt 28 . Dat die brieven niet altijd even
gezellig zijn, wordt duidelijk als we vernemen dat Hermes soms "tot diep in den
nacht verscheide moort- en bloetdreigende brantbrieven [leest], aan hem, in qualiteit als tuchtmeester der Naneven van Klaudius Civilis, geadresseert [...], brieven,
die min profitabel zyn voor de eetzaal van Leeuwenburg dan het Postkomptoir van
de Godinne Rotha" 29 .
In zijn huiselijke periodes ontvangt Hermes ook weleens bezoek op Leeuwenburg. Eens, op een avond, als hij "eenzaam, gelyk een afgezaagde Heilig, zonder
anderen wierook dan een pyp kanasser, ( = zeer fijne soort rooktabak. E.G.-D.)
en zonder ander waslicht dan een ouderwetsche lamp" zit te lezen, hoort hij de
"Pontneufs muzikale noten van een couplet, Messiers souhaites vous de voir la
Lanterne magique?", waarop hij onmiddellijk de deur opendoet om te zien wie die
"Muzikant" is. Het blijkt "een' kunstenaar wiens vleeskleur ten naastenby het lelywit van een Westfaalsche ham bereikte, en wiens kleet veel overeenkomst scheen
te hebben met de linnen liverei van een' schoorsteenveger". Bij die gelegenheid
wordt ook duidelijk dat Hermes' privacy op Leeuwenburg gegarandeerd is door de
aanwezigheid van een ophaalbrug, want o.a. door het "omdraaien van de
valbrug" noodt hij de muzikant binnen. Samen met deze "Monsieur le Savoyart"
bekijkt Hermes de wonderen, door diens "Toverlantaren" geboden 3°. Helaas is de
identiteit van deze negotiant mij (vooralsnog) onbekend.
Ook voor deftiger bezoek wordt de brug neergelaten. Zo ontvangt de `Leeuwenburger' eens "De Heer N...", die kwam "aandonderen met een gespan van
vier paerden, vier Laqueien, een Koetzier [..] en een Moortje ( = negerslaafje.
E.G.-D.), dat, gelyk een Boulonees hontje, een' zilveren halsbant droeg". Hij
blijkt onze "gryze Astrologant" te willen raadplegen over zijn "Bedgezellinne"
met wie hij danig in onmin leeft, waaruit — zo verzucht Hermes — maar weer
blijkt dat geld alleen niet gelukkig maakt 31 .
Niet altijd verschijnen de gasten echter vrijwillig. Op een keer — vertelt Hermes — "wert Pater .... als een gevangene van de H. Inquisitie, door verscheide
misnoegden van zyne Parochie op het Kasteel van Leeuwenburg in de Vierschaar
van Hermes [...] gebragt" 32 . Wat nadien gebeurt, blijft in nevelen gehuld, maar
een aangenaam verpozen zal het voor de arme pater niet geworden zijn!
Hiervoor hebben we al gezien dat des slotheren erf bewaakt wordt door een
`Silvanus-annex-Priapos', het rode "Leeutje" boven Hermes' tuinpoortje; over
hem zullen we nader spreken als zijn ontmoeting met de uit brons gegoten Erasmus
aan de orde komt. Nu zullen we hem alleen gebruiken als portier, om, langs hem
heen lopend, een kijkje in de tuin van "de gryze Smulbroer" te nemen. We zien
dan dat daar "twee groene Lindeboomen" staan, en misschien ook nog wel enkele
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perelaren. We treffen de bewoner er in elk geval aan, gezeten in de schaduw van de
linden mediterend "op de kleur en eigenschap van vroege Suikerpeeren". In zijn
meditatie wordt hij gestoord, wanneer zijn "Daemon" zachtjes "in de besmulde
toerusting van een' Kloostermarsganger, met Wyn, Bier, Vleesch en Visch gestoffeert" op Leeuwenburg neerdaalt. Desgevraagd vertelt deze dat het om steekpenningen gaat: de gevers hopen ermee te bereiken dat het Hermes "gelieven moge de
zonden van [zijn] evennaasten door de vingers te zien". Door gastronomische genietingen moet de boosaardige tong van de gevreesde "Tuchtheer" tot zwijgen gebracht worden! Waren deze gaven afkomstig van Rotterdammers? De aard van de
presenten, die onderhevig zijn aan bederf, zouden kunnen wijzen op een niet al te
grote afstand tussen gever en ontvanger. Als even later ook nog Vrouwe Fortuna
door de "Tuinlaan" komt aanlopen, wordt evenwel al snel duidelijk dat de twee
bezoekers niet meer dan het produkt van een "aaneengeschakelden droom" geweest zijn. Hermes is, ondanks het lommerrijke plekje, op deze ongetwijfeld
mooie zomerdag rustig ingedommeld 33 !
`Neer van stand' als hij is, pleegt Hermes het onderhoud aan zijn huis niet
zelf; daarmee heeft hij "zijn Tuinder" belast, die zijn lastgever eens op ruwe wijze
doet ontwaken en "of- en defensief [gewapend] om de Wyngaart te barbieren",
komt aanstappen 34 .
Zoals we al zagen, is het pand dat Hermes bewoont, gelegen aan de Oudedijk,
of beter, aan de "Oudendyk" 35 zoals hij zelf schrijft. Ook andere straten worden
— zij het niet dikwijls — genoemd: by. de "Boompjes" 36 waar Hermes eens getuige is van een vechtpartij 37 en waar "Oostindiesvaarders-vroutjes" wonen, die,
alleengelaten door hun man die "op Batavia is" soms "mirakeleuze bevruchtwordingen" vertonen. Maar — aldus Hermes — het is nu eenmaal zo, dat die "sex [...]
dikwils de multiplicatie-vraag veel snediger leggende [bevat], dan iemant die overent staat." 38 Het is zeer de vraag, of de betrokken "vroutjes" blij waren met deze
weinig eervolle vermelding!
Ook leidt onze gastheer ons langs de "hoogstraat", de "Zeedyk", de "Duivelshoek" en de "kikkersteeg", alle "stichtelyke kweekscholen" 39 een predikaat
dat blijkens een nadere omschrijving van de "Kikkersteeg" ironisch geduid moet
worden. Elders vertelt hij ons nl. over de Brusselse "Nichten ( = lichte meisjes;
E.G.-D.) van den Wollendries-tooren" , daarbij ter verduidelijking betogend dat
die plaats een "plaats als de Rotterdamsche Kikkersteeg is" 4°. Wie voor fatsoenlijk wilde doorgaan, moest zich daar niet vertonen!
Te riskant om voluit te noemen is kennelijk de naam van de "...straat" (juist
om die reden vermoedelijk wel in Rotterdam te situeren), waar een paar woonachtig is, "dat t'zedert drie dagen sprakeloos is geweest over de notabele Filozofische
qustie (= questie; kwestie. E.G.-D.), of een Stel vergult Japansch Porcelein zou
worden geplaatst boven den Schoorsteenmantel, of op een ingeleit Kabinet" 41 .
Ook in Rotterdam had men zo zijn problemen! Het ligt voor de hand dat de
"Beurs" , de "Blaak" , de "Oppert" en de "Lombertstraat" , buurten waar nogal
wat actionisten waren neergestreken, zich eveneens in Hermes' warme aandacht
kunnen verheugen. Nadat hij een theorie over aantrekking en afstoting van verschillende lichamen ten beste heeft gegeven, betoogt hij dat men, indien zijn laatstgeponeerde theorie klopt, "vryelyk" die straten en "diergelyke plaatzen van Rotterdam, zonder met het tegengif van Mithridates gewapent te zyn, [mag] betreden,
,

,

;

41

mits dat de Aktionisten hunne kranssen gelieven te pulverizeren, om met deselfs
olyachtig Vlugzout de gemeene wegen te bevochtigen." 42
Al dan niet langs genoemde straten begeeft Hermes zich naar alle waarschijnlijkheid geregeld naar de punten van samenkomst van de gegoede achttiendeeeuwse burgerij: de koffiehuizen. Daar troffen elkaar kooplieden, journalisten,
officieren, advokaten e.a.; daar werd het nieuws gelezen en besproken, daar werden nieuwtjes verteld en dus mocht "d'Oude Briefdrager" niet ontbreken. 0.m.
noemt hij het "koffihuis van d'Engelsche Quincampoix, waar hij in gesprek raakt
met een "Engelsch Aktionist" 43 en het "Engelsch Koffiehuis", dat hij in verband
brengt met de "ylende Aktie-koortsen" en dat daarom wellicht als identiek met het
eerstgenoemde beschouwd moet worden. (De naam `Quincampoix' werd ontleend
aan de naam van het Parijse centrum van actiehandel, de 'Rue Quincampoix',
waardoor ze zeer betekenisvol geworden was).
Een ander (of hetzelfde?) koffiehuis waar actionisten bijeenkwamen, was de
`Vergulde Zon' (waar William George Pennington kastelein was)". Dat gaat misschien schuil achter het door Hermes genoemde "Paleis van de Zon", gelegen nabij " 't oude Hooft", in de buurt waarvan hij "vier Engelsche [!] Juffers" ontmoet, die, gehinderd door hun hoepelrokken, de poort van het "Zonkasteel" pogen te passeren. Met hulp van de kastelein en geescorteerd door "Papa Anubis"
zien ze tenslotte kans het etablissement te betreden, waarna ze gevijven in een levendige conversatie geraken omtrent het voor en tegen van die extreem "uitgesparde rokjes" 45 . Vermoedelijk ook in Rotterdam beyond zich de kroeg van "Michieltje de Kikker", een "verzopen Tappertje" 46 , maar we treffen er "de gryze Filozoof" niet als klant.
Niet Hermes, maar wel zijn geestelijke vader, Jacob Campo Weyerman, bezocht het koffiehuis van G. J. Schoonenberg en het was ook daar, dat de conceptie
van Hermes plaatsvond: Weyerman vertelt dat hij eens was "gezeten in het Koffihuis van Schoonenberg, tot Rotterdam", toen de knecht hem een nummer van de
Amsterdamsche Argus van Hermanus van den Burg in handen gaf. In antwoord
op Hermes' vernietigende kritiek vraagt een Van den Burg-fan hem of hij het beter
zou kunnen, waarop het antwoord luidt: "ja, voor 't minst meer behaaglyk aan de
smaak van de beschaafde werelt" 47 . Bewezen wordt die uitspraak in de Rotter-

damsche Hermes!
Over andere Rotterdamse plaatsen van samenkomst wordt in de RH weinig
gerept. Genoemd worden nog de "Hoendermarkt" 48 in verband met het geruchtmakend optreden van de bekende kwakzalver Jan Frap8 49 en de "Stads Doele"
naar aanleiding van het verblijf aldaar van uit Florida afkomstige prinselijke
gasten, "de Prins Illa Cadego" en "de Princesse Toschea Stoga" , wier exotisch
uiterlijk veel opzien baarde 5°.
Als rechtgeaard satiricus spaart Hermes ook jegens Rotterdam de roede niet;
voor zover mij dat duidelijk is, lijkt hij zich daarbij voornamelijk te richten op de
windhandel, maar een enkele keer ook hekelt hij wat meer in het algemeen, zij het
achter de veilige verschansing van een literaire vorm. Zo vertelt hij eens door zijn
"Daemon" gemaand te zijn de "Waarheit" te volgen. Gewillig bekijkt hij haar
door een daartoe verstrekt "kristalle zonnetje", ziet haar een paar keer boven
Leeuwenburg rondcirkelen en vervolgens koers zetten naar "eene vermaarde
Koopstadt, toegewijdt aan den Maasgodt en de Godinne Rotha". Samen met
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"Daemon" volgt Hermes het "licht van de waarheit" 51 .
Tijdens deze wonderlijke 'sightseeing tour' wordt Hermes getoond "hoe bedriegelyk de schyn is".Hij wordt onderricht omtrent een "jong Drukker, die, eenige Pasquinades, vol saamgeperste logens, gedrukt hebbende, op hoop van daar
langs een voet vleesch in zyn kuip te bemagtigen, zich te laat van hoop en profyt
gedestitueert zag"; omtrent een "rype Princesse [...] dewelke een natuurlyke aversie vertoonde voor het dier, Man genoemt", maar die, beschouwd door het Microscopium van de Waarheit" een zodanig gedrag vertoonde dat "Waarheit en Hermes [er]van begonden te blozen"; omtrent een "jonge Juffrou" die ondanks haar
bewering in "maagdelyke zuiverheit" te willen sterven binnen een half uur een
"blyde Moeder" werd; over officieren, die, hoe manhaftig van uiterlijk ook, zich
ontpopten als lafaards; over "Aktionisten" die in het licht der waarheid bezien
"Bedriegers of Zotten" bleken te zijn; over ...; kortom allerlei mensen en groeperingen in het toenmalige Rotterdam moeten het ontgelden, maar (helaas voor ons)
geen ervan wordt met name genoemd".
De laatstgenoemde categoric, die van de actionisten, heeft — zoals gezegd —
het meest van onze `tuchtheer' te duchten. De uitvoerigste passages, gewijd aan de
Rotterdamse windhandel, zijn te vinden in RH 18 en 46 53 ; duidelijk stelt Hermes
zich terughoudend op jegens de negotie van zijn stadgenoten. Veel uitbundiger
pakt hij uit bij het gispen van de buitenlandse actionisten; enige voorzichtigheid bij
het compromitteren van Rotterdammers was kennelijk wel geboden! Voor zover ik
heb kunnen ontdekken is er maar een Rotterdamse actionist die in de RH min of
meer bij name wordt genoemd: de "genaturalizeerden Engelschen Vlieger", die
immers niemand anders kan zijn dan de uit Engeland afkomstige speculant Robert
de Vlieger, maar hij was dan ook maar een 'import-Rotterdammer' 54 !
Voor wat de Rotterdamse windhandel betreft, is afl. 18 uit de RH verreweg de
meest interessante. De bespreking van de betrokken passage brengt ons ook weer
— zoals hierboven al aangekondigd — bij de persoon, of liever, bij het beeld van
Erasmus.
Erasmus geldt bij Hermes als een autoriteit. Daarin stond hij in zijn stad niet
alleen. Ook by. in de kring van Rotterdamse literatoren als Francois en diens zoon
David van Hoogstraten, Joachim Oudaan, Heimen Dullaert, Pieter Deinoot en Joannes Antonides van der Goes genoten Erasmus en zijn ideeen veel sympathie 55 .
Al in 1549 was voor Erasmus een (houten) beeld opgericht, dat in 1557 vervangen werd door een beeld dat meer het karakter droeg van een echt standbeeld:
het was vervaardigd van arduinsteen en had daardoor een meer permanent karakter; het kreeg een vaste standplaats (op de Markt) en — misschien het belangrijkste
— het had uitsluitend als doel de afgebeelde persoon te eren. (Het vorige beeld had
nl. dienst gedaan om namens de Rotterdamse burgers Prins Philips (de latere Philips II) bij diens intocht te begroeten). In 1572 werd het stenen beeld echter door
Spaanse soldaten vernield en in het water gegooid, waarna het weer vervangen
werd door een houten beeld dat op zijn beurt uiterlijk in 1596 voor een stenen monument verruild werd. In 1616 besloot men het beeld op de Markt te vernieuwen;
in 1618 kreeg Hendrik de Keyser de opdracht daartoe. Het resultaat was een bronzen beeld, dat in 1622 werd opgesteld na een mislukte poging van de kerkeraad om
de plaatsing te voorkomen. In 1621 tekende een delegatie van de kerkeraad nl. bij
de vroedschap protest aan tegen het plaatsen van een beeld van Erasmas, omdat
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diens ideedn te libertijns zouden zijn en teveel overeenstemming vertoonden met
die van de remonstranten, waardoor beroering zou kunnen ontstaan. De overheid
zag hierin echter geen reden tot ingrijpen en de plannen gingen gewoon door 56 .
Het standbeeld bleef staan tot 1674. Toen liet de vroedschap het verwijderen
— naar haar zeggen wegens de bouwvallige staat van het bruggewelf — en opbergen in het Stads-Timmerhuis. In werkelijkheid was men echter beducht voor baldadigheden van het volk, dat overigens door geheel andere oorzaken, sterk tot
oproer neigde. Pas in 1677 werd het heropgericht 57 .
Daartoe werd het op een nieuwe sokkel geplaatst (ontworpen door Cornelis
Brouwer), waarin het volgende gedicht van de Rotterdamse dichter en Collegiant
Joachim Oudaan was gebeiteld:
Hier rees die grote zon, en ging te Bazel onder:
De Rijks-stad eer' en vier' die heilig in zijn graf:
Dit tweede leven geeft die 't eerste leven gaf:
Maar 't Licht der talen, 't zout der zeden, 't heerlijk wonder,
Waar met de liefde, en vrede, en godgeleerdheid praalt,
Wordt met geen graf gederd noch met geen beeld betaalt:
Dies moet hier 't luchtgewelf Erasmus over dekken,
Nadien geen mindre plaats zijn tempel kan verstrekken.

De contraremonstrantse factie, die toch at vergeefs had gepoogd de heroprichting
van het beeld te beletten, raakte bepaald getergd nu zij ook nog moest aanzien hoe
een vers van een als zeer onrechtzinnig bekend staande Rijnsburger op de sokkel
prijkte voorzien van zijn naam! Dat leidde ertoe dat (bij duisternis) Oudaans naam
door de `zwarte vlieg' (zoals de conservatieve partij werd genoemd) werd
verwijderd 58 .
At met at was er nogal gesold met Erasmus' standbeeld; dat het er "vermoeit van
dag en nacht onder den blooten hemel te pronken" 59 ten tijde van Hermes' verblijf
in Rotterdam zelf eens behoefte aan kreeg op stap te gaan, mag dus niet zo verwonderlij k heten. RH 18 brengt verslag uit over die merkwaardige escapade van de
"uit Brons gegoten Geleerde".
Op een mooie, heldere nacht stapt Erasmus van zijn sokkel en begeeft zich,
komende van de Markt, in zuidwestelijke richting naar de (Stads)vest (tussen de
"Schiedamsche en de Binnewegsche poort", en wel bij de "Overhaal"), alwaar hij
zijn wandeling laat voorafgaan door een frisse duik (daarbij zeker zorg dragend
voor het "droogblyven van zyn boek"!) om aan de overkant Tangs de Coolsingel
noordwaarts te lopen. Vervolgens buigt hij in oostelijke richting of naar de Goudsesingel, volgt in noordelijke richting de `Goutsche weg' en slaat (weer in oostelijke
richting) de Wafellaan in. Hij bereikt dan de Oudedijk, waar Hermes, in gepeins
verzonken, hem vanuit zijn dakvenster in het oog krijgt en een gesprek hoort voeren met het hierboven at genoemde "houte Leeutje". Dat gesprek gaat over de deplorabele toestand van de Rotterdamse handel. Eens, zo verzucht Erasmus, werd
in Rotterdam het moreel verval krachtig bestreden, maar jammerlijk raakte de
stad ten prooi aan de "Tuimelgeest" van de actiehandel en stond de eens zo trotse
beurs op haar kop. Vurig stemt Hermes' "Leeutje" met zijn woorden in: de
"groote Dezideer" moet hulp bieden. Die wordt hem toegezegd. In het vervolg van
zijn claus wijst Erasmus erop dat er altijd, en dus ook in dit geval, voortekenen
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zijn van het kwaad. In zijn hang naar goud heeft men die evenwel veronachtzaamd. Zo kon het gebeuren dat de "Actiehelden" het noodlottig gevolg van hun
handel in lucht moesten ervaren: wie eens zo galant een snuifje tabak kon nemen,
zo aardig de deuntjes van Quinault kon zingen en de actiehandel zo fier verdedigde, versteende van schrik bij de 'crash' in "Quincampoix". Bij de financiele slag
raakte de een bezweet van emotie, een volgende buiten zinnen, terwijl "Frans de
Nachtraaf" zijn zwager, wiens haren te berge rezen, trachtte te troosten met het
"Cartuis memento mori". Vers in Erasmus' geheugen lagen ook "Pieters zwarte
blikken" en "Jonker Roelof" 's wanhoopskreten 6°. Misschien was die aanduiding
voor de tijdgenoot toereikend, voor ons is ze dat zeker niet. Helaas is het (nog?)
volstrekt onduidelijk wie nu precies de heren waren die zo'n miserabel (maar volgens Erasmus verdiend!) lot trof. Uit zijn mond zullen we dat niet meer vernemen,
want opeens haalt de geleerde een "zakhorologie" onder zijn "bonten nachtrok"
vandaan, hem ooit "door den Canselier T:Morus tot een prezent gegeven" en
constateert dat het "zes minuten voor vyf uuren" is, de hoogste tijd dus om terug
te keren naar de Markt. Hermes heeft daar begrip voor: een lege sokkel zou tot opschudding leiden, en dan ... wie zou men voor de dief aanzien 61 ? Zijn belofte, de
lezer later het vervolg van de "afgebroke converzatie" mee te delen, doet hij echter
helaas niet gestand... 62
Het idee het beeld van Erasmus aan de wandel te laten gaan zal Hermes — hij
stipt dat zelf ook terloops aan — wel ingegeven zijn door een gebeurtenis die niet
ver van zijn huis had plaatsgevonden. De Rotterdammers en Kralingers hadden nl.
getuige kunnen zijn van een "ontwiekte Molen buiten d'Oostpoort, die over eenigen tydt verscheide treden langs den Dyk deed." 63
Als een (zij het ontwiekte) molen een tripje kon maken, waarom een bronzen
Erasmusbeeld dan niet?
Helaas heb ik het geval van de verplaatsing van een molen aan de Oostzeedijk
niet kunnen achterhalen. Vermoedelijk gaat het om een paltrokmolen (houtzaagmolen); misschien was het de `Fortuin', maar zeker is dat bepaald niet. (Overigens
was het verplaatsen van een molen geen unieke aangelegenheid; zoiets gebeurde
wel vaker)".
Erasmus' wandeling is op bijgaande kaartjes ingetekend: een uit 1733, waarop
Kralingen niet staat afgebeeld en waarvan derhalve een deel van de wandeling ontbreekt; een ander van recenter datum, waarop — voor zover dat op grond van
Hermes' schaarse aanwijzingen valt na te gaan — wel de gehele route is ingetekend.
Daarbij moet ik wel enig voorbehoud maken: zoals bekend is een groot deel
van de Rotterdamse binnenstad in de Tweede Wereldoorlog gebombardeerd en nadien zijn de straten anders aangelegd dan voorheen. Bovendien is allerlei water in
de loop der eeuwen gedempt, wat natuurlijk ook de nodige veranderingen in het
stadspatroon met zich meebracht.
Daarom laat ik hier een korte verantwoording van de `moderne' route volgen.
Erasmus staat op de Grote Markt, het punt van vertrek. Vandaar loopt hij waarschijnlij k (dat was een gebruikelijke route in Hermes' dagen) via de `Hoogstraat en
de Korte Hoogstraat (via het huidige Churchillplein) naar de Schiedamsedijk, waar
hij rechtsaf slaat, de Schilderstraat (vroeger: -steeg) in. Bij de Overhaal (veer in het
45

46

47

verlengde van de Leeuwenbrug, aan het eind van de Schildersteeg) zwemt hij de
Schiedamsevest over (die gelukkig gedempt is; ook de fanatici onder ons houden
het droog), waarna hij rechtsaf slaat en de Schiedamsesingel (Schiedamsevest), de
Coolsingel en (via Hofplein en Pompenbrug) de Goudsesingel afloopt.
Halverwege de laatste slaat hij linksaf de `Goutsche weg' in. Deze bestaat nog
maar gedeeltelijk; vroeger verbond hij de Goudserijweg met de Goudsesingel; in
het begin van W.O. II schijnt het stratenplan daar veranderd te zijn met als gevolg
dat alleen het noordelijk deel van de Goudseweg bleef bestaan, zodat hij geen verbinding meer vormt tussen Goudsesingel en Goudserijweg.
Daarom heb ik gekozen voor de ermee parallel lopende Vondelweg. Aan het
eind van de Goudseweg loopt Erasmus rechtsaf de Wafellaan in. Ook die bestaat
niet meer, wel de Goudserijweg die er evenwijdig mee loopt.
Naar zijn verdere tocht richting Oudedijk kunnen we alleen maar gissen: Hermes geeft daar geen beschrijving van. In onze tijd is de Oudedijk uitsluitend te bereiken (althans als we de kortste weg kiezen) via de Vlietlaan.
Eenmaal op de Oudedijk voert Erasmus bij `Leeuwenburg' de bovenbeschreven conversatie met het `Leeutje' van Hermes. Waar Leeuwenburg lag (zo het werkelijk bestaan heeft) is mij onbekend, maar het moet ergens tussen het begin van
de Oudedijk en het eind ervan, bij Kortekade/Hoflaan, gelegen hebben, omdat al
aan het begin van de achttiende eeuw langs de gehele dijk buitenplaatsen gebouwd
waren. Om het zekere voor het onzekere te nemen laat ik Erasmus dus pas bij de
Hoflaan (die in elk geval een zeer oude laan is) rechtsaf slaan, richting Oostzeedijk. Daarlangs zal hij teruggelopen zijn naar de `Oostpoort' (het Oostplein), vanwaar hij wel langs de Hoogstraat terug naar zijn sokkel op de Grote Markt gekuierd zal zijn65 .
Nu Erasmus weer veilig op zijn post is, verlaten we de stad van Hermes en Hermes
zelf. Met de vraag in hoeverre ook Weyerman de stad onveilig maakte, laat ik U
achter...
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Een kleine kennismaking met een eerlijk satiricus*
M. d'Hane-Scheltema

I.
Ergernissen op papier zijn niet altijd eerlijk of echt. Als ik naga welke perioden in
de literatuur `ergernisvol' zijn geweest, vind ik er drie — het Rome van Juvenalis,
de achttiende eeuw van Jacob Campo Weyerman en ons eigen satirische heden —,
maar tussen die drie zie ik dan wel grote verschillen in pretenties en literaire kwaliteit.
Qua pretenties liggen het Rome van toen en de wereld van heden vrij dicht bij
elkaar; de achttiende eeuw valt er, naar mijn gevoel, een beetje tussen uit, niet vanwege de kwaliteit, maar omdat men daar een modieus barok spel speelt, een Menserger-je op een ingenieus speelbord vol kennis en literaire rijkdom. Charmant en
interessant, dat zeker, maar of Weyerman en zijn geestverwanten in binnen- en
buitenland zich nu zo geergerd hebben, — ik geloof het niet. Zij lijken mij te zeer
gecharmeerd van hun eigen literaire genre en anderzijds te geindoctrineerd door
het zedepreken van hun tijd om persoonlijk diep gekwetst te zijn.
Onze moderne satirici zijn anders: zij spelen geen spel, zij hebben geen tijd
voor spelletjes, want de maatschappij verloedert en het onrecht grijnst hen van alle
kanten aan. Zij moeten a.h.w. de straat op met hun protesten, muren bekladden
en mensen beschreeuwen, en bereiken daarmee zulke toonhoogten, dat het me niet
zal verbazen, als onze twintigste eeuw in toekomstige literatuurboeken wordt beschreven als een bijzonder hoogtepunt van de satire. Maar dat neemt niet weg, dat
ik hun papieren ergernissen vaak ervaar als oneerlijk en onecht.
De ergernissen van Juvenalis zijn geen mode geweest noch spel. Daarom zei ik
al, dat ze meer bij onze tijd passen dan bij de achttiende eeuw. Dat neemt overigens niet weg, dat zijn populariteit en invloed enorm groot waren tijdens de periode 1650-1750. Een invloed, die zo ver ging, dat men kan beweren, denk ik, dat de
achttiende-eeuwse satire zich niet zo duidelijk geprofileerd zou hebben zonder de
baanbrekende Juvenalis-vertalingen in Engeland van John Dryden en zijn groep,
en gelijktijdig die van vele literaire vertalers in Nederland. Zo is het de vraag of by.
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Samuel Johnson dan wel zo arrogant had kunnen bestaan, en of de Amsterdamsche Argus en Rotterdamsche Hermes zulke scherpe tanden hadden getoond. Het
is ook niet zonder betekenis, dat die laatste, althans de uitgever ervan, op zijn titelblad Juvenalis als een soort centrale patroonheilige vertoont.
Onze twintigste eeuw daarentegen heeft niets aan Juvenalis te danken, en toch
schuiven wij gemakkelijker naast hem aan tafel aan. Er is duidelijk sprake van een
verwante smaak, maar met een sterk in het oog springend verschil: de integerheid
van de pretenties en de uitvoering daarvan. Ik geloof, dat Juvenalis zijn ergernissen op zeer integere wijze op papier heeft gezet, en dat onze tijdgenoten hun zeer
verwante ergernissen vaak minder integer verwoorden. Niet omdat ze niet integer
kunnen zijn, maar omdat ze bang zijn anders niet gehoord te worden. Met integer
bedoel ik: trouw aan de eisen van literaire kwaliteit. Ik geloof ook, dat Juvenalis'
ergernissen, zoals beschreven in zijn 16 Satiren, van de hoogste literaire klasse zijn
d66r die integriteit, en dat door gebrek daaraan vele moderne satirici dat niveau te
vaak niet bereiken.
Nu zal menigeen misschien geergerd zijn (geheel passend bij het thema van deze
middag) en denken, dat bier typisch een conservatieve schoolfrik spreekt. Ik betwist het conservatieve, maar wil wel mijn stelling minder frikkig maken en ombouwen tot een vriendelijke vraag: hoe komt het, dat er van Juvenalis' ergernissenin-dichtvorm zo'n kracht uitgaat, dat hij tot de grootsten van de Latijnse literatuur
wordt gerekend (en laat ik nog even benadrukken, dat niemand dat ooit betwist
heeft; Juvenalis betekent met Tacitus voor het `Zilveren Latijn' wat Vergilius, Horatius en Ovidius voor het `Gouden Latijn' waren), en waarom halen bij ons Komrij, Hermans, Campert, Brandt Corstius — om vier van velen te noemen — in een
even satirisch gezinde periode en met zeker even groot verbaal en technisch talent
die klasse (vaak) niet?
Ligt dat misschien aan die dichtvorm? Aan de hedendaagse overvloed van literaire produktie? Aan de journalistiek? Aan de onvergelijkbaarheid van literaire
genres van toen en nu? Of aan mij? Afgezien van dat laatste aspect allemaal interessante discussiepunten, teveel voor een half uur tijd. Daarom slechts een enkele
kanttekening hierbij:
die dichtvorm is wel een heel belangrijk verschil. Het is nu eenmaal zo, dat
vooral sinds de achttiende eeuw literaire ergernissen steeds meer in proza worden
geuit; na de satire-gedichten van Pope is, voorzover ik weet, niet meer op dat niveau en in die mate aan dat genre gedaan. Op concieze formulering en goede verhoudingen oefent podzie waarschijnlijk meer dwang uit dan proza, dat wel, maar
het zou een foute conclusie zijn, dat men daarom aan prozaschrijvers, satirisch of
niet, minder hoge eisen hoeft te stellen. Klasse blij ft klasse;
dan, wat betreft de vraag of men tegenwoordig verdrinkt in een overvloed aan
literaire produktie, kun je inderdaad spreken van een dreigend gevaar; maar je
kunt er direct tegenover stellen, dat er des te meer potentiele lezers, luisteraars en
media zijn om een schrijver te bejubelen en de hemel in te prijzen, en zeker loopt
deze niet het risico van then om volslagen verloren te gaan, wanneer hij ondanks
kwaliteit niet direct (h)erkend wordt. Herontdekkingen of late ontdekkingen kwamen in de oudheid niet zo voor; een Nescio zou 2000 jaar geleden met zijn eigen
Mene Tekel misschien wel te gronde zijn gegaan;
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tenslotte is misschien ook de journalistiek, die sinds J.C. Weyerman zo'n hoge vlucht heeft genomen, wel een aanleiding om te concluderen, dat de literaire niveaus van toen en nu hoegenaamd niet meer vergelijkbaar zijn. Maar ook dan
blijft die integriteit, die trouw aan de eisen van literaire kwaliteit, een waardebepalend gegeven. Wat Juvenalis daar zelf over zegt, is misschien aardig om nader te
beschouwen.
II.
Er zijn bij Juvenalis twee hoofd-ergernissen te bespeuren, waaraan alle andere
vastklitten. De eerste betreft de valse verhoudingen tussen arm en rijk; de tweede
de intellectuele en artistieke schijnwereld van zijn tijd. Die tweede is vooral de aanleiding geweest tot zijn eigen dichterschap. De literaire wereld beviel hem niet; er
werd veel te veel geschreven en waar talent aanwezig was, werd dat besteed aan de
verkeerde, vaak traditionele onderwerpen, zoals tragedies en gedichten vol met
mythologie. Zijn eerste Satire, die een verantwoording is voor alle volgende, opent
daarmee:
Mag ik alleen maar luisteren? En nooit
iets terug doen, als de zaagklank van een dichter
mij gek maakt met zijn Theseus? Mag de een
mij met zijn klaagzang straffeloos vervelen,
een ander met zijn kluchten? Mag dan zo maar
een hele Telephus mijn dag verpesten?
Of een Orestes, die van rand tot rand
de boekrol vult en op de achterkant
dan nog te kort komt? Als geen ander weet ik
de weg in 't mythologisch Woud van Mars
of in Vulcanus' grot, dichtbij de Windgod,
en wat diens winden doen of welke schimmen
straf ondergaan van Aeacus, waar Jason
een gulden vlies versiert, hoe een centaur
met olmen slingert, — van dat soort verhalen
ritselen eeuwigdurend de platanen
in Fronto's tuin, waar marmerwerk en zuilen
geknakt staan mee te huilen met de zeurstem
van waarlijk niet alleen de slechte dichters!
[...1
Dwaas dus zou het zijn
papier te sparen uit bescheidenheid
terwijl zoveel poeten het verprutsen.

Hij mist dus kwaliteit bij anderen en weet, dat hij zelf beter kan. Dit lijkt op arrogantie, maar het aantonen ervan is natuurlijk de beste kritiek op andermans tekorten. Uitdagend poneert hij zichzelf, maar treedt daarna — en dit is, geloof ik, zo
belangrijk voor zijn kwaliteit — direct als persoon terug om de materie, die hem
ergert, te verheffen. Het woordje `ik' komt bijna niet meer voor in de rest van zijn
werk, de eerste indruk van arrogantie wordt uitgewist door zo'n grote bescheidenheid, dat we van Juvenalis zelf nog altijd bijna niets weten, terwijl zijn werk een
van de belangrijkste bronnen is voor de kennis van zijn tijd.
Na nog een bescheiden vraag: `ik mag dus verder gaan? Of hoort men liever
weer over Heracles...', komt in zijn gedichten die geweldige vaart, die zo karakte52

ristiek is voor zijn stijl:
Ik mag dus verder gaan? Of hoort men liever
weer over Heracles, of weer zo'n ondicht
over die timmerman met vleugels aan,
zo'n labyrintverhaal met watervallen
van Icarus? Terwijl in werkelijkheid
heden ten dage menig echtgenoot
toelagen aanneemt van z'n vrouw d'r minnaar
waarvoor hij goed naar het plafond wil staren
en bij gelagen doet of zijn neus bloedt;
terwijl een ander, die 't vermogen van
zijn voorgeslacht aan paarden heeft verbrast,
er vast op rekent cavaleriekaptein
te zullen zijn, en jeugdig als hij is
langs de Flaminiaweg gaat galopperen,
zelf aan de teugels, om zijn stoergeklede
meejagende vriendin te imponeren.
Trouwens, je zou alleen al op een kruispunt
een dagboek kunnen vullen, want kijk daar:
zes slavenschouders torsen een wijd-open
weinig bescheiden draagstoel, waarin iemand
loom in de kussens hangt, zo'n soort Maecenas,
een testamentenknoeier, die zijn geld
aan stempellak en valse akten dankt.
En hem passeert een machtige matrone,
gewend om thuis een dorstig echtgenoot
exquise wijn te reiken, aangelengd
met kikkergif; een beter soort Lucusta,
die ook Naar minder kundige vriendinnen
leert, hoe je ondanks praatjes van de mensen
een echtgenoot om zeep helpt en cremeert.

Tien regels verder is de conclusie dan ook: `Dus moet ik wel / uit verontwaardiging
— niet van nature — / gedichten en speciaal satiren schrijven'. En zijn pretenties
zijn dan niet mis, maar dat mag, als je ze waar maakt:
Al wat de mens beweegt, sinds dat de regen
de zee opjoeg, waardoor Deucalions ark
hoog op een bergtop stak, en hij 't orakel
om redding vroeg, waarna zijn stenen langzaam
de warmte kregen van een mens, en ook
uit Pyrrha's stenen naakte vrouwen groeiden
al wat sindsdien gebeurt uit vrees of haat,
uit vreugde, hartewens of willekeur,
zit in mijn boek verwerkt. Want wanneer bloeide
de ondeugd zo intens, wanneer stond ooit
de wrede mond van hebzucht wijder open,
werd driftiger de dobbelsteen gegooid?
Geen mens gaat nog alleen met portemonnaie
een gokhuis in: om waarlijk vals te spelen
brengt hij z'n hele geldkist mee, zodat je
rond de gewapende croupier complete
veldslagen ziet! En is het niet bezopen
dat men een ton verbrast, maar weigert voor
een rillerige slaaf een jas te kopen?
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Na zes Satiren is de dichter zo volledig gegrepen en bezeten door zijn schrijversschap, dat hij in het thema van ondank-is-des-dichters-loon schrij ft:
Toch dichten wij maar voort; wij trekken voren
in pover zand en ploegen zonder loon
over een kaal stuk strand. Maar geef je 't op,
dan blijkt hoe sterk die aangeboren eerzucht
jou en zovelen vasthoudt in zijn strop
en wat voor ongeneeslij k schrij fgezwel
voor eeuwig woont in zieke dichterszielen.

En dan waarschuwt hij voor dat grootste gevaar, dat kwaliteitsverlies, dat kan ontstaan door van alles, maar vooral door armoe of te grote zucht naar (modern gezegd) verkoopcijfers:
En toch, een waarlijk groot poeet, wiens ader
niet een publieke waterleiding is,
die niet gewend is klieken op te warmen,
geen dooie taal slaat als een eenheidsmunt
ik ken er nu niet een, maar straks of later
komt hij wel weer —, bestaat alleen bij gratie
van een gemoed dat zonder angsten leeft,
geen muizenissen kent, maar zich in bossen
vlijtig te goed wil doen aan de inspiratie
van Muzenbronnen. In Pieria's grot
kun je niet zingen of in trance raken
als armoe je verbittert, als je lichaam
door geldgebrek geplaagd wordt, dag en nacht.
Horatius schreef met een voile maag
zijn jubelverzen op. Waar blij ft talent
Wanneer je niet uitsluitend bij je verzen
betrokken bent?

Welnu, deze gedachten zijn niet zo origineel of speciaal, dat de regels waarin
ze verwoord zijn alleen daardoor literair van niveau zijn. Dat zijn ze wel door de
voortdurende aanwezige zorg voor kwaliteit en voor goede verhoudingen tussen
gedachten en vorm, en door de afstand die de dichter daarmee neemt. Afstand en
goede verhoudingen, dat zijn de kenmerken van Juvenalis' literaire ergernissen.
En nu wil ik even terug naar het heden. Want Juvenalis' gedachten komen in
al hun beknoptheid dicht in de buurt van de honderdmaal langere protesten van
W.F. Hermans, die ook tegen de literaire wereld tekeer gaat in zijn Mandarijnen
op Zwavelzuur; m.i. een satirisch meesterwerk van stijl, humor en imponerende
gedachten, als hij het maar had ontdaan van drie dingen: le. van alle zinnen die
met `ik' beginnen en/of met uitroeptekens eindigen, of behept zijn met afkortingen 'by.' en `enz.'; 2e. van alle denigrerende uitlatingen over Nederland en de Nederlandse cultuur in vergelijking met het buitenland (een nog steeds modieuze topes, waarvoor iedereen die aan kwaliteit doet zich zou moeten schamen); 3e. van
alle langere fragmenten, waarin zijn kritiek op sneeuwruimen lijkt, zoals hij dat
zelf zo fraai in zijn voorwoord uitdrukt: 'de meeste kritiek lijkt nu eenmaal op
sneeuwruimen: er verdwijnt alleen mee wat vanzelf ook wel verdwijnen zou'. Wat
zonde van Hermans' kwaliteit, dat hij dan toch zo vaak gaat sneeuwruimen! Zon-
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der die drie dingen zou Mandarijnen op Zwavelzuur iets heel moois zijn, dat geplaatst naast dat zilveren Latijn van Juvenalis op integere wijze zou voldoen aan de
hoogste literaire eisen, en ik geloof, dat we hetzelfde kunnen concluderen over veel
ander werk van Hermans en van zijn tijdgenoten.
Ik besef, dat ik arroganter klink dan wie ook, die ik ter sprake breng. Maar u moet
mij geloven, als ik zeg, dat ik de voorgaande beweringen baseer op het schitterende
Latijn van Juvenalis, en dat de dichtregels stuk voor stuk grimmig, maar fraai gecomponeerd zijn — geen woord teveel, geen woord cliché tenzij opzettelijk cliché,
geen woord modieus. Als u uit de voorgelegde fragmenten een andere indruk hebt,
ligt dat aan de vertaling. Knapper nog: de ene na de andere Satire wekt de indruk
op voortkabbelende toon van de hak op de tak te springen, maar wie erop let moet
constateren, dat geen regel gemist kan worden en dat bijna iedere tien regels een
schilderij omlijsten, dat bedachtzaam en met veel discipline is opgezet.
We weten, zoals ik al zei, van Juvenalis en zijn werkwijze heel weinig. Van andere Latijnse dichters als Lucretius, Vergilius en Ovidius is aan te tonen, dat een
produktie van 600 a 800 dichtregels (hexameters) per jaar een goed gemiddelde
was, d.w.z. van 2 hooguit 3 regels per dag, en er is geen reden aan te nemen, dat
Juvenalis daar ver bovenuit kwam, integendeel. Dat wil zeggen, dat zijn ergernissen uitermate overdacht en geconcentreerd zijn opgeschreven. Maar ieder zgn.
schilderijtje is een Colosseum vol doorkijkjes, en de aandachtige lezer of luisteraar
ervaart dat ook als zodanig en proeft hier hoge kwaliteit.
In dit verband zou ik willen eindigen met twee van die `doorkijkjes' . Het
eerste over Messalina, de vrouw van keizer Claudius, hoort thuis bij wat nog altijd
een dankbaar object is voor satire: het koningshuis of wat voor een Romein het
keizerlijk huis was; de opgeroepen ergernissen daaromtrent hebben ook nog altijd
te maken met die twee hoofd-ergernissen uit Juvenalis' werk, die schijnwereld en
de tegenstellingen tussen arm en rijk:
En wat heeft Claudius
niet meegemaakt? Wanneer zijn keizerin
hem slapend wist, ruilde ze haar paleisbed
graag voor een oude matras; een blonde pruik
over het zwarte haar, in cape vermomd
en met nooit meer dan een gezelschapsdame
sloop Hare Majesteit als hoer de straat op
naar een bedompt bordeel, waar zij haar eigen
klein hokje had met een versleten sprei.
De borsten goudombiesd en verder naakt
verkocht zij zich onder de naam Lycisca
en pronkte met haar buik, waarin een Prins
gelegen had. Ze lonkte allerliefst
naar wie haar opzocht en bedong haar loon.
En als de hoerenbaas zijn meisjes zei
de zaak te sluiten, kwam zij altijd spijtig
het allerlaatst naar buiten, stijf en brandend
in 't onderlijf en wel vermoeid door mannen,
maar niet verzadigd nog. De oliewalm
had haar gezicht besmeurd met zwarte vegen...
Zo kwam zij met de geur van 'Rood Paleis'
tenslotte terug in 't Palatijnse praalbed.
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Aldus het hof, waarbij ik dan nog zwijg
over de rest.

En, in tegenstelling hiermee, een fragment over Trebius, arme sloeber, die als
client eindelijk een keertje bij zijn rijke patroon Virro mag dineren. De discrithinatie die hij daar aan tafel te slikken krijgt is het thema van een hele Satire (de 5e),
waaruit het volgende:
Kijk ondertussen eens
— om toch vooral geen ergernis te missen —
wat voor gebarendans met zwaaiend mes
de butler uitvoert volgens alle regels
der voorsnijkunst: het maakt verdraaid veel uit
met welk gebaar een haas wordt aangesneden
dan wel een kip. En als jij als client
een uitroep waagt alsof je iemand bent
met naam en toenaam, — aan je zolen word je
de voordeur uitgewipt, zoals eens Cacus
behandeld werd door Hercules. En denk je
dat Virro jou ooit toedrinkt of zijn glas
laat raken door jouw lippen? Wie van jullie
is zo brutaal, zo slecht, dat hij de `rneester'
een proost toeroept? Dat hoort toch bij de dingen
die iemand met kapotte jas niet zegt.
Maar als een god of iemand die een god lijkt,
en menselijker is dan 's mensen lot,
jou veertig mille zou schenken, — wat een dikke
en dure vriend zou je van Virro worden!
Eerst niks, en dan: `Geef Trebius nog wat!',
Zet dit bij Trebius!', 'Hier, ouwe jongen,
een lendestukje?"t Zijn die veertig mille
die hij aanbidt; dat zijn zijn ouwe jongens!
De 16 Satiren van Juvenalis zijn eigenlijk een lange keten van zulke schilderingen achter elkaar. Ze zijn neergeschreven als tegendraadse literatuur, in een traditie die hoge eisen stelde, en vooral ook op poezie-gebied aan de uitvoering zeer
strikte eisen. Een dwang die erg contrast-_,%ert met de vrije stromen aan bitterheden
van tegenwoordig. U hebt begrepen, dat ik deze oude podzie, deze sterk geconcentreerde gifextracten eerlijker en krachtiger van toon vind dan veel hedendaagse
geirriteerde teksten, die mij te vaak zijn aangelengd met journalistieke ikkigheid en
ergernissen om de ergernissen. Juvenalis' lang-overdachte satirische zinnen komen
op mij spontaner over dan het ongeremd vloeiende proza van moderne satirici,
hoeveel geniale flitsen daarin ook verwerkt zijn.
Maar begrijp me dan wel goed: ik wil zeker niet pleiten voor een retour naar
AF of voor een herstel van literair-klassieke normen en vormen. Alleen, die krachtige, kritische pen van 1900 jaar geleden is bepaald nog niet uitgekrast; vanaf haar
lang vergane boekrol daagt zij nog steeds uit.

* Tekst van de lezing gehouden op zaterdag 28 februari 1987 tijdens het Symposium Irritatie — Tegendraadse Literatuur. Dit symposium werd gezamenlijk georganiseerd door de
Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam en de Stichting JCW.
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EEN DRONKEN TOR IN ROTTERDAM, of WIE ZIJN
Weyerman en Jan van Hoogstraten.
NEUS SCHENDT
Jos Leenes

Over de datering van Weyermans eerste gedrukte kluchtspelen is al enige malen geschreven in de Mededelingen 1 . In Het verlokkend ooft wordt Jan van Hoogstratens verblijf te Breda aangevoerd om Democritus en Heraclitus Brabantsche voyage te dateren op 1701. Van Hoogstraten schreef hier namelijk twee lofdichten bij 2 .
Hij was echter ook in 1704 te Breda. Daar verscheen in dat jaar 'by Cornelis Tessers, Stads Drukker en boekverkooper in de Veemart-straat' het Zegevuur over 's
lands glorieuse veldtriomfen aen den Donauw, door den onverwinnelyken held, en
hartog van Marlboroug, geschreven door J.V.H.: Jan van Hoogstraten. Dit `Zegevuur over 's Lands dubble Triomf aan den Donauw' begint met een opdracht aan
drossaard graaf van Portland en de magistraat van Breda. Dan volgt een lofdicht
van twee pagina's op de veldslag 3 . In 1704 oefende Weyerman ijverig in het schrijven van blijspelen. Hiervan getuigt het dikke manuscript in de UB Leiden 4 . Dat hij
hierbij informatie inwon en kreeg van Jan van Hoogstraten lezen we in een pamflet
uit 1720 5 . Het lijkt mij daarom waarschijnlijk, dat de Democritus pas in 1704 of
1705 verscheen.
In 1720 maakte Weyerman in de Rotterdamsche Hermes Jan van Hoogstraten
belachelijk naar aanleiding van de uitgave van het vijfde deel van diens Mengelpoezy. Vele pamfletten verschenen daarop ter verdediging van Jan van Hoogstratens. In een hiervan, Briefgesprek of Samenkouting door letteren V. aan M.
[1720], wordt aan ene Marcellus de opvoering van de Antwerpsen courantier te
Breda in herinnering gebracht. Opvallend is, dat over de datering, 'het triomf- of
vreugdejaar; wanneer de faam den lof van den grooten Hertog van Marlbourg (...)
uitblies' ( = 1704) een alinea lang wordt uitgeweid. De opvoering, met Weyerman
als hoofdpersoon, wordt bespot 7 . Dit zou kunnen wijzen op Van Hoogstratens auteurschap: hij was in Breda in 1704, schreef in dat jaar een lofdicht op Marlborough, informeerde Weyerman toen over het schrijven van blijspelen en had in
1720 genoeg redenen om hem een koekje van eigen deeg te geven.
In een ander pamflet, Briefgesprek of Samenkouting door letteren. Aan
V***. [1720], waarvan hieronder de passage volgt die betrekking heeft op Weyerman, geeft de auteur aan Volusius ( = V***, = Van Hoogstraten?) de goede raad,
dat hij zich niets moet aantrekken van spotternij. Verder stuurt hij Volusius 'wederom eenen Argus die UE wat genugchelyker onderhouden zal'. Dit kan erop wijzen, dat Hermanus van den Burg het pamflet heeft geschreven, maar het kan ook
slechts een pesterij zijn: Weyermans kritiek op de Amsterdamsche Argus was algemeen bekend. Dat Hermanus van den Burg zich bezig hield met het meningsverschil Weyerman-Van Hoogstraten blijkt uit diens Argus van 5 sept. 1721. Hij
zinspeelt op het feit, dat Van Hoogstraten Weyermans verleden goed kent: `Nock
is by bang voor Bommel, Om dat daer woont zyn Drommel; Die net al zyn Legen57

den weet; Hoe hy genoten gunst vergeet' 8 . Met `genoten gunst' lijkt te worden gedoeld op Van Hoogstratens toneelaanwijzingen. Deze woonde in die tijd te Zaltbommel. Overigens voert Weyerman zelf aan dat Van Hoogstraten en Van den
Burg tot de pamflettisten behoren in de Rotterdamsche Hermes van 2 jan. 1721 (p.
130): een 'out scheel verschopt Zanggodinnenpaapje' tracht Hermes met een Heidensch wierookvat' te beroken, en Argus valt hem `als een verminkte Spitsboef
van terzyde op 't lyf'.
In de tweede helft van het Briefgesprek (...) Aan V***. wordt een aantal
toespelingen gemaakt op Weyermans verleden en heden. Ter sprake komen: zijn
Bredase afkomst (Abdera in Tracie, Weyermans favoriete anagram voor
`Bredaa'); zijn schildersactiviteiten; amoureuze escapades; zijn `krijgslustige' moeder; de berooide staat die hij voerde toen hij in Rotterdam arriveerde; het mecenaat van zijn uitgever Arnold Islolbart' Willis 9 ; het afschuimen van de Rotterdamse kroegen tot diep in de nacht en het sluiten van de oostelijke stadspoort, waardoor hij zijn woning aan de Oudendijk, waar als uithangbord `een rootgeverft
houte Leeutje boven zyn tuinpoortje'l° prijkt, niet meer kan bereiken. Verder gaat
de auteur in op de inhoud van de Rotterdamsche Hermes nrs. 18 t/m 22. Het begint al met een citaat uit nr. 22 (p. 118), en diverse malen wordt Weyermans
woord- en beeldgebruik overgenomen.
Wat er gebeurt als Weyerman met een glaasje teveel op in het nachtelijk Rotterdam rondzwalkt, is hieronder te lezen.

Noten

1. Med.JCW, p. 244 (Ter Horst); p. 353 (Geerars); jrg. 9 (1986) pp. 33-42 (Matthey) en p.
94 (Leenes).
2. Peter Altena, Willem Hendrikx, e.a.: Het verlokkend ooft. Proeven over Jacob Campo
Weyerman. Amsterdam 1985. (Kritische studies), p. 19.
3. Dit pamflet bevindt zich in de Bibliotheca Thysiana van de UB Leiden; sign. Thys. 5676.
4. Vgl. Hanou's beschrijving in Med.JCW, p. 9.
5. "Nu zyne penne, ten laster, verhuurt hebbende, werpt hy [ = Weyerman] zig onder eenen drom doorlugtige Poeten, met glori dezer werelt overleden, om uit die dooden, eenen levenden te zoeken, wien hy onschuldig mag aanvliegen, schoon van den zelven noit
beledigt, maar in tegendeel wel heusselyk onderrigt, doe hy, in voorgaande tyden der
Blyspelen opstel en leiding onkundig, daar over, by geschrifte raad vraagde, en antwoord bequam." (Beschouwing van den nieuwen Hermes [1720], p. 2. Afgedrukt in
Med.JCW, p. 366).
6. Altena schrij ft hier uitvoerig over in Med.JCW, pp. 461-466.
7. Zie hiervoor Matthey in Med.JCW 9 (1986), p. 34.
8. Vgl. De Blauw in Het verlokkend ooft, p. 256. Op p. 255 maakt De Blauw aannemelijk,
dat ook twee pamfletten uit 1720, nl. Aenmerkingen over den opgeworpen Hermes (ook
in Med.JCW, pp. 373-376) en de boven in noot 5 genoemde Beschouwing van de hand
van Van den Burg zijn.
9. In het pamflet Anticyr voor Hermes Furibundus [1720] (afgedrukt in Med.JCW, pp.
377-381) wordt, behalve Weyerman, ook Willis op de hak genomen. Van deze `rykgeneusden Drukker' wordt verteld, dat hij toelaat dat zijn vrouw hem bedriegt. Het toegiftdicht op dit pamflet wordt ondertekend met `Loutie Ralwins', een anagram voor
Aernout Willis. Opvallend is, dat de auteur `Weyerman noemt als benepen toneelspeler
`toen hy met zyn gekuifde Klootje, de bekende Italise klugt speelde' (p. 379). Als hier
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wordt gedoeld op de opvoering van de Antwerpsen courantier zou als auteur Jan van
Hoogstraten in aanmerking kunnen komen.
10. Rotterdamsche Hermes, 21 nov. 1720, p. 82.

Hierbij volgt de diplomatische transcriptie van de tweede helft van Pfl. Th. 5676
(pp. 5-8). De paginering van het origineel is weggelaten en de zetfout "Papis"
werd stilzwijgend gecorrigeerd tot "Paris".

BRIEFGESPREK OF SAMENKOUTING DOOR LETTEREN
Aan V***.
[fragment]
Uit Abdera, stad in Trasie (van Demokritus zoo dikwils uitgelagchen, schoon hy
'er zelf geboren was) is diergelyk een tuimel geest opgestaan. Deze Knevel op alle
transmutatien toeleggende werpt allerhande verwen onder een, en schildert niets
dan 't geen met zyn wanbedryf over een komt. Wat daar buiten is, verwerpt hy.
"Een ryke winkeliers dogter, of Burgerjuffertie," zegt hy, "versmelt als gom tragant (wat geestiger inventie!) op het gezigt van een sneeuwitte pluim, gechamereert
kleed, 4 a 5 fyne hemden, die wekelyks met veel omzigtigheit tweemaal gewassen
worden, een lange stekade, twee paar lubben met brusselse kanten, en een noit betaalde blonde paruik (dit alles te samen gecalculeert maakt een compleet Vendrig
uit) en verpand voor die geleende pluimen veeltyts haar fortuin en gezontheit."
Singulier zal het somwyl waar bevonden worden (maar zoo generaal genomen, als
het hier van den Langgebeenden Trax afgemaalt word, veeltyts ook gelogen. Eene
bonte kray maakt geenen kouden Winter. Dus misverwt eene, die zyne Letterkunde enkel ten misbruike aanlegt, daarom het gros der Geleerde niet. Vremt moet het
ons ook niet voorkomen zoo hy deser wyze, den nagel somwylen op den kop slaat.
Dewyl hem niets gemakkelyker valt dan een schoen over zyn eigen leest te trekken.
Dezen gepluimden Jonker ziet hy in zyn eigen Persoon, en den inventaris zyner
equipagie met de lyst van de zyne conform. Noyt bekommert dat, by afwezentheit, zyne Heremitagie aan meubelen, of lyfsieraden zal bestolen worden die alles
met zich voert, wat hy zich (betaalt of onbetaalt) eygen rekent. 't Eenigste verschil
daar op te vinden, zou het Vaandel zyn, om dat men dat signum honoris geene
Helden offereert, die zich der Griekse A: of P: verwanten roemen. Beter daarom
voor de zulke, zig voor wekelyksen Boufon, of Grappenmaker te verhuren, om de
eerelyke gasie, de vlag volgende, daar uit ten minsten te bescharen.

Practica est multiplex.
De kost wort hedensdaags wonderlyk gewonnen. Niemand beter bekent dan diergelyke dag-en Nagt-Spions.

Fortes creantur fortibus.
Maar wie zou daar uit durven gelooven, dat de Natuur door hare wonderwerken te
weeg zou konnen brengen, dat'er uit eene Dragonderse Amasone, een Trasiaanse
Letterheld zou voort kunnen komen, by welkers wetenschap alle geleerde maar
schaduwen zyn. Want de razende Bellone heeft immers geene gemeenschap met de
vreedsame Minerve. Egter is dat gebleken. Zoude ik UE. Volusius, hier by vertellen, door wat toeval de bewuste Halfreus zoo lang met een gepleisterden Reukvanger geloopen heeft (als ware hy zonder dat Signum Nasonis niet kennelyk genoeg
geweest) zoo behoefde ik de stem, van den grooten Reuzenkrygzinger, en de befaamde velttrompet van den Eoolsen Blindeman wel, daar hy den oorlog der Muizen en Kikvorssen mede opgedeunt heeft. Want van groote Mannen zingt men
noit kleine daden. Hy wyt het de Koestraat, dat hy in de Ezelstraat zynen domphoorn aan stuk heeft gestooten, om dat hy in de eerste van Bagchus zoodanig getoest was, dat hy in de tweede, cum suis vitreis oculis geene huisen van boomen of
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mensen te onderscheiden wist. Hier riep hem de loome vaak na zyne Herimitasi, of
schamele Boerestulp (by hem Hofstede genaamt, want wat zou den grooten Ridder des Vernufts meer hinderen een kleine boot in een magtig oorlogschip te transmuteeren, dan den Ridder Don Quichot, die alle boerehutten, Rietedaken, en
Landkroegen voor Sloten, en Kasteelen aan zag) om te roesten: daar de Nadorst
na 't huis van dezen of genen Mecenas met zyne grappen verhuist: en gins de huiszorg; het oog of de wake zynes hofmeesters alleen niet aan te betrouwen. Maar dewyl na bezette wagt, het klinket der Oosterpoorte gesloten is, en zyne Begunstigers, zoo wel als het gezin van het Luikerbierhuis, met Morfeus nu al op een oor
lagen, was de kans aan wederzyde verkeken. Dus stond hy hier regt als Herkules in
Bivio, onbewust waar heenen koers te zetten: tot hy, door het oog zyner onnaspeurelyke beschouwing, het Kasteel (Bordeel had ik daar haast abusive gezegt.
Menselyk is het eens te verspreken) van den jongen Grave van Hoorn in het vizier
kreeg, en zyn volgeladen schip na de straat, niet van Sunda, Magellaan of la Maire, maar regt toe na die van Lombardye stevende, om aan die kust van Circe, het
anker uit te werpen, en daar met de varkens te roest te gaan. Een uur 3 a 4 ronkens
op een bank had hem hier de Bagchanaalse dampen zoo zeer niet uit doen waassemen, of hy gevoelde zig nog op stroo beenen te staan. Egter op de mars (want een
regte Fleddermuis eert den nagt voor den dag) tot hy, na een weinig omzwervens,
de post van zeker hoekhuis voor een nagtschim aanziende, met zynen voorgevel,
zoo fataal daar tegen aan liep, dat zyn agterkasteel gants aan het waggelen geraakte. En hy op den schoot van zyne moeder de aarde neerstorte, gelyk een Os door
des slagers byl.

Jacet magna Bellua Trojae, qua nil pejus terra creavit
Riep een der voorbygangeren, die hem met de straatsteenen in zulk eene familiare
Conjunctie zag, als of hy die gasten op het vulsel zyner ingewanden ter feest onthaalde.
Maar Faunus, die zyn bezopen Priapismus alom de hand houd, hielp hem ook
weer overend, en zoo regt op zyn schonken, dat hy nu geen leggend meer, maar
wederom een staande beeld geleek, nergens geschonden dan aan den ontramponeerden gevel, door den Neuslapper ligt te herstellen. Daar hebt gy Volusius den
Gevolmagtigden van Kato Censor, die by de jeugtverleyende Armide ter school gelegen hebbende, door alle Nigromantien henen ziet, en zig in alle gedaanten te
transmuteeren weet.
Cefalus was voorhenen op Aurora verslingert. Maar hy liefkoost de Nagtvoogdesse Diane, veel ligt op hope van, met'er tyt Endimions Leger daar door te zullen beklimmen. Paris het regt der Gastvryheit geschonden hebbende, en bedugt, van
Menelaus te zullen betrapt worden, vlood met zyne geschaakte huiswaardin na
Troje: maar hy met zyne Vastenavondkourtisane na Dinter, om zig de eere te geven van haren verongelykten Vader met de oneere zynes geschonden dogters in 't
aanzigt te spuwen, die nu, voor barduzaan en degen, zig met twee krukken behelpen. En, door magteloosheit, en ouderdom zig dier brutaliteit getroosten moest.
Het hongerig Roodleewtje mag wat leggen brullen dat zyn Tugt en Voesterheer,
aan de middag- en avondschuimpjes zoo verslaaft is, dat hy van de veertien nagten
ter nauwernoot eene, aan den Oldendyk roest! Hy, niet gewoon dan op de genade
zyner Mecenen te smeeren, legt zyn Bultzak liever op dons dan op een Boerekermisbed neer. Die zig der schaamte ontdaan heeft waand dat hem alles wel staat, en
geoorloft is. En daar laat het der Trasise Pasquilleur op of rollen; die my zoo verre
van den weg afgeleit heeft, dat me, om UE. wat anders te schryven, de tyt ontschoten is.
-

Est genus hominum qui se primos esse omnium rerum volunt.
Beter zyt gy'er aan, die niet buiten u, maar by u zelven inwoond, en daar door
weet, hoe veel uw huisraad vermag. Hier nevens wederom eenen Argus die UE,
wat genugchelyker onderhouden zal. Leef vrolyk, en stoor u aan geen Laster, maar
verheug u liever, als ge waardig geagt word van de Nyd begrimt te worden. Want
dat gedrogt valt noit op geringe voorwerpen, maar op de zulke, die in haar oog te
veel glori hebben van hare aangebore wangunst niet te verduwen.
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Op het sluiten dezer wort my gezegt, dat eenige spotvogels in het Koffyhuis verbreit hebben; dat de Boeren langs de Rotte malkander diets maken een Meermin
gezien te hebben, welke met den laatsten Zeestorm aan den zoom der Maze opgeborrelt, en zig onder de Stad (daar het lugtig, en pragtig Haringvliet uit een rist Paleizen zig in het klare water spiegelt) zoude vertoont hebben. Ja dat deze verloope
Sirene al watertredende met het halve lyf boven de golven, op het stillen van den
wind, zig in dit volgende Gezang zoude hebben uitgelaten. Luister toe Zanglievende! dus ging het waterliedeke.
Hier waard een wonderlyke geest
By daag een mens, by nagt een beest
In wyn doorweekt uit schrik voor water.
Veldnimfen vlied! de Geyle Sater!
Zoo kr% gelyk een Maartse Kater
op nagtboelaadjes afgerigt,
Beloert u met ontvlamt gezigt.
Wagt u Nolbart met hem te zuipen
Wien ge ooit hebt in zyn schulp doen kruipen!
Of stout gevallen in de flank.
Hy zuipt Sileen zelf van de bank.
Hy leut, die 't leut: ik en leut naat, plagten de olde Waterlanders in hunne kromtaal te zeggen, wanneer ze iet ongelooflyks vertellen hoorden. Maar dat het gelogen, of voor een speeltje hier, of daar gedigt zy. Voor waarheit egter zeggen ze, dat
de Componist W.S. die zig aan de grift van Drusus (of een ador uit dezelve) in het
Klokmuzyk exerceert, daar Noten op gezet, en het dus op eene fraje Zangmaat gebragt heeft, om voor een Saletdeuntje te dienen. Neem 'er het uwe van, en vaar
wel.

Damt Weyerman?
A.J. Hanou

Onlangs bezocht de heer R.C.B. Jansen, medewerker van de UBA (damcollectieDe Schaap) de Weyerman-tentoonstelling in de KB. Hij werd getroffen door de
onderwerpen die zoal in Weyermans oeuvre aan de orde komen. Aangezien hij een
publicatie voorbereidt over de geschiedenis van het damspel in Nederland, schreef
hij het bestuur een brief, onder meer het volgende inhoudend:
"Sinds een jaar doe ik onderzoek naar de geschiedenis van het damspel in Nederland. Volgens een theorie is het spel op 't 100-ruitig bord na 1725 vanuit Frankrij k geintroduceerd en heeft 't snel 't 64-velden damspel verdrongen. Volgens een
andere theorie werd in Holland en Duitsland reeds in de 17e eeuw op 't grote bord
gespeeld.
De oudste referentie van 100-ruitig dammen is aangetroffen bij Justus van Effen 26 jan. 1733 (Hollandsche Spectator). Hij beschrij ft een dampartij in een
Amsterdams koffiehuis [...].
Mocht iemand van uw Stichting ooit stuiten op een dergelijke passage, dan
zou ik dit zeer graag vernemen."
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In een hierop volgend telefonisch gesprek zei de heer Jansen, in antwoord op mijn
vraag waarom enkele dampassages waarnaar in het WNT verwezen werd (o.a. bij
Huygens) niet als "oudste" beschouwd werden, dat die passages het niet geheel
duidelijk maakten dat bier van het ons bekende dammen sprake was.
Ik mocht hem verder wijzen op de passage in Weyermans Vrolyke Tuchtheer
van 13 maart 1730 (en daarmee was in ieder geval Van Effen al geslagen!), p. 290
(niet in de huidige editie), waarin Campo zegt, nadat hij gewezen heeft op de opvoedende waarde van de spelen uit de Oudheid:
Maar, helaas! hoe beklaaglyk zyn de spellen verslimmert zedert die aloude eeuwen; en hoe zou den vroome Palamedes opkyken, indien hy nu onze ruyters en
soldaaten het hembd over het hoofd zag uytrukken om dat te waagen aan het passedix lot van drie dobbelsteenen, daar zyn deftige krygsknegten zaaten te
schaaken, te dammen, of te tellen in het thans verwaarloost kaurisbort. Een speelder slagt een meysjes zot, beyden zyn zy zo verdwaast als of den eerste op amfioen,
en den tweede op een salaad van pypkruyd had ontbeeten.

En wat verder, p. 317, lijkt ook van dammen sprake:
[...] dat dees in het hartje des winters zyn veenturf verkoopt om houtskool te
moogen hebben in de hooimaand; en dat geen met het dambord die goudbeurs
verliest, die hy met het schaakspel had gewonnen.

Verder herinner ik me vagelijk dat in het werk van Weyerman ook verwijzingen
moeten voorkomen naar "Pools [?] dammen", mogelijk in combinatie met een
verwijzing naar het curieus gebouwde friese Molkwerum (Molquern); of komt dat
bij Willem van Swaanenburg voor?
Hierbij een oproep aan de lezers zoveel mogelijk plaatsen uit het Weyermanoeuvre
waar het damspel genoemd wordt op te sturen naar de redactie, liefst uit nog vroeger teksten dan de Tuchtheer, om zodoende de geschiedenis van het damspel ten
behoeve van de publicatie van de heer Jansen zo veel mogelijk body te geven. Weyerman kan 66k als gewone cultuurhistorische bron niet genoeg benut worden.
PS.
De heer Jansen zelf voegde aan het bovenstaande per brief medio maart '87 al het
volgende toe.
Willem van Swaanenburg spreekt in zijn Herboore Oudheid (1726) blz. 415 van
een "Pools of Molquerents dammetje". Van iets dergelijks is ook sprake in zijn
Arlequin distelateur, blz. 5 ("het Molquerentse Dambort van Vriesland"), 290 en
411. — Van dammen blijkt nu ook al sprake in De Examinator of Hollandsche
Zeedenmeester (1731), blz. 99, 278, 334.
En nog mooier, en dank zij de reprint van de Rotterdamsche Hermes van Weyerman, kon hij vaststellen dat Weyerman op 21 augustus 1721 at spreekt van dammen. Blz. 399:
Roome. De Dominikaners, die doorgaans de Contramineurs der Jezuieten zyn,
beginnen aan 't gemytert hof van St. Peter in consideratie te komen. Die Order is,
volgens Onuphrius, in 't jaar 1205 zo helder opgerezen als de vlam van ontstoken
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bedstroo, en Dominiek, geboortig van 't Spaansch Dorp Callagora, heeft die
tweekleurige* Damborden uitgekipt.
*De Dominikanen zyn in 't wit en zwart gebakert.

De heer Jansen merkt in zijn brief onder andere op: " 't Fries dammen is hiermee
70 jaar ouder geworden"; de gegevens zullen — voorzover het de Frisiana betreft
— al benut worden voor een artikel in een vaktijdschrift; dit zal over enkele maanden verschijnen.

Signaleringen
Luis in de pels: lustrum in de pers
De viering van ons tweede lustrum in de
vorm van de KB-tentoonstelling en het
SLAA-symposium werd extra luister bijgezet door de ruime aandacht daarvoor in de
pers.
Onder de titel Tuchtheer en burgerschrik
verscheen er in het Cultureel supplement
van NRC Handelsblad van 6 februari 1987
een uitvoerig artikel van Bianca Stigter over
de tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek . Deze .biedt `een inspirerende kijk op
de achttiende-eeuwse samenleving, beschreven door een vrolijke satiricus' . Aan de
hand van het tentoongestelde materiaal introduceert zij Weyerman in heel zijn veelzijdigheid: de schilder, toneelschrijver, satiricus, courantier, afperser en hielenlikkende
gevangene zijn alle vertegenwoordigd in
haar bespreking. Een kort overzicht van de
Weyerman-waardering en de geschiedenis
van onze stichting ontbreken evenmin. Dat
zij in haar afsluiting de stichting in haar enthousiasme 'wet iets te ver' vindt gaan, onderstreept slechts dat datzelfde enthousiasme indirect toch maar geleid heeft tot (bijvoorbeeld) ruime aandacht voor Weyerman
in 's lands toonaangevende culturele bijlage.
Ook De Volkskrant van zaterdag 21 februari
1987 maant zijn lezers tot een bezoek aan de
tentoonstelling, al duurt die nog slechts een
week. De haast die daarom betracht moet
worden, `wordt meer dan beloond' , aldus
Hub. Hubben in De eerste columnist, een
anderhalfkoloms artikel in de zaterdagbijlage Het Vervolg. Hubben neemt eveneens de gelegenheid te baat de 'door biografen nogal opgeverfde beschrijving' van
Weyerman te nuanceren. Was zijn naam bij-

na verdwenen onder het stof van eeuwen,
deze krijgt weer glans dankzij de Stichting
Jacob Campo Weyerman. De titel ontleent
Hubben aan het brede scala van onderwerpen dat Weyerman oppakt; `onbetrouwbare
roomsen, onbenullige advocaten, platte rijmelaars, geslepen kwakzalvers, courantiers
en uitgevers krijgen de oren gewassen op een
voor die tijd ongekend felle wijze', waarbij
(blij kens onderzoek) `Weyerman zelden bezijden de waarheid schreef'. De twintigsteeeuwse columnist is zichtbaar onder de indruk van de stijl van zijn achttiende-eeuwse
collega en diens `smedige schimpscheuten';
ter illustratie is een citaat over kwakzalvers
uit Het Vermakelijk Wagenpraatje opgenomen. Het artikel bevat verder het minder
fortuinlijke verloop van Weyermans carriere
sinds 1730. Tenslotte beveelt Hubben zijn
lezers de tentoonstelling aan als de weergave
van 'het rijke leven van een man die zichzelf
voorbij liep en daarnaast zijn benen brak op
de heersende moraal', hetgeen in deze tijd
wellicht goed zou zijn geweest voor een
tweede P.C. Hooftprijs-rel.
In Het Vrije Volk van 2 maart 1987 doet
Marike Vierstra verslag van het symposium
dat twee dagen eerder plaats vond in het
Amsterdamse theater De Balie onder auspicien van de Stichting Literaire Activiteiten
Amsterdam. Behalve bekendheid bij het
voornamelij k Rotterdamse lezersbestand,
levert dit verslag weer een nieuw epitheton
ornans voor Weyerman op: de titel luidt Jacob Campo Weyerman, een literaire gifmenger uit Rotterdam. Het artikel begint met
Pieter Poeraets scheldtirade tegen Weyerman waarmee Hella Haasse die middag haar
voordracht begon. Mevrouw Vierstra stelt,
gezien het Rotterdamse medium waarin zij
schrijft, haar lezers Weyerman voor als de
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Rotterdammer die het opnam tegen de Amsterdammer Hermanus van den Burg. De
weergave van de gehouden voordrachten
leunt op mevrouw Vierstra's constatering:
`Omdat Weyerman veel collega's op de korrel nam, vormt zijn oeuvre een goede basis
om andere schrijvers uit de achttiende eeuw
nader te bestuderen' . Veel aandacht in dit
verslag voor de lezing van Hella Haasse, die
in eerste instantie Weyerman vergeleek met
Swift en Voltaire; zij tenadrukte het typisch Nederlands talent van Weyerman in
het typeren van mensen en alledaagse (komische) situaties, en zijn open oog voor merkwaardige schilderachtige personages', al
vindt Haasse Weyerman met al zijn vermakelijkheid toch iets boertigs had' . Niet
helemaal correct typeert mevrouw Vierstra
het verhaal dat Maarten Biesheuvel `als modern bolsturig auteur' voordroeg als een verhandeling over de relatie tussen schoenen en,
onsterfelijkheid. Merkwaardig genoeg in deze bespreking geen woord over de gedenkwaardige lezing van mevrouw d'HaneScheltema over Juvenalis, De integere satiricus. Ook ontbreekt een vermelding van de
twintigste-eeuwse premiere van vijf
Weyerman-liederen, zo voortreffelijk vertolkt door Margot Kalse en La Barca. In dit
verslag wordt wel de bijzondere bijdrage van
Bernt Luger aan deze feestelijke middag gememoreerd waarin een vermakelijke schets
werd gegeven van de stichtingsrituelen, zoals
de j aarlij k se expeditie-vergaderingen, tijdens welke geden (vrienden er schoorvoetend achteraan) serieuze aandacht schenken
aan elke boerenstulp waar hij toevallig een
kwartiertje verpoosde' . Maar volgens Marike Vierstra is dit gebruik `een bijkomstigheid' die niets afdoet aan de ernst waarmee
de stichting zich wijdt aan het onderscheid
tussen waarheid en fantasie omtrent Weyerman. Bij dit verslag een afbeelding van Hella Haasse tijdens haar voordracht en de
prent van Weyerman op 48-jarige leeftijd
die ook bij de twee bovenstaande kranteartikelen is afgedrukt.
Ook de universitaire pers is het feestgedruis
rond het tweede lustrum niet ontgaan. Het
Leidse universitaire weekblad Mare 14 van
19 februari 1987 maakt melding van de aan
Weyerman gewijde expositie in de KB. August Hans den Boef geeft zijn artikel — ook
al
de naam Jacob Campo Weyerman, de
eerste columnist. Hij plaatst de figuur Weyerman tegen de achtergrond van de 'slap-

heid en geeuwhonger' die het achttiendeeeuwse Nederlandse cultuurleven overheersen en noemt zijn tijdschriften `veel leuker
dan de saaie Spectator van Justus van
Effen'. Den Boef roemt de veelheid aan onderwerpen en genres die Weyerman aankon,
maar Weyerman wordt pas echt interessant
voor hem `wanneer hij minder aan het beeld
van de genadeloze satyricus en losbol beantwoordt' . Hij beveelt de KB-tentoonstelling
aan als de correctie op het geromantiseerde
beeld van Weyerman als vermakelijke avonturier.
Jan van den Berg en Bart Garssen, twee redacteurs van Meermin, het Mededelingenblad van het Instituut voor Neerlandistiek
van de Universiteit van Amsterdam doen in
Meermin jaargang 10, nr. 3, p. 12-14, yenslag van hun rondgang over de tentoonstelling. Zij verwerkten hun verslag, getiteld
J.C. Weyerman luis in de pels, het toelichtende commentaar van hun `gids', Peter Altena. Op chronologische volgorde wandelen
de student-redacteuren door Weyermans leven en over de tentoonstelling. Die combinatie van rondleiding en interview met een
`ingewijde' resulteert in een genuanceerder
beeld van Weyerman dan `een liederlijk en
niet al te serieus schrijver' .
Op maandagavond 11 april wijdde de KRO
een aflevering van haar literair radioprogramma Spektakel aan 'Jacob Campo Weyerman (1677-1747), tegendraads auteur'.
Het was de tweede aflevering in een reeks
programma's over literaire genootschappen.
De samenstelling van het programma was in
handen van Harry Kuipers en de eindredacteur was Louis Houet. In dit programma
werd onder andere Peter Altena geInterviewd en de tekst van een Weyerman-lied
voorgedragen; helaas werd daarbij niet gebruik gemaakt van de opnamen, gemaakt
tijdens het SLAA-symposium. Wie alsnog
de fraaie uitvoering van verschillende liederen op tekst van Weyerman door Margot
Kalse (die daar ook de oorspronkelijke melodieen bij heeft opgespoord) wil genieten,
kan daarvoor terecht op het symposium
over Willem De Fesch
G. Marechal
Vrijmetselarij: Weyerman of Huygens?

—
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Bij mijn weten is het (voorlopig?) Weyerman die de eer wegdraagt de eerste auteur te

zijn in het Nederlands taalgebied, in wiens
werk op diverse plaatsen melding wordt gemaakt van het belangrijke culturele fenomeen: de vrijmetselarij. Dit zou een uitstekend onderwerp zijn voor een artikel of een
lezing; maar het volstaat te zeggen dat dit
feit alleen al weer eens het belang van Weyerman als observator van zijn tijd aangeeft.
Daarnaast het volgende. In de wetenschap
en de maconnologie bestaat er al heel lang
een communis opinio: dat alle melding van
vrijmetselarij voOr — laat ik heel globaal
zijn — 1700 een vorm is van wishful thinking. Daaraan doet niet af, dat sommige onderzoekers wel eens rond 1700 iets wat op
maconnerie lijkt, denken te kunnen vinden.
Men zie de discussie over een dergelijke
vondst tussen mevrouw Jacob en mevrouw
Berkvens in Quaerendo, in de jaargangen
1983-1984. Maar men kan veilig aannemen,
dat mensen die bijvoorbeeld rond 1600 iets
van vrijmetselarij menen te kunnen ontwaren, behoren tot het bekende type mensen,
dat hunebedden laat bouwen door wezens
van buiten de aarde, of Homerus laat leven
op Schouwen-Duiveland (de heer Gideon, in
zijn Homerus, zanger der Kelten).
Daarover wordt kennelijk anders gedacht
in kringen van Neerlandici die zich met
historische letterkunde bezighouden. Voor
het Huygenscongres op 26 en 27 maart 1987
werden in ruime mate uitnodigingen verspreid, met een steeds groeiende lijst van
sprekers. Onder hen: de heer N. Luitse, die
Constantijn Huygens als vrijmetselaar zou
behandelen. Curieus: het lijkt er enigszins
op of een congres van theologen Lou de Palingboer als serieuze discussiepartner uitnodigt. Men denkt dan ook aan een vergissing,
die wel hersteld zal worden. Maar nee: de
heer Luitse blij ft als spreker gehandhaafd.
Hij spreekt zinnen uit als: "Deze achtergrond [n.l. de geheime geestelijke traditie
van de vrijmetselarij] verklaart de stormachtige urbanisatie in de 13e en 14e eeuw in de
Lage Landen, meer dan de ontwikkeling van
handel en nijverheid". Verder bewijst hij
dat Huygens vrijmetselaar was aan de hand
van de attributen van enkele beelden in/aan
huizen van Huygens (zo houdt een figuur
een passer vast) en op grond van het feit dat
in de zogenaamde notulen van de loge "Fredericks Vreedendall" uit 1637 en 1638 Huygens genoemd wordt. Die notulen worden al
sinds de vorige eeuw beschouwd als vervalsing, of mystificatie, maar dat deert de heer
Luitse niet.

Blijkbaar laat dit alles de congresleiding
koud. En dit terwijl de heer Luitse zelfs in
maconnieke kring met een scheef oog bezien
wordt wegens zijn hallucinerende theorieen.
Hij is namelijk in staat tot het schrijven van
een wereldgeschiedenis v6Or de schepping.
Aan de lopende band "canoniseert" hij (om
een term van Weyerman te lenen) Nederlandse personen voOr 1700 levend tot vrijmetselaar. Zo schreef hij in de serie "Landmerk" de studies (?) D. V. Coornhert (1522-

1590), Vrijmetselaar; Frederik Hendrik
(1584-1647), Vrijmetselaar:; en Hendrick de
Keyser (1565-1621), Vrijmetselaar. U ziet, 't
kan niet gek genoeg. 't Wachten is er slechts
op dat ook schrijvers als Ruusbroec of Vander Noot geannexeerd worden. Hier spreekt/
schrij ft iemand die in staat is de invloed van
Kant op Van Effen, van Spinoza op Erasmus uit de doeken te doen.
0 Constantijn! "Veel sien en geldt hier
niet". Deze blunder van de neerlandistiek
dreigt een vervolg te krijgen. Want de redactie van het blad De zeventiende eeuw heeft
aangekondigd alle speeches op het congres
gehouden te publiceren. Misschien kunnen
onze renaissancisten zich nog eens bedenken?
A. J. Hanou

Hermanus van den Burg.
In de Boekenbijlage van Vrij Nederland, 3
januari 1987, nr. 1, schetst H.M. de Blauw
een portret van Hermanus van den Burg,
`een van Komrij's `ontdekkingen' uit de
achttiende eeuw'. De Blauw, als geen ander
kenner van leven en werk van Van den Burg
(zie o.a. zijn bijdrage in Het Verlokkend
Ooft), neemt ook andere leden van de literaire onderwereld in zijn Van den Burgprofiel onder de loep. Weyerman heet in De
Blauws beschouwing van de subcultuur 'de
formidabele `Komrir van de achttiende
eeuw'. De Rotterdamsche Hermes krijgt van
De Blauw de aanduiding `zwavelzurig periodiek'.
Peter Altena

Hennebo - biografie?
In Med.JCW 9 (1986), nr. 1, p. 29, in de
bespreking van Het Verlokkend Ooft, wijst
Jos Leenes met grote stelligheid op een
Hennebo-biografie, die in het GA Leiden
zou wachten op wie of wat komen ging. Met
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enige bezorgdheid las ik deze verhulde
oproep aan onderzoekers om in actie te komen.
Enige actie had ik zelf al ondernomen en
ik wist hoe onzeker de uitslag van mijn onderzoek was. In mijn optimisme had ik Jos
Leenes deelgenoot gemaakt van mijn Leidse
verwachtingen, maar mijn optimisme had
hem, gelet op zijn mededeling, meer overtuigd dan de feiten toestonden.
Hoe zit het nu eigenlijk? Enkele jaren geleden inventariseerde ik de bestaande literatuur over Robert Hennebo. Ik had gelezen
wat Weyerman over hem schreef en dat had
mijn interesse gewekt. Een van de artikelen,
die ik vond, was een korte bijdrage van
W.J.J.C. Bijleveld in Gens Nostra 2 (1947),
nr. 2, pp. 237-238. Bijleveld stelt vol verwondering vast dat 'men hem ( = Hennebo)
voor een Fries wil doen doorgaan, terwijl hij
een Leidenaar was. Dit blijkt uit zijne huwelij ksproclamatie d.d. 's-Gravenhage 14 Aug.
1712 en bovendien is zijne familie h.t.s. allerminst onbekend.' Bijleveld, getuige
`h.t.s.' Leidenaar, zegt dat het `niet weldoenlijk' is veel over Hennebo's jeugd en afkomst mee te delen, wat nog bemoeilijkt
wordt door het feit dat de familie doopsgezind was, 'en dus uit vrijen wil niet gaarne
op den voorgrond trad' en het feit wijlen de Heer Felix Driessen in de laatste tientallen zijner levensjaren bijzondere aandacht wijdde aan alle dragers van dezen
naam en ongetwijfeld aan den meest befaamde hunner niet het minst; doch diens
aanteekeningen zijn tot eene eeuw na zijnen
dood ontoegankelijk.'
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Dat laatste feit intrigeerde mij. De kans
leek me groot dat Driessens aantekeningen
in Leiden werden bewaard en dat er reden
was om de Hennebo-notities uit te zonderen
van de eeuw ontoegankelijkheid. Niemand
kon gediend zijn met meer stof op het werk
van Felix Driessen, bovendien zou het werk
binnen de gestelde termijn van een eeuw zeker door iemand anders worden verricht.
In Leiden informeerde ik naar de verblijfplaats van de nalatenschap van Felix Driessen. Dat bleek, volgens verwachting, het
Leidse gemeentearchief te zijn. Ik kreeg het
advies mijn verzoek om de Hennebopapieren in te zien schriftelijk in te dienen
bij de gemeentearchivaris. Op 22 januari
1985 deed ik dat, uiteraard met redenen omkleed . Twee jaar later berichtte Mr.T.N.
Schelhaas, gemeentearchivaris, dat zijn verzoek de termijn van sluiting van het
Driessen-archief in plaats van 100 jaar te bepalen op 50 jaar door de nazaten niet is gehonoreerd. Mijn verzoek kon dus evenmin
ingewilligd worden. Geer' biografie van
Hennebo vooralsnog.
Bijleveld sluit zijn artikel met de opmerking: `Zijne laatste levensjaren hebben zeker
bewezen, dat hij ten onrechte, zooals maar
al te veel geschied is, wordt genoemd in een
adem met den beruchten J. Campo Weyerman, libellen-schrijver en afdreiger, terwijl
men niets onbehoorlijks verwijten kan aan
R. Hennebo.'
Of dat waar is, staat pas te bezien in het jaar
2037.
Peter Altena

Notulen van de grondvergadering van 9 januari 1987
Aanwezig: P. Altena, K. Bostoen, A. Hanou, W. Hendrikx, M. Hoogma, J. Leenes, G. Marechal.
1. De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.
2. Verslag van de secretaris: in 1986 groeide het aantal leden en vrienden van de
Stichting tot 148 (15 leden, 79 vrienden, 25 student-vrienden en 29 instellingen).
Het bestuur heeft zich in dit jaar zeer intensief beziggehouden met de voorbereiding van de viering van het tienjarig bestaan van de Stichting. Getracht is voor
deze activiteiten zoveel mogelijk financiele middelen te reserveren. Het archief
van de Stichting werd geordend en door een inventaris toegankelijk gemaakt.
De jaarlijkse expeditievergadering vond plaats op 6 september in Abcoude. Er
waren zo'n 30 deelnemers, waaronder diverse leden van de Historische Kring
Abcoude-Baambrugge. De heer D.G. Carasso, lid van genoemde Historische
Kring, hield een interessante lezing over Abcoude rond 1700. Na een rondgang
door het dorp werd uiteraard ook Meer en Hoef aan de Voetangelweg 3 bezocht. Er bleek nog een restant van Weyermans huis aanwezig: de aan het moderne woonhuis grenzende stal. Deze kon door de vriendelijkheid van de huidige eigenaar bezichtigd worden. Wat betreft tekstedities was er in 1986 sprake
van een adempauze. Vermeldenswaard is wel het artikel van A.J. Hanou, 'Literake euthanasie. Het sterven der schilders in Weyermans "Levensbeschryvingen der konstschilders" in Ons Erfdeel 29 (1986) no. 5 (nov./dec.), p. 743-751.
Het verslag van de penningmeester en de controle door een kascommissie worden verschoven naar de expeditievergadering in september.
3. Voorstel nieuwe leden: Riet Hoogma, Dick Wortel en Jeroen van HeemskerckDiiker.
4. Redactie-statuut: het voorgelegde concept wordt hier en daar gewijzigd. De herziene tekst zal in de Mededelingen gepubliceerd worden en an de expeditievergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.
5. Wisseling redactie: de nieuwe redactie wordt gevormd door Karel Bostoen en
Dick Wortel. Het zetwerk zal voortaan door Arno v.d. Plank verzorgd worden.
6. De notulen van de grondvergadering van 11 januari 1986 worden goedgekeurd.
7. In 1987 te verwachten nieuwe uitgaven:
J. Bruggeman. Een descriptieve bibliografie van Jacob Campo Weyerman: Periodieken.
J .C. Weyerman. Raadselverzen. Uitgegeven door J. Bruggeman.
8. Samenstelling bestuur: waarnemend voorzitter Willem Hendrikx dankt het
bestuur voor zijn werk en draagt het voorzitterschap over aan Karel Bostoen.
A. Hanou wordt secretaris publiciteit. De overige bestuursleden behouden hun
functie.
9. De nieuwe voorzitter Karel Bostoen sluit de vergadering.
(N.B. Deze notulen zullen tijdens de grondvergadering van 1988 aan de leden en
vrienden ter goedkeuring worden voorgelegd)
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Redactiestatuut

van de Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman.
Opgesteld op de grondvergadering van 9 januari 1987.

1. De Mededelingen is het orgaan van de Stichting Jacob Campo Weyerman. De
doelstellingen van de Mededelingen liggen in het verlengde van de doelstellingen van de Stichting.
2. Redactieleden worden benoemd door het bestuur, dat functioneert als redactieraad. Het voorstellen van nieuwe redacteuren is in eerste instantie een zaak van
de zittende redactie. Voorstellen voor nieuwe redactieleden dienen goedgekeurd te worden door de redactieraad. In geval van afwijzing van een
kandidaat-redacteur verplicht de redactieraad zich met een ander voorstel te
komen.
3. De redactieraad heeft de mogelijkheid de redactie of leden van de redactie te
vervangen in de grondvergadering.
Tussentijdse vervangingen kunnen uitsluitend in overleg met de redactie plaatsvinden.
4. Redacteuren worden aangesteld voor de periode van een jaar. Deze termijn kan
stilzwijgend worden verlengd.
5. De redactieraad heeft de verantwoordelijkheid voor de financiering en verspreiding van de Mededelingen.
6. VOOr het verschijnen van elk nummer vindt minimaal een redactievergadering
plaats.
7. De redactie verdeelt onderling het redactionele werk en staat in verbinding met
het bestuur.
8. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van een nummer berust uitsluitend bij
de redactie.
9. De redactie verplicht zich tot het opnemen van een beknopt verslag van iedere
jaarvergadering. Daarnaast neemt de redactie berichten van het bestuur op, die
van belang zijn voor de Stichting, zulks ter beoordeling van de redactie.
10. Het bestuur is verantwoordelijk voor de inleidende stukken bij de expeditievergaderingen. In principe reserveert de redactie daar een aantal pagina's voor.
11. De redactie ontvangt na iedere bestuursvergadering de notulen van deze vergadering.

Mededeling voor nieuwe vrienden
Het is nog mogelijk voor de oude prijs het grootste deel van de (gedrukte) jaargangen van de Mededelingen Jacaob Campo Weyerman te bestellen. Voorradig zijn
nog van jaargang 1983 nr. 1 (1 x ) en 3 (14 x ). Jaargang 1984 e.v. zijn nog volledig
verkrijgbaar. — Bovendien zijn nog enkele van de gestencilde nummers (nr. 41
e.v.) aanwezig.
Bestellingen via het JCW, Postbus 16732, 1001 RE Amsterdam.
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Kopij-aanwijzingen
De kopij dient op een bladzijde van het papier (A4-formaat) te worden getypt,
met een dubbele interlinie en een linker- en bovenmarge van tenminste 3 cm.
Alle kopij moet in tweevoud worden ingeleverd.
De bijdragen moeten gesteld zijn in de voorkeurspelling.
De titel van de bijdrage dient bovenaan tegen de linkermarge te worden geplaatst, met daaronder de naam van de auteur(s).
Door de redactie aanvaarde kopij geldt als drukklare tekst. Wijzigingen, anders dan verbetering van zetfouten, kunnen de auteurs in rekening worden gebracht door de uitgever.
Nieuwe alinea's moet men aangeven door 3 of meer spaties in te springen. Een
nieuw tekstgedeelte begint met 3 regels wit.
Het verdient aanbeveling de tekst in te delen door middel van zgn. `tussenkopjes'.
Citaten moeten tussen enkele aanhalingstekens worden geplaatst, citaten binnen citaten tussen dubbele. Citaten van meer dan drie regels worden aangegeven door het hele citaat 5 spaties in te springen. In dat laatste geval blijven de
aanhalingstekens achterwege.
Latijnse citaten moeten vergezeld gaan van een vertaling.
Noten worden doorgenummerd en op een apart blad bijgevoegd. In de tekst
wordt ernaar verwezen door de cijfers op een halve regelhoogte boven de tekst
te plaatsen.
De namen van boeken en tijdschriften worden gecursiveerd (enkele onderstreping), de titels van artikelen moet men tussen enkele aanhalingstekens plaatsen
De verschillende onderdelen van de titelbeschrijving (auteursnaam, titel,
plaats en jaar) worden door een punt van elkaar gescheiden. Tussen de plaats
van uitgave en het jaar wordt geen leesteken geplaatst.
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Vernuft en Venijn
(iets over satire in de achttiende eeuw)
HELLA S. HAASSE

Galgendruip en loopenwegh
Dienstverlaer en eerontzeg
Schurk en murk 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
Schijventrek en diefse valk
Duizendfret en beurzenschalk
Geldzak met of zonder gat
Almansvraeg: helpt het wat?

Dit is een couplet uit `Jakocampoprativirigalliciniophorna of Sjaekenkampweierveltspoehaenenkraeisrijmelaer', een scheldgedicht van een zekere Pieter Poeraet,
die vaak het doelwit was van Jacob Campo Weyermans satirische aanvallen. Poeraet liet zijn bizarre, uit niets dan invectieven bestaande kannonade drukken, en in
de vorm van een brochure verspreiden. School er een kern van waarheid in zijn
mallotige woordenstroom, was Campo Weyerman, de schilder en kunsthandelaar
die toneelstukken schreef, beroemde buitenlandse auteurs vertaalde, en zich ontwikkelde tot de eerste Hollandse (schandaal)journalist, inderdaad een schelm, zij
het een kleurrijke en amusante? Een veelzijdig begaafde avonturier, maar die het
met de waarheid en de wet niet altijd even nauw nam, en de blasfemie niet schuwde? Of hadden de tijdgenoten gelijk, die zijn pen vergeleken met 'de slagveder van
Juvenaal' en hem 'de Hollandse Aretino' noemden? Ook bij oppervlakkige kennismaking met zijn werk moet men erkennen dat hij schrijven kon, eruditie en een
grote intellectuele nieuwsgierigheid bezat, een verbazend scherp waarnemer was,
met vooral open oog en oor voor het leven op straat en in kroegen en herbergen, en
voor de gedragingen en uiterlijke bijzonderheden van merkwaardige, bizarre en
schilderachtige personnages, die hij met verve ook in hun spreektaal wist weer to
geven. Die voorkeur, ongetwijfeld al aanwezig in de artiest, de bohemien, die hij
van jongsaf in zijn geboortestad Breda en omgeving was, zal nog aangewakkerd
zijn door zijn jarenlange verblijf in Londen — het Londen, dat men kent uit Daniel Defoe's roman Moll Flanders, en uit The Beggar's Opera van John Gay. Weyerman kan die tijdgenoten persoonlijk ontmoet hebben. Voorzover ik weet heeft
hij nooit iets van Gay vertaald; wel werk van Defoe, namelijk het satirische pamflet A True Born Englishman, waarin Defoe de Engelsen hekelde die tegen hun
half-Hollandse soeverein, de Stadhouder-Koning Willem III, ageerden. Dat Weyerman superieure satire waarderen kon, blijkt uit zijn bewondering voor Jonathan
Swift, wiens geschriften hij door en door kende. Hij is de eerste vertaler van Swift
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in het Nederlands geweest. Er lijkt geen grotere tegenstelling denkbaar dan tussen
de bittere, luciede Swift, die kritische, volstrekt gedesillusioneerde geest, onbarmhartig eerlijk jegens zichzelf en anderen, die zich tot taak gesteld had valse waarden en zotte pretenties te ontmaskeren, en alles aan de kaak te stellen — in de politiek, de publieke moraal, de literatuur, de religie, de persoonlijke verhoudingen —
wat niet redelijk, integer, rechtvaardig was, enerzijds, en aan de andere kant Weyerman, die bij al zijn flair en brutaliteit toch iets 'bortigs' behoudt, zijn geestelijke
verwantschap met Jan Steen en Cornelis Troost, dat wil zeggen: met wat in de
schilderkunst een zowel vermakelijk als leerzaam `genre'-stukje heet, niet
loochent. Maar Weyerman zou Swift niet zo bewonderd hebben, wanneer hij niet
in de auteur van The Tale of the Tub en Gulliver's Travels iets herkend had van
wat hemzelf bezielde. Swift verafschuwde al wat kunstmatig was, wantrouwde de
zelfverzekerde wetenschap van zijn tijd, stoorde zich aan geen regels of conventies,
haalde naar alle kanten uit, een 'programma' dat men ook bij Weyerman tegenkomt, evenals een neiging tot `naturalistische', vaak scatologische grollen. Swifts
humor was echter gebaseerd op verbittering om menselijke domheid en karakterloosheid. In zijn meesterwerk Gulliver's Travels heeft die visie op onnavolgbare
wijze gestalte gekregen. Gulliver, die het nobele paardenvolk, de Houyhnhnms
(een naam die gehinnik suggereert) verre verkoos boven zijn eigen soortgenoten, in
wie hij smerige stomme dieren zag (de Yahoos) brengt Swifts eigen standpunt onder woorden. Nadat hij Gulliver's Travels voltooid had, schreef hij aan Alexander
Pope: 'Ik heb altijd een intense hekel gehad aan alle naties, alle beroepen en iedere
maatschappijvorm, ik houd alleen maar van enkelingen, afzonderlijke individuen.
Bijvoorbeeld: ik haat het genus rechtsgeleerden, maar ik ben zeer gesteld op advokaat zus en zo en op rechter die en die. Hetzelfde is het geval waar het artsen betreft; en ik zeg maar niets over mijn eigen vak. Maar bovenal haat en veracht ik dat
beest dat `mens' genoemd wordt, hoewel ik oprechte vriendschap voel voor Jan,
Piet, Klaas enzovoort, als individuele personen. Ik heb stof verzameld voor een
verhandeling waarin ik de onjuistheid wil aantonen van de definitie 'animal rationale', redelijk denkend dier, voor de mens; en ik hoop aan te kunnen tonen dat het
eigenlijk zou moeten zijn: 'animal rationis capax', dat wil zeggen een dier, onder
bepaalde omstandigheden in staat tot redelijk denken. Mijn boek Gulliver's Travels is geheel en al gebaseerd op misanthropie zonder weerga.'
Alexander Pope was het waarschijnlijk volledig eens met deze ontboezeming.
Hij is zelf de auteur van een satirisch werk, The Dunciad, het epos van de Domheid, waarin hij tekeer gaat tegen de middelmatigheid in de literatuur, en een voor
een de schrijvers van zijn tijd, volgens hem volgelingen van de godin Stupiditeit,
aan de kaak stelt. Het is inderdaad een satire, opgedragen aan Swift, maar het mist
de geestigheid en de fantasie en het accent van persoonlijke tragiek die Swifts verbeeldingen kenmerken. Tijdgenoten hielden Swift voor een in de eerste plaats politiek schrijver, die de conservatieve lijn van de Tories in het Engelse parlement verdedigde en aanprees. Er bestaat een theorie, dat satire er in wezen altijd op uit zou
zijn de zuivere tradities te handhaven, en wil aantonen hoe dom, geborneerd of
moreel minderwaardig afwijkingen en uitwassen van de gulden regel, het `juiste
midden', zijn. Stellig was ook Swift bezeten van het verlangen om (door corruptie,
hebzucht en domheid genadeloos uit te beelden) bij te dragen tot w at hij zelf eens
omschreven heeft als 'the Fame and Constitution of Things': de van God gegeven,
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oorspronkelijke Orde der dingen. Maar hij nam nooit het standpunt in van een zedepreker en censor; hij beschouwde ook zichzelf als een Yahoo in het diepst van
zijn gedachten. Hij was v66r alles een creatief schrijver, kunstenaar, die van nature afstand neemt; en dus verwoordde hij in zijn werk ook alle contradicties en paradoxen, die kritiek en twijfel konden wekken ten aanzien van de behoudende
idealen die hij verdedigde. Hij bewaarde ten opzichte van iedere autoriteit de vrijheid van zijn onafhankelijke oordeel, zijn eigen gezonde verstand.
In de loop der tijden hebben lezers telkens weer beseft, of onbewust aangevoeld, dat de satire een gevaarlijk genre kan zijn, een wapen, een subversief werktuig, en ook, dat de satiricus balanceert op het scherp van de snede: tussen superieur vernuft (het enige dat letterlijk onweerstaanbaar is) en subjectieve giftigheid,
die verontwaardiging en walging opwekt, en zich daardoor uiteindelijk tegen de
auctor intellectualis keert. Pierre Bayle, de schrijver van de Dictionnaire Historique et Critique, 66k een tijdgenoot van Swift, bestreed de satire, die hij immoreel,
onwaarachtig en wreed noemde: satire voorkomt geen misdaden en brengt geen enkele wezenlijke verbetering teweeg; als satire kunst is, dan is het de kunst om gif
toe te dienen. Samuel Johnson, die andere grote achttiende-eeuwse lettre, criticus
en moralist, hield evenmin van satire; hij noemde die: een misbaksel, voortgekomen uit de duivelse vereniging van Vernuft en Venijn, dat op zijn slachtoffers giftige pijlen afvuurt, die nooit meer uit de wonde getrokken kunnen worden. Voltaire,
die zich overigens zelf niet bepaald onbetuigd liet op het stuk van satire — het was
een literair genre dat hij graag beoefende — was zo vaak doelwit van dergelijke giftige pijlen, dat hij in zijn Meinoire sur le Satire kon verklaren: `Indien ik me door
mijn eigen smaak zou laten leiden, zou ik uitsluitend over satire spreken met de bedoeling afschuw voor het genre in te boezemen en fatsoenlijke lieden te waarschuwen tegen deze gevaarlijke vorm van literatuur. Satire is bijna altijd onrechtvaardig, en dat is dan nog het minst kwalijke aspect ervan.' Dat zijn opvallend inconsequente beweringen uit de mond van de auteur van onder andere La Pucelle, een satirisch epos over Frankrijks nationale heilige, Jeanne d'Arc. Het was geen gering
waagstuk de draak te steken met de heldin, die beschouwd wordt als de belichaming van krijgshaftige `gloire' en bovendien van vroomheid en kuisheid zonder
weerga. De inhoud van La Pucelle komt er op neer, dat Jeanne, een struise rondborstige boerendeerne, alleen kan slagen in de haar door God opgedragen taak om
Frankrijk van de Engelse bezetters te bevrijden, wanneer zij haar maagdelijkheid
weet te behouden, hetgeen een zware opgave blijkt, gezien haar eigen onnozelheid
en gezonde temperament, en het feit dat haar deugd onophoudelijk — maar dank
zij een beschermengel tevergeefs — belaagd wordt, niet alleen door Fransen, Engelsen, ridders, soldaten en monniken, maar ook door de ezel die haar tot rijdier
dient. Er bestaan een aantal opeenvolgende uitgaven van La Pucelle; sommige zijn
obsceen te noemen. Voltaire heeft steeds hardnekkig ontkend dat hij de auteur
daarvan was. Hij erkende alleen de uitgave van 1762, waarin bij alle pikanterie en
gewaagde toespelingen geen onvertogen woord voorkomt. De scene met de ezel is
een staaltje van elegante dubbelzinnigheid:
De Jeanne d'Arc le grand coeur en secret
etait flatte de Petonnant effet
que produisit sa beaute singuliere
sur le sens lourd d'une ame si grossiere.
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Men heeft Voltaire vaak de luchthartigheid verweten waarmee hij alles en iedereen
belachelijk kon maken. Zijn burleske fantasie was vaak op het dolzinnige af; maar
hij was nooit grof. VOOr alles voelde hij zich schrijver, dichter, en als zodanig verplicht tot zorgvuldige omgang met de taal. 'Grove woorden zijn altijd afschuwelijk
in een gedicht, zelfs in een hekeldicht. Ook in een roes van gekheid, wanneer men
zelf als het ware bedwelmd is door de eigen spotternij, dient men bepaalde goede
vormen in acht te nemen, en letterlijk, volgens de regels van de Kunst te werk te
gaan: de ware artiest is nooit onbeheerst.' Hoe waar dit is, en hoezeer het geldt
voor Voltaire zelf, blijkt uit wat wel zijn meesterwerk wordt genoemd, Candide.
Nee, grof was Voltaire nooit, maar wel kon hij buitengewoon venijnig zijn, zonder
overigens aan vernuft in te boeten. Zijn frivole gallische pessimisme, zijn vermogen om op briljante luchtige wijze domheid, ijdelheid en valse pretenties te ontmaskeren door het belachelijke ervan aan te tonen, maakten zelfs zijn venijnigheid
amusant. Heeft hij in La Pucelle op een burleske manier zijn afkeer van oorlogvoeren en van heroisch gedoe verpakt, in Candide hekelde hij op een even dichterlijke als filosofische wijze het zijns inziens belachelijke optimisme van Leibniz, die
verkondigd had, dat de bestaande wereld de beste van alle mogelijke werelden was.
Een meer verfijnde (en toch scherpe) vorm van satire dan Candide is nauwelijks
denkbaar, en dat vooral dankzij de stijl, helder, natuurlijk, spits, zonder een
zweem van rhetoriek.
Betje Wolff, de geestige levendige domineesvrouw uit de Beemster, die samen
met Agatha Deken de auteur is van de eerste moderne roman van onze letterkunde,
schreef in haar jeugd een paar hekeldichten, gericht tegen de bekrompen orthodoxie van de `fijne' predikanten. De onverdraagzaamheid en hypocrisie van dergelij ke vrome lieden had zij persoonlijk ervaren toen zij, als jong meisje, wegens een
vermoedelijk onschuldige korte escapade met een vaandrig (die zij graag had willen trouwen, zoals hij ook tidal-) in het stijf-kerkelijke Vlissingen `gecensureerd en
op het klappertje gesteld' werd. Dat bigotte milieu heeft Betje in al zijn domheid
en hoovaardij belachelijk gemaakt in haar berijmde polemiek De Menuet en de
Domineespruik. Ouderlingen en predikanten en hun familieleden mochten niet
dansen, maar de leden van de kerkeraad droegen wel graag grote gewichtige pruiken, hetgeen bij de kerkwet ook verboden was. Betje nam deze inconsequentie
duchtig op de hak. Haar satirische verhalende gedicht werd door geestverwanten
een `schrander vaers', maar door de verbolgen klerikalen `een vuilaartig doch
kortswillig en raillant Pasquil' genoemd. Het deed een stroom van, meest anonieme, protestbrieven en pamfletten losbarsten. Betje, die altijd veel gelezen had, en
bijwijze van spreken opgegroeid was met de lectuur van Alexander Pope en Voltaire, gaf haar satires de vorm van afgeronde vertellingen of verhandelingen op rijm,
en verpakte de venijnige prikjes van haar verontwaardiging in spot en pastiche.
Al is er geen vergelijk mogelijk tussen Betje Wolff en Jacob Campo Weyerman,
die een generatie ouder was dan zij (het verschil tussen hen is haast als dat tussen
Barok en Rokoko) toch hebben zij een ding gemeen: een Nederlands talent voor
het typeren van mensen in beschrijving en dialoog, een echt Nederlandse aandacht
voor alledaagse details. In wezen waren zij allebei moralisten. Betje Wolffs ideaal
was, zoals in de loop van haar leven in toenemende mate zou blijken: zedelijk verheffen, in pedagogisch verantwoorde geschriften `goed voorbeeld' aanschouwelijk
maken. Hoewel Jacob Campo Weyerman graag liet doorschemeren dat hij een

72

`Lebemann', en van alle markten thuis was, hanteerde hij zijn uiterst originele en
kleurrijke welbespraaktheid bij voorkeur om zedeloosheid en decadentie aan de
kaak te stellen. Het lijkt soms, of hij het er in zijn journalistieke `weekelijkse papieren' die onder de titel Den Vrolyke Tuchtheer zijn uitgegeven (1729) vooral opheeft toegelegd zijn mannelijke landgenoten, `Bato's naneven' zoals hij ze noemt,
wat wijzer te maken inzake de hebbelijkheden van het Bataafse vrouwvolk, in het
bijzonder `toneelpoppen' en meisjes-van-plezier. Ook steekt hij graag de draak
met de `Abderieten'. Abdera is te lezen als een anagram van Breda(a), de stad waar
Weyerman opgroeide en zijn eerste ervaringen als kunstschilder opdeed, en in Abderieten kan men, behalve de inwoners van Breda, Weyermans Nederlandse
tijdgenoten-in-het-algemeen herkennen. Voor de goede verstaander hoefde er dan
niet veel aan te worden toegevoegd: bij Juvenalis en andere klassieke latijnse satiristen zijn Abderieten bewoners van Abdera, een stad in Thracie, lieden die blijkbaar de reputatie genoten uiterst onnozel te zijn. Christian Wieland zou in 1784 dezelfde symboliek hanteren om de gebreken en dwaasheden van de Duitsers aan de
kaak te stellen, in een komische roman, getiteld Die Abderiten.
Weyerman was zich kennelijk terdege bewust van de eigenaardige positie die
de beoefenaar van die vorm van literatuur inneemt. De satiricus staat midden in de
maatschappij, omdat al wat hij schrij ft nu eenmaal wortelt in zijn ervaringen en
waarnemingen van mens-onder-de-mensen; maar tegelijkertijd moet hij afstand
nemen om zijn indrukken esthetisch, dat wil zeggen effectief, te verwerken. Weyerman wist dat ook: 'Hier heb je den Ontleeder der Gebreeken, die alle de heerschende feilen en ondeugden ontleed, met een Geneesheers snymes! Die zich niet
bekreunt met het gebas der Doggen, om dies wil dat by niet schroomt voor derselver tanden. Die aan Niemant, dan aan zich zelf, gelyk is in zijn schryfstyl.' verklaarde hij onbewimpeld. Zijn fanfare-achtige manier van schrijven, met de meest
bizarre woordspelingen en vergelijkingen, die bol staan van beelden ontleend aa_n
de klassieke mythologie, en van toespelingen op actuele gebeurtenissen en schandalen, is, met alle bombarie en overdrijving en malle fratsen een kunstige taal,
waardoor de schrijver zelf in zijn rol van `Ontleeder der Gebreeken' tot een literair
personnage wordt.
Zijn bekendheid dankte Jacob Campo Weyerman ongetwijfeld aan de ambivalente mengeling van verontwaardiging en `Schadenfreude' die satire toen, en nu
en altijd, in de gemoederen van het publiek wakkerroept. Zoals Jonathan Swift
schreef: 'Satire is een soort van spiegel, waarin de kijkers gewoonlijk iedereen
weerkaatst zien behalve zichzelf.'
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`Doldriftiger Monster verscheen ons noit aan de Maze'.
Jacob Campo Weyerman en Rotterdam
PETER ALTENA

Van september 1720 tot september 1721 verscheen de Rotterdamsche Hermes, het
eerste tijdschrift van Jacob Campo Weyerman.' Het tijdschrift vermeldde de
naam van de auteur weliswaar niet, maar diens identiteit was spoedig genoeg bekend. De agressieve Rotterdamsche Hermes prikkelde op virtuoze wijze de nieuwsgierigheid van lezers en kopers. Men wilde niet alleen weten wie in het satirische
tijdschrift geslachtofferd werd, maar evenzeer wie het verbale beulswerk ter hand
nam. Het gerucht, dat de eerste afleveringen veroorzaakten, leidde tot geruchten
en geruchten werden tot zekerheid: achter het masker van Hermes verschool zich
de 43-jarige, uit Breda afkomstige schilder en kunsthandelaar Jacob Campo Weyerman, die in de literaire wereld nog maar middelmatig bekend was. 2 Dat laatste
zou snel veranderen: in korte tijd zou deze meester in leedvermaak zich ontwikkelen tot de beste schrijver van de eerste helft van de achttiende eeuw en gedurende
het decennium, dat werd ingeluid door de publicatie van de Rotterdamsche Hermes, zelfs tot de meest gelezen auteur van het land. 3
Voor Campo's relatie met Rotterdam en Rotterdammers, die hier aan bod zal
komen, is allereerst de naam van zijn tijdschrift van belang. Niet toevallig heette
zijn tijdschrift Rotterdamsche Hermes, de naam verbond tijdschrift en stad. Daarover straks meer. 06k Weyermans betrekkingen met Rotterdammers komen ter
sprake. Het zou te ver voeren alle Rotterdammers, die Weyerman kende of die
Weyerman kenden, hier ten tonele te voeren. Ik heb me beperkt tot de Rotterdammers, met wie Weyerman als kunsthandelaar en als tijdschriftauteur een commerciele relatie onderhield. Als kunsthandelaar had Weyerman vooral te maken met
collega's en kunstverzamelaars. Als tijdschriftauteur kreeg Weyerman het aan de
stok met de uitgever Arnold Willis. Weyermans gespannen relatie met de kunsthandel en de verzamelaars en vooral het spraakmakende conflict met Willis worden in het vervolg beschreven. Maar nu eerst de Rotterdamsche Hermes en Rotterdam.

De Rotterdamsche Hermes en

Rotterdam

De eerste afleveringen van de Rotterdamsche Hermes staan in het teken van het
schriftelijke duel met een Amsterdamse concurrent, de Amsterdamsche Argus van
Hermanus van den Burg. 4 In de eerste afleveringen — en vooral in zijn postuum
verschenen autobiografie — laat Weyerman er geen enkele twij fel over bestaan: de
Rotterdamsche Hermes is ontstaan als reactie op de Amsterdamsche Argus, dat
ten onrechte zo populair was, nota bene zelfs in Rotterdam.
In navolging van Weyerman zelf is er al \ ee lvuldig op gewezen dat de naam
`Hermes' in Weyermans tijdschrift in niet mis te verstane mythologische termen
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een oorlogsverklaring aan het adres van Argus betekende. In het embleem, dat het
tijdschrift voerde, werd die oorlogsverklaring bevestigd: men zag daar Hermes,
met een zwaard in zijn handen, gereed staan om de slapende, argeloze koehoeder
Argus te onthoofden.
De moordende superioriteit van Hermes werd door Weyerman, in titel en embleem, geetaleerd. Dat in de naamgeving van zijn tijdschrift mythologische vijandschap school, werd Weyerman niet moe te betogen. Zeer hardleerse lezers kregen
een en ander in Weyermans autobiografie nog eens haarfijn uitgelegd. Over het adjectief in de titel van zijn eerste tijdschrift verklaarde Weyerman zich niet nader.
Dat was kennelijk onnodig. De eerste afleveringen werden immers in Rotterdam
uitgegeven door de gerenommeerde uitgevers Joan Hofhout en Arnold Willis en de
auteur suggereerde herhaaldelijk in de nabijheid van Rotterdam te wonen. Daarmee lijkt het adjectief verklaard en de keuze van het toponiem vanzelfsprekend:
het tijdschrift heette naar de woonplaats van uitgever of auteur. Zo onschuldig is
die naamgeving toch niet. Mij dunkt dat Van den Burg met de naam van zijn tijdschrift, de Amsterdamsche Argus een beroep deed op het commerciele en intellectuele imago, dat Amsterdam wel en zijn woonplaats Muiden niet bezat. Niet voor
niets diskwalificeerde Weyerman zijn concurrent als `Muider Argus', waarmee het
grootsteedse karakter van diens publicatie teniet gedaan werd. Weyerman reageerde in 1720 op het in naam Amsterdamse tijdschrift: als rivaal sprak Weyerman
Van den Burg behalve substantivisch ook adjectivisch tegen. Met het adjectief
`Rotterdamsche' speelde Weyerman in op de virulente rivaliteit tussen de steden
Amsterdam en Rotterdam. 5
Natuurlijk heeft Elly Groenenboom gelijk wanneer zij het bestaan oppert van
een literaire conventie, die de vijandelijkheden dicteerde. 6 Het ridderlijke duel,
waartoe Weyerman het conflict herhaaldelijk oppookte, valt moeilijk geheel serieus te nemen. De gelijkenis van een letterkundige twist met een duel vertoont
trekken van het cliche. Aan dat duel ontbraken op het oog slechts de zwaarden of
pistolen, volgens de Rotterdamsche Hermes waren in werkelijkheid
Argus en Hermes (...) zot genoeg, indien d'eerste niet te bloc) en de tweede niet te
voorzichtig was, om hun letterlyk geschil met het staal te bepleiten. 7

Of dit alleen maar literaire conventie, literair spel was — om de belangstelling voor
beide, elkaar bestrijdende periodieken te bevorderen betwij fel ik. Literaire
conventies sluiten werkelijke bedoelingen niet uit. Mij dunkt dat Weyerman voor
een deel ten koste van Van den Burg een deel of zelfs een overwegend deel van de
markt wenste te veroveren. Wijst ook Van den Burgs aarzeling en aanvankelijke
onwil om te reageren niet veeleer op ernst: Van den Burg zocht de polemiek niet,
het leek hem kennelijk geen literair spel met louter winnaars.
Binnen de fictie van het `letterlyk geschil' heerste grote ernst. Het belangrijkste is echter dat de tegenstelling Amsterdam-Rotterdam een krachtige realiteit
was en in de tenminste fictieve strijd tussen de tijdschriften zal deze tegenstelling
zijn opgemerkt .
De steden in Holland boden door de geringe onderlinge afstanden en de uitstekende verbindingen als geheel een verstedelijkte aanblik: Randstad Holland avant
la lettre. Het verstedelijkte Holland leek in die tijd een grote stad met Amsterdam
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als centrum. De steden, die het verstedelijkt Holland vormden, leden door de verstedelijking van het gewest onmiskenbaar individueel gezichtsverlies, boetten in
aan zelfstandigheid. Wat echter aan zelfstandigheid resteerde, kreeg ogenschijnlijk
een sterkere nadruk. Misschien wakkerde het verlies van stedelijke zelfstandigheid
het lokaal chauvinisme juist aan. Bij het aloude lokale patriottisme voegde zich nu
een lokaal chauvinisme uit gemis, bijeen vormde dat een invloedrijke tegenkracht
in het verstedelijkte gewest Holland.
In Rotterdam sloeg men met veel verbazing en nog meer ongeloof het succes
van Amsterdam gade. Omstreeks 1720 was Amsterdam met 200.000 inwoners een
wereldstad, terwijl Rotterdam slechts 50 a 60.000 inwoners telde. Hoewel de economische betekenis van beide steden correspondeerde met de inwonertallen, was
Rotterdam ontegenzeglijk in opkomst. Rotterdammers zagen de toekomst vol verwachting tegemoet, de gunstige ligging van Rotterdam zou voordeel aanbrengen.
Het Rotterdamse streven was in eerste instantie gericht op economische evenaring
van Amsterdam. In de omstreden Eerkroon voor myn Geboortestat Rotterdam,
die de Rotterdamse dichter Joan de Haes opdroeg aan de Rotterdamse burgemeesters, waarvoor zij hem beloonden met twee penningen, droomde de dichter
dat voor Rotterdam weidra
(...) zelfs Amsterdam moet wyken,
Die Keizerin van 't zeegezag,
En voor u de viagge stryken. 8

De gedroomde superioriteit werd tegen het einde van het gedicht teruggebracht tot
een gewenste positie `naest Amsterdam'. De Rotterdamse ambities en de onloochenbare groei werden intussen door Amsterdam met de nodige zorg en ergernis gade geslagen. Economische rivaliteit tussen Amsterdam en Rotterdam,
Amsterdammers en Rotterdammers leidde behalve tot irritatie en frustratie tot allerlei onverkwikkelijke incidenten. De Fransman Le Riche de la Poupeliniere karakteriseerde in 1730 de verhouding als volgt:
Er bestaat tussen deze twee steden een wedijver, die de haat nabij komt; de kooplieden van de een en de ander belagen elkaar en lichten -elkaar, als het even kan, de
voet. 9

Het lokaal patriottisme werd in weerwil van het gemeenschappelijk belang van beide steden bij concurrentie — deze hield beide in de markt, maar het belang van
concurrentie onttrok zich aan het oog van de tijdgenoot — krachtig gevoed. Met
het aloude lokale patriottisme, dat van de tijd dateerde dat de stad nog de voornaamste eenheid van economisch en staatkundig denken en handelen was, mengde
zich nu een lokaal chauvinisme, dat de afkalvende stedelijke zelfstandigheid
substitueerde. De economische integratie van de Hollandse steden vond een curieus complement in de herlevende stedelijke trots.
Deze wonderlijke gespletenheid — integratie en stedelijke trots — bepaalde
het functioneren van de landelijke pers, die verlamd werd door stedelijke keuren,
en het artistieke leven, dat zowel lokaal patriottisch als gematigd kosmopolitisch
wilde zijn. Met de tijdschriften Amsterdamsche Argus en Rotterdamsch,e „Hermes
is iets vergelijkbaars aan de hand. Beide tijdschriften zochten en vonden vermoe-
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delijk een nationale lezerskring, gelet op de `stok' met verkooppunten in het land,
waarmee de afleveringen besloten. Daarmee lijkt bij beide tijdschriften iets van een
nationale orientatie zichtbaar te worden. Intussen suggereerde de naamgeving van
beide tijdschriften een bepaalde Amsterdamse, dan wel Rotterdamse identiteit.
Vooral de tegensprekende Hermes lijkt tegen de achtergrond van de stedelijke rivaliteit verzekerd van een uitgesproken Rotterdams imago. Wat bij Argus nog toeval
kon zijn, was dat bij de rivaliserende Hermes zeker niet meer.
Lijkt de opsomming van verkooppunten te wijzen op een nationaal karakter
van de Rotterdamsche Hermes, aanwijzingen voor het lokale Rotterdamse karakter ontbreken evenmin.
Rotterdam was tenminste de woonplaats van Hofhout en Willis, die door
Weyerman werden aangeduid als de `Drukkers' van zijn tijdschrift, en waarschijnlijk de woonplaats van Weyerman. Daarmee was de Rotterdamsche Hermes van
Rotteramdse makelij. Het Rotterdamse karakter, veruiterlijkt in de naam van het
tijdschrift en de vermelding van de woonplaats van de `Drukkers', bleef niet beperkt tot de buitenkant. Intern was het tijdschrift evenzeer Rotterdams: het vertellend personage Hermes, een mythologische en levendige Heer Spectator, woonde
immers op kasteel Leeuwenburg, dat in de Rotterdamsche Hermes aan de Oudedijk lag. In een hekelend vers van een kritische Rotterdammer heette het huis van
Weyerman 'den rooden Leeuw', was het een voormalige toerestulp', gelegen aan
`de zyweg, aan den ouwen dyk'. 1° Noch Leeuwenburg, noch 'den rooden Leeuw'
heb ik kunnen terugvinden via de daarvoor geeigende hulpmiddelen, wat uiteraard
niet betekent dat beide huizen luchtkastelen waren.
Weyerman identificeerde zich met Rotterdam. In aflevering 2 van de Rotterdamsche Hermes wordt gesproken over een optreden `onlangs (...) alhier (...) in
den Stads Doele', 11 een ondubbelzinnige plaatsbepaling van Hermes. Zo zijn er
meer passages, waarin volgens Hermes 'flier' Rotterdam is en gerefereerd wordt
aan Rotterdamse actualiteiten. Slechts een beperkt aantal Rotterdammers wordt,
zo ver ik weet, vereeuwigd in de Rotterdamsche Hermes. Lang niet al zijn kennissen werden door Weyerman in opspraak gebracht. Hun tijd kwam nog wel. Slechts
de Rotterdammers, die in de marge van de maatschappij opereerden of een openbaar leven leidden, trof een dergelijk voorrecht: de kleurrijke violist Johannes Frederik Quikkelenberg, die mogelijk model stond voor de `verwaande Speelman', die
regeerde met de `Rykstaf van een' Paerdenstaert', 12 en — volgens latere Weyermantijdschriften soms zijn optreden onderbrak voor betogen over de politieke
actualiteit. Naast Quikkelenberg treden in de Rotterdamsche Hermes op de kwakzalver van de Hoendermarkt Jan Frapel 3 en de Rotterdamse portretschilder Meyer, ook wel het `geel Maasmeyertje'. 14 De dichter Jan van Hoogstraten, door Weyerman in zijn eerste tijdschrift fel geattaqueerd, was van Rotterdamse komaf,
maar had het bij zijn patroon en bij de Rotterdamse literatoren zo verkorven dat
Weyermans aanval op hem bijna van Rotterdamse identiteit getuigt.
Het meest duidelijk aan Rotterdamse actualiteiten refereert Weyerman natuurlijk in de dialoog, die het op drift geraakte Erasmusbeeld voert met het leeuwtje van Leeuwenburg. Over die dialoog, waarin het beeld van 'den Rotterdamschen
HEYLIGH' de windhandel hekelt, heeft Elly Groenenboom in de laatste aflevering
van de Mededelingen al geschreven. 15 Dat zal ik niet herhalen. Of de speculanten,
die in de dialoog als 'Frans de Nachtraaf', Pieter met zijn zwarte blikken, de loei-
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ende en zuchtende `Jonker Roelof' onder vuur worden genomen, ook echt beston
den — en of het Rotterdammers waren —, valt niet uit te maken. Erasmus, die eertijds de lof der zotheid zong, gispte als geweten van Rotterdam slechts in algemene
termen de zedelijke neergang van de stad.
Weyerman besteedde dus aandacht aan Rotterdamse actualiteiten, zonder
daarbij gevaarlijk persoonlijk te worden.
Toch was de Rotterdamsche Hermes niet exclucief Rotterdams. De verkooppunten buiten Rotterdam wezen daar al op, maar ook inhoudelijk valt de nationale
orientatie te constateren. Berichten over Amsterdam en 's-Gravenhage, herinneringen aan Breda en 's-Hertogenbosch, maar ook in Oxford en Londen werden
persoonlijke belevenissen gesitueerd. Hermes poseerde in zijn tijdschrift graag als
kosmopoliet, als bereisde wijze, die zijn landgenoten wenste te laten delen in zijn
wijsheid, maar ... nu dan — wie weet voor hoe lang — in, of liever nabij Rotterdam woonde.
Het is opmerkelijk dat Hermes en Weyerman niet in, maar nabij het eigenlijke
Rotterdam woonden. Inwoners van Rotterdam, zoals het beeld van Erasmus, die
Leeuwenburg of Weyerman wilden bezoeken, dienden eerst de stad te verlaten via
de Oostpoort. Tussen Leeuwenburg beyond zich enige, niet te verwaarlozen ruimte. De Oudedijk, waaraan Leeuwenburg lag, behoorde tot de heerlijkheid Kralingen, dat echter wel eigendom van de stad Rotterdam was. Hermes' behuizing lag
niet binnen de stadsmuren, maar wel op Rotterdams grondgebied. Of dit kenmerkend mag heten voor zijn relatie met Rotterdam: buiten Rotterdam op Rotterdams
grondgebied, op Rotterdam betrokken en autonoom, gematigd kosmopolitisch?
De prozaIsche omstandigheid dat Weyerman wellicht werkelijk aan de Oudedijk
woonde — en dat de Oudedijk nu eenmaal in Kralingen lag —, laat uiteraard de
dubbelzinnigheid ervan, zeker in de Rotterdamsche Hermes, onverlet. De Rotterdamsche Hermes was op Rotterdam gericht, maar ook op de rest van het land, zoals de stad Rotterdam zich verlustigde in lokaal chauvinisme en zich tegelijkertijd
voegde in het verstedelijkte Holland.

Rotterdamse woede

Rotterdammers werden pas woest op Weyerman na de verhuizing van Hermes
naar Amsterdam. De Rotterdamsche Hermes rechtvaardigde nauwelijks Rotterdamse woede — alleen beledigde literatoren hekelden het tijdschrift van Weyerman.' 6 Hermes had Rotterdam niet wreed behandeld: hij had berispt, maar niet
geschandaliseerd. Kennelijk veranderde dat na zijn vertrek, want een Rotterdamse
pamfletschrijver merkte over Weyerman op:
Zo rochelt, werpt en braakt
De scheele Oorblazer elk zvn laster \ oor de scheenen
Nu zynen Hermes uit Madrettor is \ erdwenen."

Het Madrettor, dat door schele Campo verlaten was, w as natuurlijk Rotterdam.
De beledigde kennissen maakten vermoedelijk deel uit van vooraanstaande Rotterdamse families. In de pamflettenliteratuur worden de families Oudaen en Messchert als beledigden genoemd. Waar in Weyermans werk de beledigingen, de Rot78

terdamse laster te vinden is, beken ik niet te weten. Was men beledigd door Campo's vertrek naar Amsterdam, door laster in woord of geschrift? Mogelijk houdt
de opschudding verband met Weyermans liaison met de bedaagde Adriana
Simons-De Visscher — in pamfletten weinig fijnzinnig getypeerd als `dat afgereden
Beest'. 18 Adriana had contacten met allerlei Rotterdamse juffers, die beter bekend
stonden en van voorname komaf waren. Ook de dichter Joan de Haes, al eerder
genoemd en tijdelijk bevriend met Weyerman, kan het contact hebben gelegd met
de nadien belasterde families."
Als schilder en kunsthandelaar had Weyerman zich, getuige zijn eigen woorden, voor 1720 in Rotterdam doen kennen. Zijn artistieke en commerciele activiteiten waren vermoedelijk tevens behulpzaam bij de introductie in voorname Rotterdamse kringen. Zijn contact met de even voorname als geletterde families Oudaen,
De Haes en Messchert vormde stellig een perfecte introductie bij de befaamde uitgevers Willis en Hofhout.

De Rotterdamse kunsthandel
Over zijn contacten met Rotterdamse kringen, waarin de schilderkunst beoefend,
verzameld en verhandeld werd, lezen we in De Levens-beschryvingen der Nederlandsche Konstschilders van Weyerman en in diens onuitgegeven meesterwerk over
de kunsthandelaren. 2°
Volgens eigen getuigenis bezocht Weyerman op 26 april 1713 Rotterdam. 21
Herhaldijkmtnzwergavijnzhedbvrkoping
van de kunstschatten van Adriaan Paets, `ontfanger van de Admiraliteit van de
Maes'. Kunstverkopingen trokken uiteraard kunsthandelaren en kunstverzamelaars, die op de aangeboden kunstvoorwerpen aasden, maar ook kunstliefhebbers
en andere nieuwsgierigen maakten van de gelegenheid gebruik. Kunstverkopingen
toonden beroemde doeken, die voordien mogelijk in besloten kabinetten hingen en
nadien met rijke vorsten over de grens gingen. Een bijzondere gelegenheid voor
kunstliefhebbers om doeken van oude en nieuwe meesters te zien. Ook de dagelij kse nieuwsgierigheid werd bevredigd, want kleurrijke buitenlanders en bekende
landgenoten bezochten de kunstverkopingen. Weyerman kwam graag op plaatsen
waar aanzienlijke personen bijeen kwamen en nieuws gemaakt werd. Alsof hij er
een speciaal orgaan voor bezat. Ook als kunstliefhebber en -handelaar mocht Weyerman de Paets-verkoping niet missen.
Wat wist Weyerman, die op dat moment waarschijnlijk in Bodegraven bij de
kunstverzamelende schout Daniel van Beke woonde, 22 van de Paets-verkoping te
melden? Hij vertelde dat verschillende stukken van de Kralingse puikschilder Adriaan van der Werff enorme prijzen deden, het werk van diens melancholieke broer
Pieter leverde wat minder op. Gedetailleerde verhalen, anecdotes over Adriaan van
der Werff maken duidelijk dat Weyerman als gevreesde kunstkenner op de veiling
aanwezig was. 23
Enkele jaren later, in november 1717 was Weyerman opnieuw in Rotterdam,
waar hij een financiele transactie afsloot met de Rotterdamse kunstverzamelaar
Jaques Meyers.,Ilet kunstkabinet van de rooms-katholieke Meyers genoot internationaal vermaardheid. Weyerman vertelde van de schilderijen van Theodoor Net-
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scher en de grote collectie Poelenburgs, die hij bij Meyers mocht zien, maar niet
dat hij met Meyers zaken deed. In ruil voor contanten gaf hij Meyers drie schilderijtjes als pand, zo heeft Andre Hanou vastgesteld. 24 Hanou's vondst vestigt de
aandacht op Weyermans rol als zelfstandig kunsthandelaar. De belening laat teyens ruimte voor het vermoeden dat het Weyerman financieel niet erg voor de wind
ging.
Jaren later — Meyers was intussen overleden en zijn verzameling geveild —
was Weyerman de eigen kommer vergeten en riep hij een stommiteit van Meyers in
herinnering, die zich door pater Joan Dirven een kopie van een Maria-voorstelling
van Correggio voor een uniek en oorspronkelijk werk had laten aansmeren. Weyerman voerde zich in zijn werk op als onthuller van het priesterlijke bedrog en liet
de bedrogen Meyers in verwarring achter. 25 Zo zag Weyerman zich graag; de satirische pose beheerst ook Weyermans kunsthistorische werk.
In het algemeen was Weyerman weinig complimenteus voor de kunsthandel
en kunsthandelaren. De kunsthandel stond in die jaren slecht bekend. De moralist
Van Effen hekelde enkele malen de malafide kunsthandel en de kunsthandelaar
sloot zich aan bij de kritiek:
Ik ken geen gevaarelyker Kaerels, dan een Schilder, en een Konstkooper, want de
Eerste steekt ons de oogen uit, door het Stilet van zyn Konstpinseel, en de Tweede is
een Woekerziel, die eerst het vleesch des Schilders verteert, en die, naderhand, een
Konstbeminnaar de beenen in stukken slaat, om 'er het laauwe merg uit te zuigen. 26

Een karakteristiek van schilder en kunsthandelaar, die er niet om liegt. Weyerman
wist waarover hij sprak, al wekken de krachtige woorden twij fel of Weyerman
meende wat hij zei.
Veel concreter over de kunsthandel zijn de profielen van kunsthandelaren in het
onuitgegeven handschrift. Daarin treffen we onder meer hoofdstukken over de
Rotterdamse `konstkopers' Willem van Grondesteyn, Jacob van Dam en Balthazar de Vogel, waarin precieze herinneringen een zekere satirische vertekening hebben ondergaan. In een aantal gevallen was de werkelijkheid al absurd genoeg.
Dat geldt bijvoorbeeld voor Willem van Grondesteyn, `wel eer een Turfdraager, en op die tijd Portier aan een van de Stads poorten' (en wel de Schiedamse
poort), 'maar ter zelve Tijt, Een Konstkoper Die al een Fraije verzameling van
Konst schilderijen heeft'. Weyerman had ooit aan deze 'Willem den Portier' een
landschapje `vernegotieerr . Over deze collega verhaalde Weyerman dat deze zo
dom was een prachtig bloemstuk van Jan Davidsz. de Heem te ruilen tegen minderwaardig werk, omdat hij uitgekeken raakte op het werk van De Heem. 27 Met
het leedvermaak, waarin Weyerman excelleerde, werd verteld van de moordaanslag van de Antwerpse `kunstkoper' Van der Venne op Willem van Grondesteyn.
Sinjoor van der Venne (...) stak (...) den Turfdrager met de Knijf zoo diep in de Lenden, dat die achtemaards over van de Trappen tuijmelden, en voor Dood bleef leggen
Den Moord-cladigen Sinjoor nam de vlugt, en den Poortier wierd na zijn Huisie gedr aQen, daar hij een geruijmen Tijt Bedleegerigh bleef leggen tusschen het hangen, en
het wurgen. Doch ten laetsten genas hij ongelukkiglijk voor het gemeen want een
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Konst-koper is alzo nut in een gemeene best, als een geglomme Kool Vuur noodzakelijk is. In een Kruijd-kamer van een Drie Deks oorlogschip, (...). 28

Kunst was hot stuff en de kunsthandel een respectabele vorm van criminaliteit.
Opmerkelijk mild was Weyerman over de `Beruchte Jacob' van Dam. Van
Dam was oh wonder een eerlijk man, `zonder zich in eenig Bedrog in te laten'. Van
Dam kon het zich net als Weyerman en Van Grondesteyn niet veroorloven van de
handel te leven, want hij schonk professioneel ten tijde van Campo's Rotterdamse
verblijf 'in het Luijks Bierhuijs Zwaentie'.
Die Jacob van Dam had een Luijks Bierhuijs opgezet waar in zoo voor als na den
Middag, en ook tegens het vallen van den avond stond, veele braave Koopluijden,
deftige Heeren, en Fatzoenlijke Borgers zich lieten vinden, want den Drank was
Puijk, en den Hospes was klugtig, twee geene gemeene middelen, om Kalanten te lokken, en ook te behouden. 29

Niet alleen de violist Quikkelenberg bezocht dit Luikse bierhuis, dat vlakbij de
Nieuwe Haven lag, ook Weyerman was er veel te vinden. In het Briefgesprek, deels
in de laatste aflevering van de Mededelingen gepubliceerd, liet een goedgeInformeerde pamflettist Weyerman optreden als de nachtburgemeester van Rotterdam.
Een volledig onbekwame, stomdronken Campo vindt in het pamflet de Oosterpoort gesloten en 'het gezin van het Luikerbierhuis', met zijn dorst en nadorst was
Weyerman van dat gezin afhankelijk, op een oor. 3°
Van Dam kwam in contact met de kunsthandel dankzij de `konstkoper' Balthazar de Vogel, die in het bierhuis van Van Dam schilderijen ophing en aan de
kroegbaas de commissie gunde. Door naarstigheid werd Van Dam tinnen een
korte tijt een tamelijk goed konstkenner', hij nam zijn eigen zaken waar en had
succes. We treffen hem, met Van Grondesteyn, aan onder de kopers uit de rijke
nalatenschap van Jaques Meyers, die op 9 september 1722 geveild werd. Het succes
stelde Van Dam in staat 'de vermaerde Herberg van St. Lukas tot Rotterdam' aan
te kopen. 31
Dodelijk was Weyermans vereeuwiging van Balthazar de Vogel. 32 In de beschrijving van De Vogel valt de nadruk behalve op de gebruikelijke schelmenstreken als kunsthandelaar, op De Vogels godvergeten vloeken en zijn droeve dood. In
Den Ontleeder der Gebreeken richtte Weyerman een `Grafnaald op B. D. Vogel'
op. Dit rijmend 'in memoriam' zou al zijn gedrukt in 1719, maar door de zuinigheid van de uitgever nauwelijks bekend zijn geraakt.
Dees Grafnaald is tot de Teering toe gecensureert geweest door den Drukker met het
Paardshoofd. 33

Deze opmerking verdient om een aantal redenen extra aandacht. De Vogel overleed in 1719 en op 2 december van dat jaar werd hij begraven. 34 Is de indruk juist
dat Weyerman in Rotterdam verbleef op het moment dat Balthazar de Vogel hemelde, dan beschikken we over een precies gegeven: dan was Weyerman eind 1719
in Rotterdam.
Bovendien geeft de opmerking over de `Grafnaald' aan dat Weyerman al in
1719 contact had met de `Drukker met het Paardshooft', Arnold Willis.
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Om terug te keren naar Weyermans visie op de kunsthandelaren: hij achtte het een
crimineel gezelschap. Bovendien werden sommige handelaren en verzamelaars niet
gehinderd door smaak of kennis van zaken. De beroepen, die de `konstkopers'
naast de kunsthandel uitoefenden, wekten in dat opzicht nauwelijks hoge verwachtingen. Mocht men kunstbenul verwachten van een voormalige turfdrager, een
portier, een kroegbaas? De nog niet genoemde Rotterdamse kunsthandelaar Quirijn van Biesum was bijvoorbeeld ook nog 'broodbakker op de Botersloot' . 35 Een
uitzondering in deze belabberde reeks onbenul was Jacob van Dam. Mogelijk
dacht Weyerman bij de uitzonderingen op de regel van onbenul nog aan een andere
Jacob. Al laat de algemene veroordeling van `konstkopers' en de kennis, die we nu
hebben van het leven van Weyerman, weinig vertrouwen toe in Jacob Campo Weyerman als brave, oppassende kunsthandelaar.

Uitgever Arnold Willis

Arnold Willis is in de literatuurgeschiedschrijving lange tijd het type geweest van
de money-maker. Potgieter had Willis in zijn historische novelle uit 1842, De
Folio-bijbel, geportretteerd als de uitgever-uitzuiger, die morsige boekjes uitgaf en
meer dronk dan voor zijn poetische smaak goed was. Potgieters portret van Willis
was geschilderd naar de schets in grove lijnen, die de dichter Poot, in conflict met
Willis, had vervaardigd. Weyermans oordelen over Willis hebben, zo lijkt het wel,
weinig invloed gehad op de reputatie van Willis. Terwijl Weyerman toch geen gelegenheid voorbij liet gaan om Willis te beledigen.
De Rotterdamse uitgever Arnold Willis, die afleveringen van de Rotterdamsche Hermes drukte, werd door Weyerman na de periode van samenwerking jarenlang met schimpscheuten achtervolgd. Vooral Willis' hoofd, zijn huwelijksleven
en zijn drankzucht moesten het ontgelden. Bij een aantal verwijten is een lichte
fronsing der wenkbrauwen moeilijk te onderdrukken, niet zo zeer vanwege het
oprakelen van huwelijksperikelen, als wel vanwege de verwijten, die Weyerman
zich met meer recht zelf zou mogen maken.
In de Konstschilders heette Willis
den Boekverkooper met het Paerdshooft,

die volgens zyn eygen getuygenis,
Een Koekoek net zyn Wil is.
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Willens en wetens slachtoffer van echtelijk bedrog. Wat had Willis Weyerman misdaan dat hij zo aan de schandpaal werd genageld?
Arnold Willis was, de kwade reputatie ten spijt, een van de belangrijkste uitgevers van Nederlandstalige bellettrie in het begin van de achttiende eeuw. Uitgever Willis, die beslist geen morsige boekjes uitgaf, beschouwde zich als een dichtervriend: met de meeste dichters, die hij uitgaf, onderhield hij een vriendschappelijke betrek king. Daarbij gedroeg hij zich zelfs als uitgever meer als begunstigende
vriend, als mecenas — waarbij het uitgeven veeleer een gunst, een daad van vrienddan dat hij zich zag
schap was, en V eel minder een commerciele onderneming
als partner in zaken. Op grond van zijn goedgunstigheid meende hij het volste
recht te hebben op de revenuen van de door hem uitgegeven boeken. Zie ik goed
-, 37
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met zelfbewuste auteurs als Poot en Weyerman, die liever zelf profiteerden van
wat zij als hun geestelijk eigendom beschouwden.
Arnold Willis werd in 1678 in Dordrecht geboren en in de Nederduits hervormde kerk van dezelfde stad op 23 mei gedoopt. Hij voer enige tijd als matroos
en werd in 1701 door een ongehuwde moeder als vader van het kind aangewezen. 38
Totenhuwlijkamtoen,wrudjenitzomar.Ald
Willis huwde uit berekening 39 — echt uitzonderlijk was dat niet — in 1710 met de
weduwe van de boekverkoper Pieter Marienhof, Eremina Luygers. Hij verwierf
zich als het ware al huwend het beroep van boekhandelaar-uitgever. In het jaar van
zijn huwelijk werd hij toegelaten tot het Rotterdamse gilde van boekverkopers en
binnen dat gilde nam Willis weldra een vooraanstaande positie in.
De Dordtse achtergrond van Willis bleef een rol spelen. In zijn vriendschappen en in zijn beleid als uitgever, belangrijk gedicteerd door die vriendschappen,
overheersten de poeticale opvattingen van de kampioen van de Vondel-traditie,
David van Hoogstraten. David van Hoogstraten, weliswaar in Rotterdam geboren,
maar met Dordtse achtergrond en steeds sterk op Dordrecht georienteerd, moet
men niet verwarren met zijn avontuurlijke en tegendraadse broer Jan. David domineerde met zijn geleerdheid lange tijd de Nederlandstalige bellettrie. Uitgevers, die
werk uitgaven dat paste in de door Van Hoogstraten gekoesterde traditie hadden
met deze veelal een Dordtse achtergrond gemeen. De Amsterdamse uitgever Gerard onder de Linden, verantwoordelijk voor de Maendelyke Uittreksels, of Boekzael der Geleerde Wereldt, het tijdschrift, dat met mate Van Hoogstratens stellingen uitdroeg, kwam uit Dordrecht. Willis, Onder de Linden en de Dordtse uitgever
Van Braam gingen niet alleen vriendschappelijk met elkaar om, in een aantal uitgaven hadden ze gemeenschappelijk belang. Willis' fonds moet beschouwd worden
tegen deze Dordtse achtergrond. De `nationalistische' poetica van Van Hoogstraten verklaart het grote aandeel Nederlandstalige poezie in Willis' fonds: Katrina
Johanna de With, Frans Greenwood, Hubert Corneliszoon Poot en Jakob Zeeus.
Willis' affiniteit met deze poeticale opvattingen blijkt ook uit zijn eigen optreden
als dichter en auteur. Erg indrukwekkend mag Willis' poezie, vooral gelegenheidspoezie, dan niet zijn, uit zijn poezie en het proza, dat hij aan bepaalde uitgaven vooraf liet gaan, spreekt onmiskenbaar de ambitie van de geletterde uitgever."
Willis wilde niet zo maar een uitgever zijn, maar een dichter-uitgever, een dichtervriend.
-Of Willis zich ook als vriend van Weyerman beschouwde, of hij naar diens
vriendschap dong, is onzeker. Al wijzen bepaalde passages in pamfletten tegen
Weyerman wel op een meer dan zakelijke relatie tussen auteur en uitgever. Willis
wordt daar de WIeceen' van Weyerman genoemd. 41
Arnold Willis, Toekverkooper over den Rystuin', gaf op 13 september 1720,
samen met Joan Hofhout, de eerste aflevering van de Rotterdamsche Hermes uit.
Weyerman verwees in zijn tijdschrift naar beiden als zijn `respektive Drukkers'. 42
Inseptmbr172wadjgnvolti,marps28l17vechn
een advertentie volgens welke de Rotterdamsche Hermes 'nu compleet' — dat wil
zeggen met titelpagina, titelprent en de nodige voorwoorden — to koop was. 43
Intussen had Willis het met Poot aan de stok gekregen. 44 In 1718 had Willis
Poots Mengeldichten uitgegeven en hij waande zich, wellicht op grond van de uitgave, bevriend met de dichtende boer. Zoals bij meer geletterden wekte Poots
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agrarische bestaan ook bij Willis vertedering en paternalistische gevoelens. Willis
was dan ook woest toen Poot, door Willis begunstigd met uitgave, het in 1722
bestond een uitgebreide herdruk van Willis' uitgave `voor den Autheur', in Delft
bij Boitet, te publiceren. De uitgaven `voor den Autheur' garandeerden auteurs
een groter deel van de winst, in ruil waarvoor wel een belangrijk deel van het financiele risico gedragen moest worden. Op grond van de 1718-uitgave, op grond van
de bewezen gunst, meende Willis recht te hebben op Poots werk en zeker op het
werk, dat Poot bij hem al had uitgegeven. De uitgave `voor den Autheur', waarin
onder andere al het werk was opgenomen dat Willis in 1718 had uitgegeven en wie
weet nog in voorraad had, achtte hij ondankbaar en ongeoorloofd. De kopij behoorde aan hem en hij drukte — bij wijze van tegenzet — de in de Delftse uitgave
toegevoegde poezie na als een supplement op de eigen uitgave. In een voorwoord
maakte hij duidelijk dat Poot onrechtmatig had gehandeld en hem benadeeld had.
In zijn Amsterdamsche Hermes van 14 april 1722 — nog voor de advertentie
van de gebundelde Rotterdamsche Hermes — wakkerde Weyerman het vuur tussen Willis en Poot aan. Zelf had Weyerman Willis klaarblijkelijk nog weinig te verwijten. Poot werd aangemoedigd zich te verweren, want Weyerman wilde graag
weten hoe de vork in de steel zat. Intussen werden de Rotterdamse drukker en de
landpoeer Poot onwelwillend gekarakteriseerd: Poot als geldzuchtige en Willis
als kritiekloos drukker van alles wat los en vast zat. Terloops werd Willis als dichter gedikwalificeerd:
Een schryfpen in de Vuist eens Drukkers
Is zo gevaarlyk als een schaar in de hand
van een onnozel Wicht. 45

Kort hierna verscheen bij Willis zoals gezegd de bundeling van de Rotterdamsche
Hermes, maar Weyerman reageerde niet anders dan met scheldwoorden aan Willis' adres. Hij toonde zich onaangenaam verrast door de bij de Rotterdamsche
Hermes gevoegde voorredes, waarvoor hij Willis, de dichtende drukker, verantwoordelij k hield.
Enig inzicht in de aard van het tussen Weyerman en Willis gerezen conflict
wordt in de Amsterdamsche Hermes, in de aflevering van 21 juli 1722, de lezer gegund, waar Hermes zich over Willis afvroeg:
En heeft die hervormde Matroos niet alzo
diep getast in den Spaarpot der Nederlandsche
Poftten, als in de beurs van Hermes, die by
zo schelmsch Gedupeert heeft door een
Cartouchiaensche Druklist?"

Weyerman schaarde zich met Poot in de rij van slachtoffers van Willis.
In een latere aflevering van de Amsterdamsche Hermes, die overigens blij kens
de lijst van verkooppunten in Rotterdam door Arnold Willis verkocht werd, kwam
Weyerman meer ter zake. Hij herinnerde zich hoe zijn gewezen `Drukker' gewoon
was op Hermes' maningen tot betaling te antwoorden:
Ik heb myn Geld van doen tot onderstand van myn Crediet. 47

Hermes noemde dit naar de beruchte schurk `Cartouches Algebra'.
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Weyermans klacht kwam er op neer dat Willis hem via een `druklisr beet genomen had en niet wilde betalen.
In zijn Poot-biografie veronderstelt Geerars dat Willis mogelijk Weyermans
geschriften nadrukte en hij meent in Poot en Weyerman slachtoffers te mogen zien
van 'de handigheid en slimheid van de Rotterdamse drukker'. 48 Baatzucht zal aan
Willis' gedrag niet vreemd zijn geweest, maar mij lijkt dat vooral zijn opvatting
over de uitgever als mecenas hem verleidde tot de gedachte dat door uitgave begunstigd werk eigendom van de uitgever werd.
Wat Willis Weyerman precies misdaan heeft, valt niet met zekerheid te achterhalen. Een sterk vermoeden heb ik wel. Wie de afleveringen van de Rotterdamsche
Hermes nader bestudeert, worth geconfronteerd met interessante ontwikkelingen
in de `stok', d.w.z. de aanduiding van de verantwoordelijke uitgever en de lijst met
verkoopadressen.
De eerste aflevering van de Rotterdamsche Hermes prijkte in de `stok' met de
mededeling dat het tijdschrift verscheen `te Rotterdam, by Joan Hofhout en Arnold Willis' en ook elders `te bekomen' was. Met die mededeling begint men nog
niet veel; preciezer was de `stok' van de tweede aflevering, volgens welke het tijdschrift werd `uitgegeven, te Rotterdam by Joan Hofhout en Arnold Willis'. Wat
dat uitgeven inhield, valt slechts te vermoeden, omdat niet duidelijk is wat men in
de achttiende eeuw verstond onder `uitgeven'. Aanduidingen als toekverkoper',
`uitgever', `drukker' werden door elkaar gebruikt en hadden niet de welomschreven betekenis, die de aanduidingen nu hebben. 49 In aflevering 22 van de Rotterdamsche Hermes sprak Hermes over zijn `Drukkers' — een aanduiding, die zekerheid verschaft over het felt dat zowel Hofhout als Willis betrokken was, maar beider rol zeker niet reduceert tot die van `drukkers' in de moderne zin van het woord.
Vermoedelijk waren Hofhout en Willis uitgevers, droegen zij financiele verantwoordelijkheid en zorgden ze voor de verspreiding.
Met ingang van aflevering 24 van 2 januari 1721 — dus met ingang van het
nieuwe jaar — was die situatie grondig gewijzigd. Vanaf aflevering 24 bevatte de
`stok' de mededeling dat het tijdschrift was `Gedrukt voor den Autheur, en wort
uitgegeven te Rotterdam by Arnold Willis'. Joan Hofhout had als uitgever kennelijk afgehaakt. Het is niet juist te veronderstellen dat de rol van uitgever nu alleen
door Willis vervuld werd. De formule `Gedrukt voor den Autheur', ook door Poot
gehanteerd in de door Willis gewraakte Delftse uitgave, betekende dat de auteur
verantwoordelijk was voor de uitgave, niet aleen in redactionele, maar ook in financiele zin. De auteur liet het risico niet geheel aan de uitgever, maar nam zelf als
uitgever een deel van het risico, opdat het voordeel in belangrijker mate aan hem
ten goede zou komen. Met het verschijnen van de auteur als uitgever in de `stok'
verdween het aandeel van Hofhout, maar niet dat van Willis. Zekerheid over de
nieuwe verhouding tussen Weyerman en Willis, auteur-uitgever en uitgeverdruk ker, is niet te geven, maar het lijkt erop dat Weyerman en Willis met ingang
van het jaar 1721 in financieel opzicht meer compagnons werden dan zij voordien
waren. Het kan zijn dat Weyerman Hofhout uitkocht en Hofhouts financiele aandeel in het tijdschrift overnam. Het is ook mogelijk dat er na het vertrek van Hofhout een geheel nieuwe verdeling van financiele aandelen werd overeengekomen.
De formulering `Gedrukt voor den Autheur, en wort uitgegeven te Rotterdam by
Arnold Willis' suggereert niet zo zeer een gelijkwaardige als wel een hierarchische
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relatie tussen Weyerman en Willis: Willis als uitvoerder van Weyermans opdracht.
Toen in april 1722 de gebundelde Rotterdamsche Hermes verscheen, was van
het aandeel, dat de auteur als uitgever in het tijdschrift had genomen niets meer te
bespeuren. Het tijdschrift was `Gedrukt by Arnold Willis' en verder voor of door
niemand. Om de Rotterdamsche Hermes compleet te kunnen uitgeven was de herdruk van bepaalde oude en kennelijk uitverkochte afleveringen noodzakelijk. Verschillende afleveringen, die in de eerste druk nog waren `Gedrukt voor den Autheur' waren dat in de herdrukken niet meer. Diverse latere, tweede en zelfs derde
edities van Hermes-afleveringen bevatten de aanduiding `Gedrukt by Arnold Willis'. 5° In april 1722 resteerde in de vele voordelige herdrukken en bij de bundeling
van de Rotterdamsche Hermes niets meer van het financiele aandeel dat Weyerman in de uitgave ervan genomen had.
Het kan natuurlijk zo zijn dat het volgens afspraak was, dat Willis het recht
van nadruk en bundeling toekwam. De opmerkingen van Weyerman wijzen echter
niet in de richting van zo'n afspraak. Integendeel zou ik haast zeggen, Weyermans
ergernis over Willis'druklist' heeft zeer waarschijnlijk met het illegaal nadrukken
te maken.
Weyerman streek zijn wraakoefening uit over jaren. Klachten over `druklisten' vernemen we van Weyerman niet meer. Hij had zijn leergeld betaald. De geschiedenis van Weyerman en Willis kreeg nog een staartje in 1723. De beledigde
Willis vervolgde onverstoorbaar de verkoop van Weyermans tijdschriften. Was het
een ironische wending van de geschiedenis dat de burgemeesters van Rotterdam
juist Arnold Willis, toeckverkooper, en hooftman van het boekverkoopers gilde
deser Stad' de verkoop verboden van
seeker pamphlet geintituleert den ontleeder der gebreeken, aen hem ten dien eynde
van Amsterdam, soo by was \ oorgevende toegesonden. 51

Het tijdschrift van Weyerman werd op 25 oktober 1723 verboden — de auteur
bleef in de resolutie ongenoemd, de betreffende aflevering van het tijdschrift werd
een 'pamphlet' genoemd. Helaas valt voor de tegenwoordige lezer in afleveringen
van Den ontleeder, die aan het verbod voorafgingen, niets schandaligs te ontdekken. Het zou kunnen dat door Weyerman beledigde Rotterdamse families een dergelij k verbod bij de burgemeesters gedaan kregen en de auteur 7.6 een signaal gaven
dat hij zijn laster moest staken. Nogmaals, dit is niet meer dan een mogelijkheid.
Enige bevreemding wekt het verbod wel.
Overzien we Weyermans verhouding met de stad Rotterdam dan alt op dat hij
zich met zijn Rotterdamsche Hermes associeerde met de stad en de stedelijke rivaliteit met Amsterdam. Weyermans tijdschrift was daarmee nog niet exelusief Rotterdams. Het tijdschrift richtte zich tegelijkertijd op Rotterdam en op de Republiek
als geheel.
De Rotterdammers, waarmee Weyerman voor 1720 contact had, waren vooral
de kunsthandelaren. Hoewel Weyerman zelf evenzeer in kunst handelde, schilderde hij de kunst Ropers of als criminelen. Zijn uitgever Willis kreeg in het portret van
Weyerman evenzeer misdadige trekkers. Willis drukte vermoedelijk illegaal afleve
ringen van de Rotterdamsche Hermes na. In dit misdadige Rotterdamse gezelschap
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heeft Weyerman enkele jaren niet misstaan.

Noten
* Tekst van de lezing gehouden op 5 september 1987 tijdens de expeditievergadering van
de Stichting Jacob Campo Weyerman, die plaats vond in Rotterdam.
1. Voor een belangrijk deel is dit artikel gebaseerd op mijn doctoraalscriptie Het Monster
aan de Maas. Over de Rotterdamsche Hermes (1720-1), het eerste tijdschrift van Jacob
Campo Weyerman. (doct. scr. IvN, UvAmsterdam, 1982). Uiteraard heb ik geprofiteerd

van sindsdien verricht onderzoek van vooral anderen.
2. De pamfletten, die reageerden op de Rotterdamsche Hermes, zo successievelijk alle gepubliceerd in de onovertroffen Mededelingen, openbaarden de identiteit van de auteur
van de Hermes en lichtten diens doopceel. Zie o.a. Jos Leenes. Ten dronken for in Rotterdam, of wie zijn neus schendt.' In: Med.JCW 10 (1987), pp. 57-61.
3. De herdrukken van zijn tijdschriften - van de Rotterdamsche Hermes tot en met Den
Vrolyke Tuchtheer - getuigen van een succes, dat moeilijk overschat kan worden. Na
de Tuchtheer is het ineens afgelopen: zijn periodieken halen een lamentabel aantal afleveringen, van herdrukken is al helemaal geen sprake. De fakkel van het succes lijkt overgenomen door Justus van Effen, die op-20 augustus 1731 met zijn Hollandsche Spectator start. De Hollandsche Spectator, evenzeer herdrukt en in boekvorm een groot verkoopsucces (zie Bert van Selm. 'De 1731-1735 edities van De Hollandsche Spectator.' In:
Studies voor Zaalberg, Leiden 1975, pp. 187-260), luidt
als ik goed zie - het einde
van Weyermans succes als tijdschriftauteur in. Het is wat al te simpel om de tegenvallende verkoop te wijten aan vermeend kwaliteitsverlies bij Weyerman na 1730. De gedachte, dat Weyerman na 1730 niet meer de oude was, is in de kolommen van dit tijdschrift
vaker aangetroffen, maar daarmee niet minder onzinnig.
4. Het Monster aan de Maas, pp. 56-70 en H.M. de Blauw. 'Hermes contra Argus: de relatie van Weyerman tot Hermanus van den Burg.' In: P. Altena, W. Hendrikx e.a. (red.).
Het verlokkend Ooft. Amsterdam 1985, pp. 233-258.
5. Joh. de Vries. Amsterdam-Rotterdam. Rivaliteit in economisch-historisch perspectief.
Bussum 1965. Zie ook P.B.M. Blaas en J. van Herwaarden (red.). Stedelijke naljver. 'sGravenhage 1986.
6. E. Groenenboom-Draai. `Enige problemen rond de Rotterdamsche Hermes.' In:
Med.JCW 8 (1985), p. 51.
7. (Jacob Campo Weyerman). De Rotterdamsche Hermes. Ed. A. Nieuweboer, Amsterdam 1980, p. 389.
8. Joan de Haes. Eerkroon voor myn Geboortestat Rotterdam. 0.a. opgenomen in en geciteerd uit Tweede Vervolg van de Latynsche en Nederduitsche Keurdichten. Rotterdam,
Pieter van der Goes, 1724, pp. 43-7. Na p. 47 allerlei verzen tegen de Eerkroon.
9. Joh. de Vries (1965), pp. 70-1.
De rivaliteit tussen Amsterdam en Rotterdam mag dan volgens sommigen omstreeks
1720 in werkelijkheid van veel scherpte beroofd zijn, dat neemt niet weg dat het idee van
rivaliteit voor velen werkelijkheid was: het ergste verwijt dat men een Rotterdammer maken kon, was dat hij Amsterdamse belangen diende, zo b.v. de Rotterdammer Hoornbeek, `wien 't hey! van Amsterdam alleen maar ging ter harte.' (Keurd. 4e very., pp. 912).
10. Keurd. 4e very., pp. 17-22.
11. RH, p. (8).
12. RH, p. 152. Zie ook Karel Bostoen. `Weyerman en de muziek.' In: Med.JCW 9 (1986),
pp. 22, 24 en C.M. Geerars. Hubert Korneliszoon Poot. Groningen-Castricum 1979, pp.
476-7.
13. RH, p. 210.
14. RH, p. 407.
15. E. Groenenboom-Draai. 'Hermes in huis bij Maasgodt en Rotha.' In: Med.JCW 10
(1987), pp. 38-50.
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16. Hermanus van den Burg in zijn Argus en Jan van Hoogstraten in pamfletten.
17. Keurd. 7e very., p. 68.
18. Keurd. 4e very., pp. 151-2. Zie Het Monster aan de Maas, pp. 43-51, waar ook
Adriana's onterving van Weyerman ten faveure van Benjohan Furly ter sprake komt.
Adriana woonde vermoedelijk aan de Oudedijk, haar moeder Adriana Hollaer zeker. In
hetzelfde milieu situeert Weyerman mevrouw Vapour: Anna Dubois, weduwe van de
Rotterdamse schepen Arent Vapour, nadien nog weduwe van Pieter Scheffens en woonachtig in Kralingen, in de hofstede Jersalem. Campo's verhouding met Adriana Simons
kan oorzaak en gevolg zijn van zijn Kralingse verblijf en contacten. In de kringen van de
Adriana's, weduwe Vapour en Furly werd een zeker quakerisme beoefend.
19. Het Monster aan de Maas, p. 39.
20. Jacob Campo Weyerman. Manuscript. 4 dln. KB Brussel II 1608 (het Brussels handschrift: vol. 1.)
21 Jacob Campo Weyerman. De Levensbeschryvingen der Nederlandsche Konstschilders.
's-Gravenhage-Dordrecht 1729-69, dl. 2, p. 409.
22. Arn. Houbraken. De Groote Schouburgh. Amsterdam 1721, dl. 3, p. 52 en A. Blankert.
`Daniel van Beke, schout, schilder en dichter.' In: Oud Holland 82 (1967), pp. 242-7.
23. Brussels hs. vol. 2, pp. 16, 41, Konstsch., dl. 4, p. 409.
24. Andre Hanou. "Pand metter minne van drie stukjes schildery." ' In: Med.JCW pp.
126-8. Vgl. voor Meyers: J.G. van Gelder. 'Het kabinet van de heer Jaques Meyers.' In:
Rotterdams Jaarboekje 1974, pp. 167-183.
25. Konstsch., dl. 3, pp. 323-7, ook Den Ontleeder der Gebreeken I, pp. 129-30. Veiling
Meyers op 9 september 1722, verkoopcatalogus — met in handschrift de namen van de
kopers — in Gerard Hoet. Catalogus of Naamlyst van schilderyen. 's-Gravenhage 1752,
dl. 1, pp. 265-289, ex. UBA. Onder de kopers oude bekenden: Arnold Willis (nr. 261:
Ten landschap, door Vink.'), Benjohan Furly, Valerius Rover, Jan Holst (van de Europische Mercurius?), Jacob Bart, Willem van Grondesteyn, Jacob van Dam, Gerard
Meerman en J. van Gool.
26. Den Ontleeder, I, pp. 4-5. Vgl. Gisela Thieme. Der Kunsthandel in den Niederlanden im
siebzehnten Jahrhundert. Köln 1959, p. 24.
27. Konstsch., dl. 1, pp. 410-1.
28. Brussels hs. vol. 1, pp. 76-9.
29. Brussels hs. vol. 1, pp. 102-6.
30. Jos Leenes. Med.JCW 10 (1987), p. 60.
31. Zie noot 29.
32. Brussels hs. vol. 1, pp. 106-11.
33. Den Ontleeder, I, pp. 101-3.
34. GA Rotterdam Register der doden/begrafenissen (klappers). Balthazar de Vogel was gehuwd met Anna Constant. In dit verband wil ik de aandacht vragen voor verzen van Arnold Willis en Jacob Zeeus op "t Huwelyk van Monsieur Konstantyn de Vogel, en Jufvrouw Maria Konstant', d.d. 12 augustus 1711 (KBH 853 A 306 — met dank aan Adele
Nieuweboer). Deze Willis-De Vogel connectie suggereert dat Weyerman via de kunsthandel tot Willis kwam.
35. Brussels hs. vol. 1, pp. 104-6.
36. Konstsch., dl. 1, pp. 189-90.
37. Vgl. bijvoorbeeld het `Aen den Lezer' in Frans Greenwood. Gedichten. Rotterdam, Arnold Willis, 1719, waar Greenwood meedeelt dat zijn vrienden op de uitgave van zijn
verzen aandrongen: 'zoo heb ik (...) het verzoek van vele myner goede vrinden, en wel
voornamelyk dat van myn' drukker Arnold Willis, ingewilligt'. Willis had daarbij gevoegd `dat de Poezy, van hoe gering eene waerde dezelve ook zyn mag, althans zyne
koopers vint' — wat duidelijk maakt dat Willis niet geheel onzakelijk was. Uit het `Aen
den Lezer' treedt het uitgeven toch vooral als vriendendienst naar voren, maar een vriendendienst, die Willis niet noodzakelijk groot verlies hoefde to berokkenen. Over geld
words onder vrienden niet gesproken. In zijn studie over `Maecenaat in de pruikentijd'
in: Handelingen van het 38e Nederlandse Filologencongres. Amsterdam-Maarssen, pp.
149-175 noemt J.J.V.M. de Vet dit type mecenaat niet.
38. GA Dordrecht Doopreg. der Nederd. Herv. Kerk. Arnoldus — zoon van Hubrecht Wil-

88

lis en Maria Schoor - had tenminste een oudere broer en zus, Abraham en Maria, en
een jongere broer Isaac. Volgens gegevens van hetzelfde doopreg. werd op 11 april 1701
Mary, `spuria' van Arnoldus Willis en Machtelt Terwe, gedoopt. Zie over Arnold Willis
C.M. Geerars (1979), pp. 483-4. Ter aanvulling: Willis overleed in 1749. Op 6 mei 1749
ontving de gaarder van Alkemade 'van Dheer Camerman wegens 't lyk van syn Oom Arnold Willis op de Oude Weteringh' wegens diens begraven liefst '15-0'. De heer 'Camerman' was zoon uit het huwelijk van Joannes Kamerman en Arnolds zus Maria, gesloten
in 1700 en bezongen door Arnold.
39. Zeker weet je dat soort dingen niet, maar zijn tweede huwelijk met de uitgeversweduwe
Ten Hoorn geeft toch te denken. Of richtte Willis' liefde zich bij toeval op weduwen met
fonds?
40. B.v. zijn Zeeus-biografie in diens Overgebleve Gedichten. Rotterdam, Arnold Willis,
1726.
41. Jos Leenes. Med.JCW 10 (1987), p. 60.
42. RH, p. 120.
43. Atnsterdamsche Hermes I, p. 248.
44. Feiten ontleend aan C.M. Geerars (1979), pp. 70-104.
45. AH, I, p. 232.
46. AH, I, p. 344.
47. AH, I, p. 384.
48. C.M. Geerars (1979), p. 97.
49. C. Berkvens-Stevelinck. 'Prosper Marchand, Frans uitgever in de Republiek
(1709-1747).' In: Doc.blad Werkgr. 18e eeuw 53-54 (1982), p. 63.
50. Zie hiervoor J. Bruggeman. Descriptieve bibliografie van Jacob Campo Weyerman. Periodieken. 's-Gravenhage 1986. doct. scr. RU Leiden, p. 24 e.v., die m.i. ten onrechte
slechts twee edities onderscheidt. Ik meen er drie te kennen, althans voor de afleveringen
9 en 25. De andere afleveringen kenden een of twee edities. Eerste editie 9 en 25: o.a. ex.
UBA Y 1331, UBL 1207 B 17. Tweede editie van 9 en 25: GA Rotterdam P 75. Derde
editie: KBH 1350 D 18. Zie mijn bespreking van de Hennes-reprint. In: Spektator 11
(1981-82), pp. 459-61.
51. GA Rotterdam OAR inv. nr . 281 Res. van burgemeesters, pp. 219-20 (25 oktober 1723).
W.P.C. Knuttel. Verboden boeken. 's-Gravenhage 1914, dateert per abuis op 25 december 1723.

Boekbespreking
Het dagverhaal van Aafje Gijsen 1773-1775 toegel. en van aant. voorzien door
J. W. van Sante. Wormerveer, uitg. Noord-Holland, 1986.
Dagboeken uit de periode voor het jaar 1800: uitgaven daarvan zijn, denk ik, op de
vingers van twee handen te tellen. Elke aanwinst is dus welkom. Des te meer daar
nu het dagboek van een vrouw (dus nu eens geen Braatbard, of Bicker Raye) het
licht ziet. Een vrouw: nu ja - 't is een dochter uit een Zaanse doopsgezinde familie, ruim twintig, ongehuwd; telg uit een burgerlijk gezin, dat zich geneerde met de
houthandel.
Dit dagboek ademt een merkwaardige sfeer. Het begint met vijfregelige notities over hoe en waar en met wie de dag doorgebracht is. Later sluipen er piepkleine observaties in. Wat treft is de eenvoud en eerlijkheid; een ongecompliceerdheid,
een soort arcadische naIeviteit: datgene waarom Noord-Holland befaamd was (en
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waarom buitenlandse toeristen in die tijd verplicht naar Broek in Waterland trokken).
Dat heeft iets aantrekkelijks. Maar ook wekt Aafjes leven daarom soms irritatie. Haar persoonlijkheid charmeert door de eenvoud. Maar na enige tijd verzucht
men: doe es wat, kind. Goed, ze neemt eens een lesje op de clavecimbel. En een
keer laat zij zich 's nachts wekken, om met de huistelescoop een bijzondere conjunctie van de planeten waar te kunnen nemen (daaraan, en aan andere zaken is te
bespeuren, dat de Verlichting ook aan dit huisgezin niet voorbij gegaan is). Maar
voor de rest is het uitgaan geblazen. Uitgaan: dat wil zeggen het afleggen van bezoeken, met veel gezing en gespring in de avond (ik was zeer verbaasd te zien hoe
diep in de nacht in die tijd een jongedochter in de Zaanstreek thuis kon komen).
En vooral: het eindeloos kletsen en kopjes koffie en thee gaan drinken, thuis en elders, bij kennissen, familie, relaties. Men wordt er wee van in de maagstreek. Juffrouw Laps was, bij Aafje vergeleken, op theegebied een geheelonthoudster. Men
komt er niet onderuit: Aafje voerde niets uit. Zij heeft niets van haar seksegenote
Betje Wolff, die ook in die streken woonde. Alleen een zeker soort nuchterheid
hebben zij gemeen. Aafje woekerde niet, als Betje, met haar talenten. Het talent zit
wel in haar verborgen, maar komt er niet uit.
Maar heeft Aafje dan helemaal niets met de (Nederlandse) cultuur van doen?
Toch wel. Als ik buiten beschouwing laat dat zij op elke kermis in Noord-Holland
te vinden is (ook die te Amsterdam. Voor de kermishistorici is dit dagverhaal verplichte kost), blijkt zij eenmaal de Amsterdamse stadsschouwburg, en enkele malen de opera's in Buiksloot en de Diemermeer te bezoeken. Leest zij? Ja, maar niet
vaak of veel. Haar leespatroon lijkt alles te bevestigen wat over het lezen van vrouwen in de achttiende eeuw gezegd is. Twee keer bladert zij in de werken van Flavius
Josephus en de reisbeschrijvingen van Claas de Bruyn — maar dat is om de prenten te bekijken, op een regenachtige avond, met wat vriendinnen. Een keer wordt
zij voorgelezen: uit Marmontel. Ook blij ken zij en anderen samen een abonnement
te hebben op de Denker (zouden er ook van die Weyerman-leesclubjes geweest
zijn? Vermoedelijk wel); misschien ook op de Rhapsodist. Bij dat laatste blad kan
er een echte directe emotionele reactie genoteerd worden van lezerszijde: Aafje is
geheel onder de indruk van een nummer, waarin een brief gedrukt is van een zoon
aan een vader, met een betuiging van spijt over zijn voorgaand gedrag. En zij leest
Richardson: de Grandison natuurlijk, maar ook diens William Harrington. Wat
die laatste roman aangaat, maakt zij de lieve (en voor receptiologen natuurlijk op
talloze wijzen te verkneden) observatie: 'Die historie heeft my besonder wel gevallen en wel inzonderheyd het carakter van Juffr. Constantiea Harrieton. Dat van
haar zuster Juliea heef my meer genoege gegeeven dan dat van Juffr. Charlotte
Grandieson uyt de historie van den ridder-baronnet Karel Grandieson, alleenelik
om dat de eerste doen zy getroud was den lord S. zoo niet tergden, dan Charlotte
den lord G. deed, doen zij met hem getroud was' (p. 201). Verder noteer ik, dat zij
ook nog samen met haar broer een comedie van Holberg las, en verder de onvermijdelijke fabels van Gellert. Eenmaal waagt zij het een coupletje poezie te schrijven.
Maar ik wil Aafje niet te kort doen. 't Is toch een unieke ervaring dit dagboek
te lezen, vol met de belevenisjes van een burgerdochter uit de Zaanstreek. Ze is oerhollandsgezond. Zij zou nooit hebben kunnen trouwen met Bicker Raye, die naast

90

haar plotseling jets krijgt van een morbide voyeur. Maar ja, als ze eens een snufje
Etta Palm gehad had — dat was toch wel welkom geweest.
(A.H.)

Zyt ghy oock een meyt? Dertien liedjes over meisjes loos. Verzameld, uitgegeven
en van aantekeningen voorzien door Dick Wortel met tekeningen van I. Bergh.
Rotterdam, Ordeman, 1987. [via boekhandel: f 22,50]
(De kolonel:)

(zij:)

wel keerel wat wonder
wat is my gezeyd
als dat gy van onder
heel gebroken zyt
mynheer 't is een fabel
die my zo blameert
dat by trekt den sabel
en hem deffendeert.

't Is een betrekkelijk klein, maar aantrekkelijk, boekje waarin Dick Wortel dertien
liedjes over als man acterende meisjes en vrouwen presenteert; liedjes waarin passages als de bovenstaande, waarin de ontdekking van Maggiel van Antwerpen als
Maria van Antwerpen dreigend naderbij komt (het probleem is ook bekend uit de
Weyermanfolklore: zie het aanhangsel van Kerstemans Weyermanbiografie). Bij
het lezen van die liedjes viel me op hoezeer in deze teksten al toegewerkt wordt
naar de spanning van de ontknoping. Er is een `thriller'-achtig element dat men
dikwijls node mist in de romans en epen 1650-1800. De liedjes hebben lets 'filmisch'
De editeur heeft deze teksten over leger-meiden, matrozen-meisjes en splitruiters' voorzien van een heel goede annotatie. Die wordt nog verder uitgewerkt in
een cornmentaar achter in het boekje. Daar is ook de tekstverantwoording te vinden.
Voorwoord en (korte) inleiding lij ken echter wat gehaast. De opgenomen liedjes stammen uit de periode tussen '1600 en 1900', zegt de editeur. Nu ja, maar voor
de eerste, oudste liedjes geeft hij Been bron op van vroeger dan 1680 of `de tweede
helft van de zeventiende eeuw'. Alle andere liedjes zijn op zijn vroegst uit de achttiende eeuw. — Hij maakt onderscheid (p. 5) tussen een eerste periode met 'spotliedjes, waarin — soms platvloerse — grapjes over hen [de meisjes] werden gemaakt, en een latere periode met liedjes, waarin een diep respect voor hun doen en
laten werd geuit. Van beide genres [mijn curs. AH] vindt men in dit boek voorbeelden'. Wordt hier niet wat snel gewerkt met het toch nogal zware begrip 'genre'?
Een werkelijk genologische argumentatie wordt hier zeker niet gegeven. Dezelfde
of eenzelfde verwarring doet zich voor op de pgs. 10-11, waar de editeur eerst meedeelt dat de liedjes uit de zeventiende eeuw een afwijzende houding hadden ten
aanzien van de bezongen vrouwenactiviteiten (dit is kennelijk een observatie over
het `morele' standpunt in die liedjes) terwijl daarentegen in de achttiende eeuw het
`karakter' van de liedjes verandert; er zouden dan twee `richtingen' te onderscheiden zijn: een gedeelte wordt pretentieloos, cabaretesk, anekdotisch, terwijl `De [?]
andere ontwikkeling in dit [?] liedjesgenre [mijn curs. AH] die zich gelijktijdig
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voordoet, is dat [?] van het serieuze lied'. Niet zo duidelijk allemaal.
Het boekje is heel aardig geillustreerd. Er zijn enkele reproducties van platen
met oude liedjeszangers en liedjesverkopers. Daarnaast zijn echt mooi de moderne
tekeningen van I. Bergh, die goed aansluiten bij de in de liedjes aanwezige erotiek.
(A.H.)

Het dagboek van Sir Matthew Decker. Een Nederlandse Engelsman over Nederland in 1748 en de buitens in de 18e eeuw. Van commentaar voorzien en bewerkt
door A. Doedens, L. Mulder en A.C. Bijsmans. Baarn, Bosch & Keuning, 1987. 88
pp. f 19,50.
Matthys, of Matthew, Decker lijkt mij een intrigerend man. Hij werd in 1679 geboren in de Amsterdamse Nes, ging op kostschool te Warmond, was even notarisklerk te Amsterdam, en vertrok in 1702 naar Engeland. Daar begaf hij zich in de
textielhandel en het bankierswezen (in 1718 hield hij zich bezig met wind- en actiehandel!), kreeg goede relaties met hof en regering, en werd in de adelstand verheven. Zijn positie was florissant (o.a. was hij directeur bij de Engelse O.I.C.). Hij
stierf in 1749.
In 1748 ondernam Decker, duidelijk ten dienste van bepaalde Engelse politieke belangen, een reis naar de Republiek om contacten te leggen en besprekingen te
voeren met de Oranjes en de Orangisten. Het uitgegeven dagboek (uit het Engels
vertaald) is het residu van die reis. Hoewel....dagboek? Het is meer een memoriaal, een geheugensteuntje; een opsomming van die buitens en families door Decker
tijdens zijn reis bezocht. De echte politieke conversaties noteerde hij niet; die rapportage verliep via de Engelse gezant.
De waarde van deze tekst voor de cultuurgeschiedenis enz. is uiterst beperkt.
Opmerkingen als "s Middags bezocht het helegezelschap [in Amsterdam] de doolhof met de beroemdste poppenkast in Europa, bekend bij alle kinderen van de Republiek' (p. 38) zijn vrij zeldzaam. Er komen zelden persoonlijke gevoelens in tot
uiting. De mededelingen zijn vrij kort en zakelijk. Datzelfde geldt voor het commentaar van de editeurs (die overigens een tamelijk naargeestig soort proza produceren. Zij hadden ook het leven en de persoonlijkheid van Decker wel wat meer
kleur mogen geven dan zij nu gedaan hebben; de man komt totaal niet uit de verf).
Toch blij ft de indruk hangen dat Decker een zeer boeiend verhaal zou kunnen vertellen als hij wilde. Dit memoriaal toont slechts het topje van de ijsberg.
In samenhang met Weyerman nog het volgende. Uiteraard vallen sommige
parallellieen met de schilder-schrijver onmiddellijk op. Beiden zijn zeventig jaar
oud geworden (wat aan beider krasheid niets afgedaan lijkt te hebben), in dezelfde
periode. Beiden zijn op ongeveer dezelfde leeftijd naar Engeland gegaan. Daar
schijnt de overeenkomst op te houden; althans, de een slaagde in financiele zin, de
ander niet. Een voor de hand liggende vraag is natuurlijk: hebben die twee Engelse
Nederlanders, of Nederlandse Engelsen, elkaar gekend? Onbeantwoordbaar? Terloops merken de editeurs (p. 85) op: ' [Deckers] schilderijenverzameling is nu nog
te bewonderen in Cambridge, in het Fitzwilliam-museum, gesticht door de nazaten
van zijn schoonzoon'. Wel, in dat Fitzwilliam-museum hangt een bloemstilleven
van Weyerman (Med.JCW no. 1, jan. 1978, p. 7). Zou dat schilderij dus niet heb-
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ben kunnen hangen op Deckers buiten te Richmond (bij Londen), dat `goed voorzien was van schilderijen uit de Vlaamse School en van leerlingen van Rubens' (p.
21)? Was Decker een patron of the arts, en heeft hij ook een oude landgenoot voor
zich laten werken?
(A. H .)

Justus van Effen. Le Misanthrope. Edited by James L. Schorr. Oxford 1986. Studies on Voltaire and the eighteenth century 248. 467 pp. [via Bookimpex: f 284,10]
De golfslag van Van Effens zinnen schijnt in zijn Misanthrope (begonnen lente
1711) wat korter en beukender en zijn stijl wat levendiger te zijn dan in De Hollandsche Spectator. Ligt dat aan het frans? Van Effens leeftijd? Misschien vergis
ik me. Maar ook zijn stof lijkt wat meer gecentreerd rond amants en amour. Evenwel informeert editeur Schorr ons, dat het piece de resistance, het filosofisch'
middelpunt van de Misanthrope is: de door Van Effen in de tweede druk toegevoegde nummers met het opschrift `Reflexions sur le caractere des esprits forts et
des incredules'; en dat geloof ik graag. Hoe dan ook, hier lijkt Van Effen wat meer
plastisch en direct dan elders; en daarmee wil ik niets tekort doen aan zijn fenomenaal vermogen om juist later de rollen van karakters al schrijvend te ontwikkelen.
Van deze uitgave valt weinig meer mee te delen, dan dat zij de tekst van Le Misanthrope aanbiedt. Dat is niet misprijzend bedoeld: dergelijke uitgaven zijn pure
winst. Wel blijkt de uitgave een kritische te zijn: spelling, interpunctie, hoofdlettergebruik zijn gemoderniseerd. Ik vind dat in dit geval — de tekst zal toch wel alleen door `echte' dixhuitiemisten gelezen worden — een wat twijfelachtige noodzaak. Zó moeilijk leest dat originele frans toch niet? — Schorr houdt zijn inleiding
tot het uiterste beperkt. Zijn verantwoording is echter deugdelijk. En inhoudelijk
zijn toch wel enkele interessante feiten te noteren. Zoals het gegeven, dat de Misanthrope slechts twee maanden na de Spectator begon te verschijnen, met het gevolg dat Addison en Steele bij het schrijven van hun eigen blad (en dat kan vastgesteld worden) door het franstalig blad van de Nederlander beInvloed werden.
Een prachtig voorbeeld van interactie op Europese schaal.
Dat de Misanthrope wel eens wat meer aandacht mag krijgen, kan ook beargumenteerd worden uit het aantal herdrukken in de achttiende eeuw zelf. Het blad
werd herdrukt in 1726 (eigen revisie door Van Effen) te Den Haag; 1741
(Lausanne/Geneve) en tweemaal in 1742 (Amsterdam en Den Haag). Bovendien
kunnen tenminste twee franse tijdschriften, Le Censeur (1741) en L'Inquisiteur
(1714) als navolgingen beschouwd worden.
De annotatie is uiterst beperkt gehouden, en van voornamelijk zakelijke aard.
(A.H.)
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Signaleringen
In mijn bezit kwam een exemplaar van Weyermans Besweering Van den disperaten Antwerpsen courantier. Klucht-spel [vignet] Tot
Brugge. By Jacob Bernaarts, Boekdrukker
's Landts van den Vryen. 1705. — Dit exemplaar (een geschenk van A. Bossers) komt
overeen met `Matthey nr. 1' in diens bibliografie van JCW's toneelwerk (Med.JCW 9
(1986), p. 35, 95
A.J. Hanou
Utrechts verkooppunt. — In het bij Herman
Besselingh te Utrecht 1733 uitgegeven werk
van G. Sellius, Natuurkundige histori van
den zeehoutworm [...1 Eerste deel, bevindt
zich achterin een 'Register van boeken', bij
Besselingh te bekomen of door hem gedrukt. Het zijn vrijwel alle boeken van
historische aard. Maar aan het eind van die
lijst figureren de titels: `Weyermans Bekeering van Moses Marcus, 4to.' en `Zwaenenburgs Gedichten, 4to.'. Verkocht Besselingh
Weyerman omdat hij 'Moses Marcus' een
serieus werk vond? Of omdat hij in Weyerman geInteresseerd was? Peter Altena meldde eerder (Med.JCW p. 365) dat hij in 1733
ook al Poeraets Sjaekenkampweierveltspoehaenenkraeisrymelary verkocht.
(AH)
Hofrust
In het heemkundetijdschrift Oud Soetermeer 1 (1982-1983) 3 (jan. 1983), pp. 11-13
trof ik het artikel `Hofrust' aan van P.G.
Hoefnagel. Daarin valt het volgende te lezen:
In 'De Tegenwoordige Staat der Verenigde
Nederlanden', verschenen in 1746, wordt bij
de beschrijving van Zoetermeer de hofstede
`Hofrust', eigendom van Petrus Moris,
raadsheer van het 'Hof van Holland', met
name genoemd. De naam `Hofrust' houdt
verband met het 'Hof van Holland', de bewoner hoopte er rust te vinden na het werk
op het Hof van Holland. Hofrust is enige
tijd bewoond door Baron van Sijberg, die
later geen baron maar zwendelaar en kwakzalver bleek te zijn. Hofrust werd ook bezocht door de schrijver en journalist van de
toenmalige schandaalpers Campo Weijerman.
De naam van het tijdschrift is ondertussen
gewijzigd in 't Seghen waert.
Frank Peeters
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De Reus Kakus
In het Jaarboekje 1984 van het oudheidkundig genootschap `Niftarlake' vinden we op
de pagina's 49-70 een artikel van J.W. Gunning over het buitenhuis Hoogerlust te Breukelen. Gedurende de jaren 1722-1744 is dit
in het bezit geweest van Jacob Lindenbergh
(en na zijn dood van zijn vrouw), een berucht lid van het boekverkopersgilde, die
leefde van 1675-1727.
Op p. 51 lezen we:
Jacob Campo Weyerman wijdde in 1725
en 1726 in zijn roddelkrantjes 'Den Ontleeder der Gebreeken' en 'Den Echo des Weerelds' enkele hatelijke stukjes aan Lindenbergh (die hij de Reus Kakus noemt) en zijn
buitenplaats (`Het huis te Paddesteyn'). Kakus heeft daarin `een oneven Olifants Poot',
een `puriteynsche tronie' en een 'Tong die
onbezweeken, Zig van de Stempel Straf wist
vrij en vrank te preeken'. Er wordt gesuggereerd dat hij vaak dronken is, hij loopt te
`Vagebondeeren met geestelijke Prentverbeeldingen van Romeyn de Hooge' en verschijnt in een van de stukjes als spook met
een zak vol afgekeurde munten.
Het verhaal gaat dan verder met vier toneelstukken van Gijsbert Tijssen uit 1727
waarin Lindenbergh als `Schrokhart Slingerbeen' de hoofdrol speelt, en met de loopbaan van Lindenbergh. De schrijver vervolgt dan op p. 53:
Weyerman had toen hij in 1725 over Lindenbergh begon te schrijven zelf al een heel
wonderlijk leven achter de rug. Zijn geschrijf zou hem uiteindelijk in de Gevangenpoort doen belanden. Vermoedelijk heeft
Lindenbergh het huis dat hij in 1722 van
Hendrick Block had gekocht afgebroken,
het terrein uitgebreid en een nieuw huis
neergezet. Weyerman heeft dit alles goed
kunnen volgen want hij woonde toen zelf in
Breukelen, op Meerenhoef. Hij vond Lindenberghs huis Mat Spookpaleys der
Vegt') maar een raar bouwsel en kondigde
een beschrijving aan van de buitenplaats tij
weynige met den Tytel van Kleyn Angola,
doch aan veele bekent met den Doopnaam
van Slakkenburg' waarvan de bouwheer
vermaard is 'door zyn kromme Pooten'. Op
3 en 10 september 1725 werd in de `ontleeder' een bezoek aan de plaats beschreven.
Campo vertelt Kakus dat hij veel heeft gehoord over de `opreyzende Muuren uwes

Paddesteyns'. Kakus is zelf de architect en
bijzonder trots op zijn schepping. De ingang
is laag en smal, het huis heeft Engelse
schuiframen, er is slechts een, een Engelse
schoorsteen die versierd is met lofwerk,
door Kakus `zelfs zeer cierlijk gesneeden
met een geschaart Broodmes, beschildert
met het Hemelsblauw des Antikrists, (Tonnetjes Zwart) en vergult met dat stofgoud
waar meede Abderietsche
Tabaksverkoopers hun dorre Blaadjes kleuren' . Er is
een stal, een tuinhuis, een wonderlijke
re en een tuinpoort met een protserig monogram. Campo klaagt over de steile trap die
men door een gat bereikt (dat detail klopt)
en 'die zo maklyk was om te beklimmen, als
een met Spaansche zeep bestreeken Mast' .
Kakus verklaart 'Ik heb een Trap geordonneert die geen Matroos zal durven opklimmen' .
Kennelijk had JCW niet veel op met deze
Reus. Jalousie de metier?
Over Kakus was al te lezen in Med.JCW
(1978) 2 (apr.) 18 in een artikel van Ton
Broos 'Is van Eeghen over figuren en plaatsen in JCW's tijdschriften' en zijdelings in
`De vette jaren van Weyerman in Breukelen'
van Willem Hendrikx in de Med.JCW
(1982) 44 (juni) 497-500.
Frank Peeters
Weyerman op het Feschtival
De vorige aflevering van deze rubriek werd
besloten met een verwijzing naar het symposium over de Nederlandse componist Willem
de Fesch, die leefde van 1687 tot 1761. Dit
groots opgezette herdenkingsfeest ter gelegenheid van de viering van de 300e geboortedag van deze Alkmaarse componist, zangmeester en violist werd onder meer opgeluisterd met concerten. Zondagmiddag 13
september vond in Cultureel Centrum `De
Vest' in Alkmaar een concert plaats waarbij
muziek van De Fesch (waaronder liederen
ten gehore gebracht door de 'Weyermanvertolkster' Margot Kalse) en tijdgenoten
werd afgewisseld met tekstfragmenten van
Weyerman, voorgedragen door Henry
Bosch. Het programma werd samengesteld
door Hugo van Veen en Margot Kalse, die
daarvoor gebruik hebben kunnen maken
van de hulp van onze voorzitter, Karel
Bostoen. In de speciale Fesch-tivalkrant
wordt op p. 5 speciaal aandacht besteed aan
de figuur van Weyerman. Daar lezen we dat
zijn teksten zijn gebruikt omdat ze een tijdsbeeld geven van het maatschappelijk leven

ten tijde van De Fesch. Opnieuw erkenning
dus voor het feit dat Weyerman zeker ook
bestudeerd moet worden als een belangrijke
bron voor kennis der achttiende eeuwse cultuurhistorie!
Weyerman en Rotterdam
Er kan bijna geen Weyerman-evenement
meer passeren of de pers komt eraan te pas
— en zo hoort het ook. Zo was onze jaarlijkse expeditie-vergadering in Rotterdam op
5 sept. jl. aanleiding voor Paul Verspeek om
zijn rubriek Rotterdam Centraal in het Rotterdams Nieuwsblad tweemaal aan Weyerman te wijden. Vrijdag 21 augustus presenteerde hij Weyerman aan de Rotterdamse lezers als de man die hen kan informeren 'hoe
het dagelijks leven er in Rotterdam anno
1720 uitzag'. In dit artikel is volop gebruik
gemaakt van het `Rotterdamse' artikel van
E. Groenenboom-Draai opgenomen in Mededelingen 10 (1987). Hetzelfde artikel inspireerde dezelfde Rotterdamse journalist
ertoe zijn rubriek de volgende dag, zaterdag
22 augustus 1987, te besteden aan de wandeling van Erasmus' standbeeld zoals door
Weyerman in de Rotterdamsche Hermes beschreven. Verspeek acht zich aan het slot
schatplichtig genoeg om uitgebreid melding
te maken van zijn bron, onze stichting, haar
activiteiten en de Rotterdamse expeditievergadering.
Weyerman damt
In aansluiting op A.J. Hanou's artikel
Damt Weyerman?' (Mededelingen 10
(1987), p. 61-63) kunnen wij verdere belangstellenden verwijzen naar een themanummer van het periodiek Het nieuwe
damspel 1987-2, gewijd aan het `Damspel in
Nederland van 1550-1800'.
Tenslotte bericht Jos Leenes dat hij Weyerman aantrof in P.S. Maxim Krojer. Theater
A-Z. Antwerpen 1959, dl. 2, p. 254, en wel
zo: 'Weyerman, Jacob Campo (1677-1747).
Nederlands schilder, journalist en toneelschrijver, auteur van een aantal kluchtspelen
zoals o.m. "Den Persiaanschen Zijdeweever" (1725)'.
G. Marechal
Weyerman bij een Bredase boekbinder in
1735
Op 7 maart 1735 maakt notaris Cornelis van
Bommel met zijn klerken de winkelinventaris in de Vismarktstraat op van de nagelaten
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goederen van Arnoldus van der Poel, Mr.
boekbinder in Breda. In de winkel van deze
boekbinder bevinden zich ruim 700 boeken,
overwegend religieuze werken en schoolboeken. Tussen de stapels A.B.C.-boeken,
evangelien en `Gereformeerde Catechismussen' treft Van Bommel, belast met het inventariseren van winkelvoorraad, vorderingen, schulden en huisraad ook literair interessant werk aan. Onder de gebonden en ingenaaide boekwerken staat zeer waarschijnlijk een werk van Weyerman: Leven van
Paus Alexander, in octavo, twee deelen, ingenayt. Volgens mijn gegevens had de volledige titel moeten luiden: Het Leeven van

Ridder Walpole en bij Doorlugtige minnaressen (natuurlijk ongebonden, in vier delen). Boeiend voor de Robinson-liefhebbers
zijn een saxische Robinson off reyse van
Willem Retchir, een sweedse Robinson en
een Robinson in parysse bant.
Onder de profijtelijke schulden treffen we
de namen aan van bekende boekhandelaren
als Boitet uit Delft, Van Braem uit Dordrecht en de weduwe Evermans uit Breda.
De winkelinventaris van A. van der Poel
bevindt zich in het Bredase Gemeentearchief, N 615, akte 31.
Frans Wetzels

Alexander den zesde, en Caesar Borgia.

Het verlokkend ooft
In Spektator 16 (1986-1987), nr. 6, pp. 480482 bespreekt M.A. Vierstra de artikelen uit
de bundel Het verlokkend ooft. Zij merkt
daarbij op dat de lezer enigszins bekend
moet zijn met Weyermans werk om de gedetailleerde beschouwingen op juiste waarde te
kunnen schatten. 'De niet-Weyerman kenner zal desondanks op het spoor gezet worden naar het oeuvre van een veelzijdig auteur.'
M.v.V.

(Twee delen, in achten). Weyermans vertaling van Alexander Gordons boek dateert
van 1731.
Helaas vermelden de notarisklerken
meestal geen auteursnamen, uitgezonderd
die van Cats, Pater Schertzer en andere virtuosi. Zo worden drie `Cijffer boecken van
bartjen' geregistreerd naast een 'don Guichot delan Mancha'. Er zijn volop godsdienstige werken zoals een biografie van Ignatius en van de H. Norbertus; deze stonden
vroom op de planken naast het Leven van de

Oude jaargangen in fotokopie
Zoals bekend verschenen de eerste vijf jaargangen van de Mededelingen in stencilvorm. Ze zijn reeds lang uitverkocht en niet in alle grote bibliotheken aanwezig.
Om de bereikbaarheid te vergroten wil het bestuur bij voldoende belangstelling fotokopieen van deze 5 jaargangen laten maken.
Intekening is uitsluitend mogelijk door storting van f 62,— op postgiro
3848148 t.n.v. de Stichting JCW. Voor dit bedrag ontvangt men een bundel van
542 pp. tweezijdig gekopieerd) op A4 formaat, voorzien van een plastic ringband
in de rug. Verpakking en porto zijn in de prijs inbegrepen. Men dient er rekening
mee te houden dat de afdrukkwaliteit van de stencils hier en daar minder goed is,
hetgeen uiteraard zijn weerslag vindt in de fotokopieen.
Bestuur
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Kopij-aanwijzingen
De kopij dient op eon bladzijde van het papier (A4-formaat) te worden getypt,
met een dubbele interlinie en een linker- en bovenmarge van tenminste 3 cm.
Alle kopij moet in tweevoud worden ingeleverd.
- De bijdragen moeten gesteld zijn in de voorkeurspelling.
- De titel van de bijdrage dient bovenaan tegen de linkermarge te worden geplaatst, met daaronder de naam van de auteur(s).
Door de redactie aanvaarde kopij geldt als drukklare tekst. Wijzigingen, anders dan verhetering van zetfouten, kunnen de auteurs in rekening worden gebracht door de uitgever.
- Nieuwe alinea's moet men aangeven door 3 of meer spaties in te springen. Een
nieuw tekstgedeelte begint met 3 regels wit.
- Het verdient aanbeveling de tekst in te delen door middel van zgn. `tussenkopjes'
Citaten moeten tussen enkele aanhalingstekens worden geplaatst, citaten binnen citaten tussen dubbele. Citaten van meer dan drie regels worden aangegeven door het hele citaat 5 spaties in te springen. In dat laatste geval blijven de
aanhalingstekens achterwege.
- Latijnse citaten moeten vergezeld gaan van een vertaling.
Noten worden doorgenummerd en op een apart blad bijgevoegd. In de tekst
wordt ernaar verwezen door de cijfers op een halve regelhoogte boven de tekst
te plaatsen.
De namen van boeken en tijdschriften worden gecursiveerd (enkele onderstreping), de titels van artikelen moet men tussen enkele aanhalingstekens plaatsen.
- De verschillende onderdelen van de titelheschrijving (auteursnaam, titel,
plaats en jaar) worden door een punt van elkaar gescheiden. Tussen de plaats
van uitgave en het jaar wordt geen leesteken geplaatst.
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