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Dames en heren,
Vandaag zal ik u deelachtig maken aan de arcane kennis die ik bezit. 1k moet u op
voorhand evenwel teleurstellen: deze lezing gaat voor een groot gedeelte namelijk
niet over Weyerman. Er zijn naar mijn idee geen verstrekkende konklusies te trekken over Weyermans houding ten aanzien van de hermetische filosofie. Hij noemt
weliswaar alchemisten, rozenkruisers, Bohmisten, en wat dies meer zij, maar hij
doet ze in het algemeen of als charlatans, oplichters onder de oplichters, en producenten van obscure teksten. Zijn strategie is meestal als volgt: rozenkruisersteksten
zijn onbegrijpelijk, dus iemand die onbegrijpelijke taal uitslaat is een rozenkruiser.
En passant stelt Weyerman dan wel het fenomeen rozenkruisers aan de orde, en
suggereert er wel degelijk mee op de hoogte te zijn, maar of de suggestie meer inhoudt dan belezenheid a la Readers Digest is zeer de vraag. (Voor Willem van
Swaanenburg geldt overigens hetzelfde). 1
Weyerman is dus geen hermeticus. Ik laat hem daarom even in de steek om u voor
te lezen uit het werk van een ander groot schrijver: Harry Mulisch. Deze publiceerde onlangs een boekje onder de wat pompeuze titel: Grondslagen van de mythologie van het schrijverschap, 2 - met op het omslag een afbeelding van de legendarische Hermes Trismegistus. 3 Het boekje verscheen bij uitgeverij Thoth - dat moet u
even in gedachte houden. Kenners van het werk van Mulisch zien natuurlijk onmiddellijk dat deze titel aansluit bij passages uit Voer voor psychologen. Mulisch
schrijft daarin het volgende:
Hermes Trismegistus. In hoeveel schijngestalten was hij al niet opgedoken in de
geschiedenis. [...] Afstammeling van Thoth, maangod, ogengenezer en uitvinder
der hieroglyfen: Hermes Trismegistus, de vader der hermetische wetenschappen,
was de egyptische duisternis ontstegen en mij en mij alleen verschenen [.. 1 4

Zo gaat het nog even door en een eindje verderop beschrij ft Mulisch een mozalek
in de kathedraal van Sienna, afgebeeld op het omslag van het boekje dat ik zojuist
noemde.
Kennelijk leeft Hermes Trismegistus heden ten dage nog voort. 5
De feiten: Hermes Trismegistus was het equivalent, of zo u wilt: de hellenistische
inkarnatie van de egyptische god Thoth (die van de uitgeverij). Thoth was de klerk
van Osiris, god van het schrift, en bij gevolg de god van de wetenschappen, want
die hebben met het woord van doen.
Weyerman noemt hem twee maal in De Rotterdamsche Hermes. Hij schrijft
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daar dat hij Hermes de Argus-doder is, en niet Hermes Trismegistus. Zijn tekst
luidt als volgt:
Hermes Trismegistus was een Egyptisch Filozoof, die gebloeit heeft na Mozes. Hy
is d'eerste geweest, door wiens toedoen de Wysgeerte, die de Egyptenaren binnen
den omtrek van de Starrekunde en de wiskunde bepaalden, begon te ontluiken. In
zyne eige taal heeft by een samenspraak, waar in eene Asclepius ingevoert wort,
opgestelt. 6

Dit is geheel konform de legende. Het onderscheid tussen Hermes Trismegistus en
Hermes de zoon van Maia, is terug te vinden in De natura deorum van Cicero.'
Hermes leefde rond de tijd van Mozes - dit is belangrijk - en kreeg daardoor een gigantische autoriteit: hij mocht dan wel een heiden wezen, maar als tijdgenoot van
de schrijver van Genesis kreeg hij toch ongetwijfeld een klap van de openbaring
mee. De `eige taal' waar Hermes zich van bedient, is natuurlijk het egyptisch:
Thoth had de hieroglyfen immers zelf uitgevonden. De tekst waar Weyerman op
duidt heet Asclepius - ik kom daar zo meteen nog op terug.
Voor ik op de teksten van Hermes inga, wil ik eerst in het kort uitweiden over
Egypte. Egypte is - bij wijze van spreken - het Mekka van het esoterisch denken; althans in de ogen van de esoterici van alle tijden. Als het uiteindelijk niet uit Egypte
komt, dan deugt het ook niet. (Dit inzicht heerst ook buiten de vrijmetselarij).
Naar ik hoop ten overvloede wil ik vermelden dat het godsonmogelijk is, dat de
hermetische teksten egyptisch zijn van oorsprong. De egyptische `filosofie' - als je
die zo zou willen betitelen - is niet conceptueel, maar bestaat uit mythen. De hermetische filosofie bestaat uit abstrakta, en is bijgevolg grieks - met weliswaar wat
egyptische (Alexandrijnse!) opsmuk. 8
De aantrekkingskracht van alles wat egyptisch was, lag uiteraard in de raadselachtige hieroglyfen die Thoth (Hermes) zelf had uitgevonden, en waaruit `latere'
filosofen als Pythagoras en Plato hun wijsheid hadden geput. In de tijd van Weyerman is de autoriteit inzake hidroglyfen nog steeds een jezulet: Athanasius Kircher (1602-1680), een man die in zijn tijd wereldberoemd was, alles van alles wist,
en er bovendien over schreef, maar er geen konklusies uit kon trekken. Kircher was
de eerste die de verwantschap tussen het coptisch en het egyptisch ontdekte, 9 maar
hij werd in zijn ontcijfering belemmerd door de kanonieke opvatting van de hieroglief, zoals vastgesteld door de hellenistisch platonist Plotinus (205-270). Al in
diens tijd was het fonetisch karakter van de hidroglief verloren gegaan. Plotinus
had vastgesteld dat de hieroglief de weergave was van een Idee (in platoonse zin):
hieroglyfen openbaarden de ideale wereld van de zie1. 10 - De hieroglief verzwakt in
de loop van de tijd tot zinnebeeld of embleem, en in die betekenis wordt de term
`hieroglyfisch' ook door Weyerman gehanteerd."
Overigens noemt Weyerman het werk van Kircher een enkele keer terloops. 12
Ik keer nu terug tot Hermes Trismegistus, de vermeende Egyptenaar die christelijke waarheden had voorvoeld, en aan wie `latere' filosofen als Orfeus, Pythagoras,
en Plato schatplichtig waren geweest.
De tekst van Hermes Trismegistus die Weyerman aanhaalde in zijn Rotterdam-
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sche Hermes is getiteld Asclepius. Deze tekst was al vroeg in druk voorhanden via
het werk van Apuleius van Madaura (ca. 123), een satiricus die verdacht werd van
magie, en auteur van Metamorfosen die gewoonlijk bekend zijn onder de titel De
gouden ezel. Weyerman noemt hem een enkele keer."
Van Apuleius werd verondersteld dat hij de vertaler was van de hermetische Asclepius Hermes zelf schreef immers in het egyptisch. Deze tekst bevat een berucht
geworden magische passage waarin Hermes uit de doeken doet hoe de Egyptenaars
hun beelden bezielen: min of meer een uiterst vage handleiding om een demon in
een beeld te stoppen, met als resultaat vermoedelijk iets als een homunculus, golem, of zo u wilt: robot. Augustinus gaat nogal te keer tegen deze vorm van spirituele manipulatie; scheppen moet je aan de schepper overlaten, dunkt mij . 14
Het feit dat Apuleius werkelijk de vertaler zou zijn wordt in de loop van de tijd
betwijfeld. Scriverius bijvoorbeeld gelooft er niet in op stilistische gronden. Van
enige `doorwerking' van deze tekst in het werk van Weyerman of in dat van Van
Swaanenburg heb ik tot op heden geen spoor kunnen vinden. Er zijn hier en daar
wat Asclepius-afschriften bewaard gebleven; waarschijnlijk voer voor filologen. 15 lets als `magie in de Republiek'? Ik durf er nauwelijks aan te denken.
-

De tweede hermetische tekst die ik aan de orde wil stellen, is het zogenaamde Corpus Hermeticum: volgens sommigen de sensatie van de Florentijnse renaissance.
Het oorspronkelijke Corpus werd in 1460 gevonden in Macedonia door een zekere Leonardo van Pistoia, een agent van Cosimo de Medici. Het bestond uit een
verzameling van veertien nogal syncretistische traktaatjes, die gewoonlijk worden
aangeduid als van `stdisch-platoonse' strekking." Dit klinkt tegenstrijdig, en dat is
het in feite ook: het Corpus bevat een veelheid aan filosofische concepten, die varieren van platoonse transcendentie en 'absolute geest', tot stoIsch pantheIsme en
het daarmee gepaard gaande materialisme.
Dat gaf allemaal niet. Dit was immers de 'oerbron' van alle wijsheid, waaruit
Pythagoras en Plato geput hadden. Dat deze bron een beetje troebel was, was gelegen in het feit dat Hermes Trismegistus een heiden was, die de waarheid" - en dat
is natuurlijk de christelijke waarheid - met de nodige vervorming doorkreeg: 'with
a lot of distortion but enough sustain' - om met Jimi Hendrix te spreken.
De hermetische traktaten werden in het latijn vertaald door Marsilio Ficino
(1433-1499), en verschenen in 1471 in druk. 19 De triomftocht van Hermes Trismegistus nam een aanvang.
In het werk van Weyerman is van het Corpus Hermeticum nauwelijks iets terug te
vinden. 19 In feite komen de florentijnse filosofen er allemaal een beetje bekaaid
vanaf. Pico della Mirandola bijvoorbeeld verschijnt in de tijdschriften als 'Prins
Picus', 2° die spreekwoordelijk veel talen sprak - min of meer een omgevallen Calepinus - en niet als hermetisch filosoof en kabbala-expert. Van Ficino noemt Weyerman het kommentaar op Plato's Symposium de dialoog over de Eros - maar met
de bedoeling om over dit onderwerp bepaald geen platoonse opmerkingen te maken. 21
-

De hermetische teksten die ik tot nu toe heb genoemd - Asclepius en het Corpus
Hermeticum worden gewoonlijk bestempeld als de filosofische hermetika. In de
-
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loop van de tijd is daaraan aandacht besteed vanuit de geschiedschrijving van de
hellenistische filosofie, en door kerkhistorici die zich bezig houden met gnosticisme. 22
Naast filosofisch hermetisme bestaat er iets als technische hermetika, waarbij u
moet denken aan magie, astrologie, en alchemie, de meer pragmatisch gerichte occulte wetenschappen onder het patronaat van Hermes Trismegistus. In daze gedaante - die van vader van de alchemie - treedt Hermes op in Syberg, waarover ik
zo meteen nog kom te spreken. (Het Corpus Hermeticum heeft met Syberg niets
van doen).
Overigens is het wellicht goed te vermelden dat het onderscheid tussen filosofische en technische hermetika voor de 18e-eeuwer niet bestond. Hermes was Hermes. Punt uit.
Het onderzoek naar de impact van de filosofische hermetika op de ideeengeschiedenis van de renaissance ging 20 jaar geleden van start met het magistrale boek van
Frances A. Yates: Giordano Bruno and the hermetic tradition. 23 Yates betoogt
daarin onder meer dat Giordano Bruno (1548-1600) de in zijn tijd nog vrij nieuwe
theorie van Copernicus op een magische manier interpreteerde, en daarbij een beroep deed op de hermetika, met name op Asclepius. Dit is tot op heden nog een hot
item onder wetenschapshistorici, die door de bank genomen nogal wars zijn van
`irrationele' (lees: subjectieve, esthetische, magische) momenten op het heilige pad
van de theorievorming. 24
Er moet evenwel gezegd worden dat Yates het nieuwe aspekt - het hermetische een te groot gewicht heeft gegeven. (Dat is wel haast onvermijdelijk bij eyeopeners,
geloof ik). - In Bruno's kosmologische geschriften die over Copernicus handelen is
nauwelijks een spoor te vinden van hermetisme.
Copernicus was in de eerste plaats een wiskundige. Bruno heeft geprobeerd de
metafysische implikaties van de nieuwe theorie dOor te denken, met een beroep op
een veelheid aan auteurs, maar niet op Hermes.
Anders ligt het met Bruno's ethische geschriften. Daarin probeert hij de religie
een nieuw fundament te geven, en wel een `egyptisch' fundament - Egypte was immers de bakermat van alle wijsheid en waarheid. Bruno beroept zich dan wel op de
egyptisch gekleurde Asclepius van Hermes Trismegistus, echter met een restriktie:
hij gebruikt de tekst alleen ironisch - en dat heeft Yates niet gezien. 25
De door Yates uitgezette lijnen worden voor de 18e eeuw gevolgd door Margaret
Jacob in The radical enlightenment: een ronduit spectaculair en spannend boek. 26
Ik weet wel dat het is bekritiseerd, 27 maar ook al is er maar een fraktie van waar,
dan is de Republiek in het begin van de 18e eeuw ndg oneindig veel boeiender dan
in het algemeen wordt aangenomen.
Wat Bruno betreft bijvoorbeeld, is het heersende idee dat diens filosofie hier
nooit een voet aan de grond heeft kunnen krijgen. Van direkte verspreiding van
zijn werk in nederlandse vertaling is inderdaad geen sprake. Maar Bruno werd wel
in het engels vertaald door de deist John Toland (1670-1722) - voor Weyerman
overigens geen onbekende. 28
En wat vertaalde Toland? Juist Bruno's ethische geschriften over religieuze her-
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vorming op egyptische grondslag, met daarin de geironiseerde hermetika. 29
Wie Tolands werk inziet treft daarin alle heidenen aan uit de periferie van Hermes Trismegistus: Pythagoras, Orfeus, Zoroaster. Kennelijk worden zij nu gebruikt op een manier die Ficino in zijn graf zou doen omdraaien: in plaats van verkondigers en voorlopers van de ene christelijke waarheid worden ze aangewend ter
relativering ervan. 30
Een ander voorbeeld aangaande Bruno in de Republiek. In het begin van de 18e
eeuw wordt te Amsterdam ettelijke malen een franse tekst gedrukt onder de titel:
Le comte de Gabalis ou entretiens sur les sciences secretes. 31 Een bizarre tekst die
ook opduikt in de tijdschriften van Weyerman. 32
In het tweede deel van het boek, met als ondertitel: Touchant la nouvelle philosophie - dat is uiteraard de filosofie van Descartes verschijnt Bruno als Cartesiaan
avant la date, en wordt ook daadwerkelijk gewezen op de overeenkomst in doktrine van beide filosofen. Deze overeenkomst is gelegen in de materialistische werkelijkheidsopvatting van beiden, die teruggaat op Lucretius, of zo u wilt: Democritus
van Abdera.
Zoals u weet had de radikale lezing van het werk van Descartes theologische implikaties die alle predikanten in opstand bracht. Waar lag dit aan? - In de materialistische werkelijkheidsopvatting verdween God zelf als super-transcendentie, en
kwam terecht Of in een uithoek van het universum als aanstichter van alle ellende
die zich verder rustig houdt, of hij was overal, met als resultaat: pantheisme. In
zijn meest ernstige vorm leidde dit tot het spinozistische `deus sive natura', dat als
konsekwentie had dat de scheppingsdaad als zodanig verdween, en bijgevolg de
wereld eeuwig bestond.
Wanneer Bruno zo gelezen kon worden, 33 en ook daadwerkelijk werd, zou dat dan
ook konsekwenties kunnen hebben voor de hermetische filosofie?
Toen ik deze eventuele implikatie besefte, werd er al snel een materialistische
geest [!] over mij vaardig, maar hierover zo meteen meer.
Hoe stond het met het Corpus Hermeticum in de Republiek? Ik weet het niet echt,
maar ik heb het idee dat de voorwaarden voor de verspreiding ervan aanvankelijk
niet erg gunstig waren.
In het Italie ten tijde van Bruno werd Hermes ingezet om het gezag van Aristoteles te ondermijnen. 34 De teksten van de oudste filosoof ter wereld waren immers
platoons, of zoals ik eerder opmerkte: stoIsch-platoons. Een Aristoteles-versusPlato-debat op grote schaal heeft in de Republiek te enen male ontbroken. Die
voedingsbodem was er dus niet. (Later draaide alles hier om Aristoteles versus
Descartes).
Wat is er wel? Een paar Corpus Hermeticum-afschriften, afkomstig uit de zuidelijke Nederlanden, de eerste nederlandse vertaling in handschrift, - die nooit
werd gedrukt -, en twee gepubliceerde vertalingen. 35 De eerste uit 1607, vertaald
uit het italiaans, met onder meer een traktaat in liedvorm, op de wijze van 'Het
daghet uyt den Oosten' 36
De tweede vertaling verscheen in 1643 en was van de hand van Abraham Willemsz van Beyerland (1586/7-1648), een Amsterdamse parfumhandelaar, die de
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grote motor was achter de vertaling en verspreiding van het werk van Jacob BOhme
(1575-1624) - voor diens werk was kennelijk wel een voedingsbodem aanwezig.
Van Beyerland brengt dan ook het Corpus Hermeticum binnen de sfeer van het
BOhmisme door verwijzingen naar het werk van Bohme toe to voegen. 37
Over BOhme een paar opmerkingen. Tegen zijn werk en de vertaalarbeid van Van
Beyerland kwamen de predikanten in het geweer. 38 Dit had een aantal redenen.
Het werk van BOhme, hoe inkonsistent ook, bevatte pantheIstisch-materialistische
tendenzen, zodat de Here zelf in gevaar kwam, en erger nog: Bohme inkorporeerde
zijn opvatting van het Kwaad in de godheid zelf, waardoor - bij wijze van spreken Satan een aspekt van God zelf werd, of beter nog: beiden tot een dialektisch werkende eenheid versmolten.
Een minder technische verklaring voor de kommotie zou de volgende kunnen
zijn. Volgens sommigen werd BOhme door het yolk gelezen. Nu kun je ieder onontwikkeld mens een volstrekt onbegrijpelijke tekst laten slikken, zolang je niet geleerd doet in de trant van: 'Plato schrij ft, Hermes zegt...' etc. Ik noem dit gemakshalve het Lou de Palingboer-effekt. Predikanten waren de hoeders van het yolk,
dus moesten zij tegen het werk van Bohme bezwaar maken.
Waarschijnlijk is er om die reden nooit van orthodoxe zijde in geschrifte bezwaar gemaakt tegen de hermetische filosofie. Die was vermoedelijk elitair. En
Willem van Swaanenburg? Een gek, maar ongevaarlijk.
Na deze kleine inleiding tot de psychologie van onbegrijpelijke teksten, keer ik terug tot het Corpus Hermeticum, en de materialistische geest die over mij vaardig
werd.
De universiteitsbibliotheek van Amsterdam bezit een Corpus Hermeticumexemplaar in de vertaling van Van Beyerland, dat doorschoten is met 100 bladen
kommentaar van de hand van Reinier de Graaf jr.(1674-1717), die u natuurlijk
kent als de beruchte vervalser van de Rym-Kronyk van Klaas Kolijn. 39 De Graaf
staat bekend als plaatsnijder, maar er is tot op heden geen werk van hem bekend.
Evenals zijn beroemde vader studeerde hij medicijnen, en promoveerde in 1703 op
een verhandeling over iatro-mechanische en iatro-chemische koortstheorieen, onder de titel: Disputatio medica inauguralis de febribus.
Het idee alleen al dat zijn kommentaar op het Corpus Hermeticum representatief is voor zijn generatie, bezorgt mij angstige koortsdromen. Hij haalt een veelheid aan klassieke en `moderne' auteurs aan, maar het meest spectaculaire is - naar
mijn idee - dat hij zijn commentaar begint met een inleiding op de filosofie van
Descartes. Bovendien verwijst hij in zijn kommentaar naar materialisten als Lucretius. 40
Dit bracht mij tot een volgende, voorlopige these. Het Corpus Hermeticum ontpopt zich min of meer als de hoer van de filosofie: iedereen gebruikt het op zijn
manier. De lezing die tot op heden gebruikelijk is, - met name onder esoterici - is de
platoniserende, in de stijl van Ficino. (Ik heb die nogal verzwegen). Hierin komen
thema's voor als: zielsverhuizing, de val van de oorspronkelijk `ideale' mens in de
materie, en zijn verlossing door opgang in extase naar zijn super-transcendente
oorsprong.
Er zijn evenwel ook passages die de mogelijkheid bieden tot een pantheistisch-
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materialistische (libertijnse??) lezing, die zijn oorsprong uiteraard vindt in de stoIsche dimensie van het Corpus.'"
Ergens in het midden balanceert Willem van Swaanenburg, wiens openlijk beleden afkeer van Hobbes en Spinoza ik langzamerhand een beetje verdacht begin te
vinden. Misschien werd hij wel terecht van atheIsme beschuldigd." - Maar daar zal
ik u verder niet mee lastig vallen.
Ik ga nu verder met de technische hermetika, in het bijzonder de alchemie, om uiteindelijk wat konkreet nieuws te vertellen over Syberg.
Wie een alchemistisch werk openslaat, bekruipt vrijwel onmiddellijk de gedachte: hier gaat een wereld voor mij dicht. Wie radeloos de secundaire literatuur raadpleegt, komt al snel tot de ontdekking dat er in feite geen enkel goed boek over alchemie bestaat. 43
Er is vanuit verschillende gezichtspunten over alchemie geschreven. Vanuit de
geschiedenis van de scheikunde wordt de alchemie beschouwd als een soort van
proto-wetenschap zonder theorievorming. Scheikundigen hebben over het algemeen dan ook weinig oog voor de eventuele mystieke kant van de alchemie."
Deze mystieke kant is voor het eerst benadrukt in de studies van de freudiaan
Silberer, en later door Carl Jung." In diens visie probeerde de alchemist weliswaar
de materie te veredelen (goud te maken), maar was hij in feite bezig met de projektie van het eigen onbewuste op de ongedifferentieerde materie. De alchemist kwam
daardoor tot inzicht en zelfkennis, en veredelde in feite zichzelf. Wat in de retorten
gebeurde was bijzaak: de alchemist werd een fijn mens.
Ik vind het werk van Jung uitsluitend te waarderen vanuit diens oorspronkelijke
doelstelling: hij was in de eerste plaats arts, en probeerde psychotici te genezen.
Zijn benadering is evenwel volstrekt a-historisch: hij gooit alles onder de noemer
mystiek op een hoop, en is bovendien zo gepreoccupeerd met het gnosticisme, dat
hij overal gnostici-in-vermomming ziet. 46
Zonder de mystieke dimensie van de alchemie in zijn geheel te willen uitschakelen,
stel ik ter kenschetsing het volgende voor.
Alchemie is in de eerste plaats een denken dat steunt op onaantastbare autoriteiten: er worden telkens weer dezelfde auteurs aangehaald, eeuwen lang - de `kerkvaders' van de alchemie.
Ik geef een beperkt overzicht. Tot 1550 zijn gedrukte alchemistische teksten uiterst zeldzaam. 47 Alles circuleerde kennelijk nog in manuskript, - tot een eeuw na
de uitvinding van de boekdrukkunst. Dan verschijnen er verzamelbundels," met
teksten van overwegend middeleeuwse auteurs, waaronder een aantal arabieren.
Veel van deze teksten zijn gesteld in de trant van: 'De filosoof zegt...', 'Hermes
zegt...', waarna iets volgt hetgeen onbetwistbaar wordt geacht. 49 Dergelijke bundels verschijnen tot in de tijd van Weyerman. De laatste in 1702 onder de titel Bibliotheca chemica."
De oorspronkelijk middeleeuwse teksten zijn, gezien hun herkomst, vaak sterk
aristotelisch getint, althans sterker dan Jung in zijn mystieke interpretatie heeft
willen beseffen. Bovendien: een notie als `spiritus' is niet noodzakelijk iets spiritueels, maar kan ook iets aanduiden als bijvoorbeeld `wijngeese. - Ook een fles heeft
een ziel.
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Naar mijn idee wordt er in strikte zin na deze latijnse bundels niets meer toegevoegd aan de alchemie. Alles is herhaling, en aanhalen van dezelfde autoriteiten.
Maar de wereld verandert. De theorie van de vier elementen en kwaliteiten, die de
hoeksteen vormde voor het transmutatie-proces, wordt achterhaald, en de oude
teksten worden krachtens nieuwe wetenschappelijke kriteria als helderheid en kontroleerbaarheid, afgedaan als duister en onbegrijpelijk.
Dat wil overigens niet direkt zeggen dat de mogelijkheid van transmutatie onmiddellijk in twij fel werd getrokken. Boyle, Newton, en Boerhaave pasten deze
eenvoudig in in de nieuwe corpusculair-theorie, volgens welke een veredelde stof
een nieuwe kombinatie van deeltjes zou kunnen zijn."
In deze tijd treedt volgens mij de mystieke alchemie voorgoed op de voorgrond,
bijvoorbeeld binnen de Gold-und-Rosenkreuzer. Het heeft dan immers geen zin
meer om nog over 'de vier elementen' te spreken in een andere dan mystieke, of zo
u wilt metaforische betekenis.
Dit brengt ons dichter bij Syberg. Hoe stond het met de alchemie in de Republiek?
Naar mijn idee werd de alchemie voornamelijk door duitse immigranten bedreven.
(Niet alleen omdat Van Swaanenburg dat beweert 52),Ik noem Glauber
(1604-1670), die aan de Looiersgracht woonde, en Helvetius (1625-1709), voor
Weyerman geen onbekende."
De voertaal voor de nieuwere alchemie was duits. Bovendien: Isaak Vossius
(1618-1689), die de chemische bibliotheek van Christina van Zweden had verworven, kon deze hier aan straatstenen niet kwijt. 54
Kennelijk was er weinig belangstelling voor alchemie in de Republiek. Paracelsus (ca. 1493-1541) bijvoorbeeld werd hier niet gewaardeerd. Hij was de enige die
het autoriteitsdenken opzij zette, en binnen de alchemie een revolutie ontketende.
Maar zijn theorieen waren chemisch en niet mechanisch. Bovendien schreef hij
zeer duister. Weyerman vermeldt hem als zodanig.
Er waren ook auteurs die het betreurden dat Paracelsus hier geen voet aan de
grond kreeg. Een van hen was Nikolaas Heinsius (1656-1718), die vermoedelijk
Paracelsus las in verband met zijn traktaatjes over geslachtsziekte. 55
Tot slot iets nieuws over Syberg. Aangezien sommigen onder ons menen dat het recenseren in dit land bestaat uit het samenvatten van de inleiding, en het signaleren
van een aantal zetfouten 56 , zal ik me daar niet aan bezondigen, en me beperken tot
het kommentaar bij de alchemistische passages.
Het zou onrechtvaardig zijn te zeggen dat dit kommentaar niet perfekt is, want:
de alchemie is op zich onbegrijpelijk, Syberg is een kwakzalver, dus hij kletst maar
wat, en Weyerman is een satiricus die het jargon persifleert. - Onbegrijpelijkheid in
de derde macht.
Van de langere hermetische passages begrijp ik weinig, maar over dit weinige een
paar details: wanneer Syberg in Eenige kortbondige spreuken zegt dat 'de verrotting een nieuwe voortteeling' is, dan maakt hij een toespeling die teruggaat op een
titel van Aristoteles. 57 Wanneer hij zegt dat de behandeling van de steen niet hoger
staat geboekt dan 'den Arbeyd der Wyven', dan zinspeelt hij op een begrip dat ook
de titel is van een traktaat: Opus mulierum. 58
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Laatste detail: de onbekende alchemist met een `Menno's gryns' is hoogstwaarschijnlijk de doopsgezinde leraar Galenus Abrahamsz de Haan (1622-1706), die in
Lingelbachs toneelstuk over alchemie op de hak wordt genomen. 59
Belangrijker is het volgende. Op een gegeven moment" betreedt Weyerman een laboratorium waar vier prenten met latijnse spreuken aan de muur hangen. Drie
daarvan zijn niet getraceerd. Het zijn illustraties uit een boek van een gronings
edelman en alchemist, onder wiens huis nog brokken erts en glasscherven zijn gevonden: Barend Coenders van Helpen (1601-1678). Zijn posthuum verschenen
alchemie boek draagt de titel Escalier des sages ou la philosophie des anciens
(1689). 61
Het eerste deel van Weyermans Steen der wyzen is niet meer dan een uittreksel
uit dit boek - er zit geen woord van hemzelf bij - en diende vermoedelijk als werkmateriaal voor Syberg. 62
De parallellen tussen Syberg-passages, en de Steen der wyzen zijn evident, dus
ook het overgrote gedeelte aan alchemie-informatie uit Syberg in de vorm van citaten van alchemisten, is overgenomen uit de bloemlezing van Coenders van Helpen,
en niet rechtstreeks uit het werk van de desbetreffende alchemist zelf. (Dit is een
voorbeeld van Readers-Digest-belezenheid, waarvan sprake was in het begin van
mijn verhaal).
Een gedeelte van een monoloog van Syberg is zelfs letterlijk vertaald uit de Esca-

lier des sages. 63
Dit bij wijze van uitsmijter. Ik hoop dat u heeft genoten.

Noten
*
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Tekst van de lezing gehouden op 9 jan. 1988 in de Brakke Grond to Amsterdam tijdens
de vergadering van de Stichting Jacob Campo Weyerman.
Er is een verschil tussen een naam laten vallen en de teksten gelezen hebben die erbij Koren: iedereen kent Freud. Het gevaar van indicerende artikelen als dat van C.M. Geerars ('De vrijdenkerij in de journalistieke werken van Jacob Campo Weyerman.' In:
Tijdschrift voor de studie van de Verlichting 3 (1975), pp. 17-63) is, dat er al snel verstrekkende konklusies aan worden verbonden. JCW noemt Giordano Bruno: 'Weyerman knew the writings of Bruno' (M.C. Jacob. The radical Enlightenment. London
etc. 1981, p. 195).
Amsterdam, Thoth [najaar] 1987.
Ni. een marmermozalek in de kathedraal van Sienna. Cf. W. Scott Hermetica [...],
Hermes House [!] Boulder Co1.1982 [1924], vol. 1, p. 32.
Amsterdam 1974 [1961], p. 145. Beschrijving van het mozaiek: o.c, pp. 146-7.
Ook bij andere schrijvers. W.F. Hermans of all persons ontleende aan het Corpus Hermeticum een motto voor zijn novelle De Zegelring. Amsterdam 1986.
De Rotterdamsche Hermes. Ingel. d. A. Nieuweboer. Amsterdam 1980. [Rotterdam
1720-21; in het vervolg RH], p. 139. JCW noemt aansluitend nog een tweede Trismegistus, die mij tot op heden onbekend is: 'een Leerling van Syrianus den Sophist, en
medediscipel van Proclus'. Het tweede citaat, RH, p. 409: Wooreerst adverteert by
[Hermes] den Lezers dat de titel van Hermes niet slaat op Hermes Trismegistus, een
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Egiptisch Wysgeer, die het allereerst heeft gedisputeerd over de Majesteit der Goden,
[verm. het Corpus Hermeticum als Liber de potestate et sapientia Der] den rang der
Geesten, en de verandering der Zielen [metempsychose; Cf. Corpus Hermeticum II en
X, en G.J. Vossius De theologia gentili. Frankfurt 1668, I.1O]:neen, by verstaat daardoor geen Filozoof, die als een Profeet toekomende zaken heeft voorzegt, [nl. christelijke waarheden] en van sommige voor den waren Mozes, of voor 't minst voor deszelfs
Leermeester aangezien, en ter maximus getiteleert wort [...].'
7. Ed. H. Rackham. London etc. 1972 [1933]. Loeb class. libr. 268, III 56 ff.
8. In 1614 toonde de briljante filoloog Isaac Casaubon (1559-1614) aan dat het Corpus
Hermeticum veel jonger was dan tot dan toe werd verondersteld, en overleed kort daarna (Cf. A. Grafton 'Protestant versus prophet: Isaac Casaubon on Hermes Trismegistus.' In: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes46 (1983) pp.78-93). Daarmee had voor filologen Hermes afgedaan. Dit gold evenwel geenszins voor de hardboiled hermetici. - Op basis van hermetische fragmenten in de gnostische bibliotheek van
Nag Hammadi, liet J.P. Mahe zien in zijn Hermes en Haute-Egypte (Quebec 1978-82)
dat er wel egyptische invloeden vallen to bespeuren in de hermetische teksten. Gejuich
in hermetische kringen! - Het betreft hier echter hellenistisch-egyptische invloeden. Dus
niet uit de tijd van Echnaton of Ramses.
9. These in Kirchers Prodromus Copticus sive Aegyptiacus (1636) en Lingua Aegyptiaca
restituta (1644). Cf. E. Iversen. The myth of Egypt and its hieroglyphs. Copenhagen
1961,pp. 91-8.
10. Plotinus Enneaden V.8.6. (Cf. Iversen. o.c, p.46).
11. Cf. RH nr. 1, waar JCW het embleem van de Amsterdamsche Argus `een Egyptisch
zinnebeeld' noemt, en nr. 8, waar 'het Serpent van Lerna een Aegyptisch zinnebeelt'
heet volgens sommigen.
12. Amsterdamsche Hermes. Amsterdam 1721-22. I, p. 183: 'het onderaards Roomen van
Pater Kircherus' . id. p. 188 (nr.24: over alchemie); Den Ontleeder der Gebreeken.
Amsterdam 1724-25. II, p. 345; Maandelyksche 't Zamenspraaken. Amsterdam 1726,
p. 231. Alle aanhalingen verwijzen naar Kirchers Mundus subterraneus (1665); boek X1
daarvan handelt over alchemie.
13. RH, 236. Ed. princeps van Asclepius: 1469 (Cf. Scott o.c, I, p. 51, Mahe. o.c.).
14. Augustinus. De civitate Dei VIll, 23-6 (Cf. F.A. Yates Giordano Bruno and the hermetic tradition. London 1978 [1964]. pp. 9-11). De fameuze magische passage: Asclepius
22-24 (Cf. Corpus Hermeticum. Ed. A.D. Nock en A.J. Festugiere. Paris 1960 [194554]. II).
15. Voor Asclepius-hss. zie Mahe. o.c. Afschriften in Nederland: UBL XXIII Ru. 13;
XXIII Gron. 108; XXIII Ru. 77; Voss. Lat. Q 10; Haarlem stadsbibliotheek MS. 187 C
15 (Cf. nt. 35). UBA 2492 D 3 (toegevoegd aan de nederlandse Corpus Hermeticumvertaling uit 1643, samen met fragmenten uit Nova de universis philosophia (1591) van F.
Patrizi. Konvoluut met nederlandse vertalingen van BOhme; - verm. niet uit filologische
interesse). - Apuleius Madaurensis platonicus, serio castigatus. Ex musaeo Pet. Scriveri. Amsterdam, G. Caesium [W. Blaeu] 1624, pp. *3v-*4r:
'Non bene illi etiam de stilo filoque orationis Apulejanae judicare videntur, qui ab eo
Asclepium Hermetis Trismegisti e Graeco in Latinum conversum volunt, interque ejus
scripta numerare et excudere non dubitant: cum eo Dialogo, quantum ad verba, et ad
phrases, vix quidquam in tota lingua Latina extet ineptius.'
16. Cf. Scott. o.c., pp. 17-48, waar ook de later toegevoegde traktaten, en voor 1460 reeds
bekende hermetische fragmenten, worden vermeld.
17 Waarheid wordt hier in absolute zin opgevat: alle waarheid is onderdeel van een totale
waarheid, een prisca sapientia. (Zelfs Newton hechtte daar nog waarde aan. Cf. B.J.T.
Dobbs. The foundation of Newton's alchemy. Cambridge etc. 1975, p. 90).
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18. Liber de potestate et sapientia Dei. Treviso, G. de Lisa 1471.
19. Cf. nt. 6. Dit ligt uiteraard ook aan het eklektische karakter van het Corpus: iets dat
geen specifieke kenmerken draagt, kun je moeilijk herkennen.
20. AH I, p. 12, 230, Ontleeder II, p. 107.
21. De Zeldzaame Leevens-byzonderheden. Amsterdam 1738, p. 104. In de Sleutels tot De
Hollandsche Sinnelykheid, p. 55, noemt hij Ficino's De Vita libri tres (1489), een
magisch-astrologisch werk ter bestrijding van melancholie, dat in het derde boek: De
vita coelitus comparanda, een kommentaar bevat op Asclepius (Cf. Yates. o.c, pp. 8283).
22. Resp. A.J. Festugiere. La revelation d'Hermes Trismegiste. Paris 1950-54. 4 vols. en G.
Fowden The Egyptian Hermes. Cambridge etc. 1986; H. Jonas Gnosis and speitantiker
Geist I. Gottingen 1934, en Mahe. o.c.
23. Yates. o.c. Inleiding op Hermes Trismegistus, pp. 1-19.
24. Ik overdrijf, maar waarom niet? - De discussie is to vinden in: R.S. Westman en J.E.
Mc Guire. Hermetism and the scientific revolution. Los Angeles 1977.
25. Bedoeld ethisch geschrift is Bruno's Spaccio della bestia trionfante (1584), met het
Asclepius-fragment in dialoog III deel 2. De korrektie op Yates is ontleend aan L.
Spruit. Het probleem van de kennis bij Giordano Bruno. Amsterdam 1987 (Diss.), pp.
12-4.
26. Cf. nt. 1.
27. Cf. W.W. Mijnhardt. 'De Nederlandse vrijmetselarij in de achttiende eeuw.' In: Documentatieblad werkgroep achttiende eeuw, XVIII/1 (1986), pp. 87-108, en de daar opgegeven literatuur.
28. Cf. Geerars. o.c.
29. Spaccio della bestia trionfante. Or the expulsion of the triumphant beast.
London
1713. (Cf. R. Sturlese. Bibliografia censimento e storia delle antiche stampe di Giordano Bruno (1987), p. 49, en daar vermelde literatuur; Jacob. o.c, s.v.
30. Illustratief in deze is bijv. de Philostratus-vertaling van Charles Blount: The first two
books [...1 concerning the life of Apollonius Tyaneus. London 1680, waarin de parallellen tussen Apollonius en Jezus zo duidelijk naar voren kwamen, dat het werk in 1698
als anti-christelijk smaadschrift verboden werd.
31. Ik ken de edities: Amsterdam, Jaques de Jeune 1700, id. Estienne Roger 1708, id. Pierre de Coup 1715. (Cf. Jacob. o.c, s.v.)
32 Cf. Geerars. o.c.
33. Cf. Spruit. o.c, p. 13, nt. 24; P.H. Michel. La cosmologie de Giordano Bruno. Paris
1962, p. 66 ff.
34. Met name door Francesco Patrizi, die een vermeerderde Corpus Hermeticum-editie incorporeerde in zijn Nova de universis philosophia (1591). In het voorwoord bij de hermetische teksten zet hij Hermes in tegen Aristoteles. (Cf. F. Purnell jr. 'Francesco Patrizi and the critics of Hermes Trismegistus.' In: Journal of Medieval and Renaissance
Studies, 6(1976), pp. 155-78).
35. CH-hss: Haarlem stadsbibliotheek, MS. 187 C 15 [afgeschr. 1487] (Cf. A. Derolez. The
library of Raphael de Marcatellis abbot of St. Bavon's, Ghent 1437-1508. Ghent 1979,
nr. 5, p. 44 ff.); KB 130 E 8: Z-Ned. begin 16e eeuw (coll. Lupus A 47, verw. 1823);
Plantijn: Pimander van Mercure Trismegiste' (16e e.)(Cf. J. Denuce. Catalogue des
manuscrits. Antwerpen 1927, nr. 266 (oud 240).
36. [C. Drebbel] Wonder-vondt van de eeuwighe bewegingh [..1. Ooc mede by gevoeght
een boeck Pymander [...J. Alkmaar, J. de Meester, voor G.P. [Schagen] 1607. (aanw.
UBL, Thysiana). Vertaald uit het italiaans van Thomaso Benci (1548), verm. door G.P.
Schagen. Traktaten in liedvorm: 3, 7, 14.
,

37. Sesthien boecken van den voor-treffelijcken ouden philosooph. Hermes
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38.
39.

40.

41.
42.

43.
44.

45.
46.

47.
48.
49.

50.
51.

52.
53.
54.
55.
56.

57.
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Tris-megistus [...]. Amsterdam, N. van Ravesteyn voor Y. Ryvertsz 1643. [16522]. (Cf.
J. Bruckner. `A.W. van Beyerland's Hermes translation.' In: The modern language review, 63 (1968), pp. 910-3.
Hierover: [F. van Lamoen] Abraham Willemsz van Beyerland. Amsterdam 1986, pp.713.
UBA 2434 D 16. Cf. M.J. van Lieburg. `Reinier de Graaf (1674-1717) en de Rijmkroniek van Klaas Kolijn.' In: Documentatieblad werkgroep achttiende eeuw, 1977, nr.
37, pp. 4-25. - Het commentaar dateert van 1699 en enkele jaren daarna.
Kort begrip der Cartesiaansche philosophie, fol. 3 ff. De Graaf signaleert overeenkomsten tussen het Corpus en inzichten van Lucretius inzake het vacuum op fols. 41v,
65v, 91v, en beweert dat Descartes het een en ander heeft ontleend aan Hermes (fol.
91r) in het commentaar op Beyerlands CH XV1, = X1V in de editie van Patrizi: een verzameling van hermetische fragmenten uit Stobaeus (Cf. Bruckner. o.c.).
Ook Asclepius leent zich uitstekend voor een pantheistische lezing, gezien de herhaaldelijke opmerkingen van Hermes dat God `Een en Al' is.
Van Swaanenburg over Hobbes en Spinoza: Hans Christoffel Ludeman afgerost 1...1
Amsterdam 1727, voorwoord bij de tweede druk. Van Swaanenburgs atheisme n.a.v.
een gedicht: De Herbooren Oudheit Amsterdam 1724, nr. 23.
Ik overdrijf; een goede ingang biedt R. Halleux. Les textes alchimiques. Turnhout
1979.
lk wil niet zeggen dat die houding a priori fout is, de kijk op alchemie als een voorwetenschappelijk iets, brengt automatisch een anachronistisch element met zich mee,
doordat de alchemie wordt beoordeeld naar later gevestigde maatstaven.
H. Silberer. Probleme der Mystik and ihrer Symbolik. Wenen 1914. C.G. Jung. Psychologie and Alchemie. Zurich 1944. Id. Mysterium coniunctionis. Zurich 1955.
Er komt een dag dat Freud en Jung betiteld zullen worden als (de laatste?) platonisten:
de wereld van de ldeeen wordt verinnerlijkt tot het onbewuste dat de `werkelijkheid'
bepaalt en zin geeft. Helaas is het onbewuste op voorhand niet kenbaar. Wanneer een
onkenbaar principe wordt gehanteerd in de verklaring van onbegrijpelijke teksten, is
het resultaat een egyptische duisternis, of altijd juist. - Ik hoop dat er iemand beter van
wordt.
Cf. L. Thorndike. 'Alchemy during the first half of the sixteenth century.' In: Id. A
history of magic and experimental science. New York 1923-34. Deel I-IV.
Onder meer: De alchimia opuscula complura. Frankfurt 1550, en Auriferae artis, quam
chemiam vocant. Bazel 1572.
Soortgelijke zinswendingen ook in Eenige kortbondige spreuken van Syberg (Cf. De
Leevensbyzonderheden, van Johan Hendrik, Baron van Syberg. Deventer 1984 [1733],
p.159).
J.J. Manget. Bibliotheca chemica curiosa. Colonia Allobrogum 1702. 2 vols.
Cf. Dobbs. o.c.
Arlequin Distelateur. Amsterdam 1725, passim.
Cf. AH I, 56, 192, 235-6; Maand. Zamenspr. p. 384, en natuurlijk Syberg.
Cf. F.F. Blok. Contributions to the history of Isaac Vossius's library. Amsterdam etc.
1974, pp. 7-14.
Cf. Blok. o.c., p. 13.
De proeven zijn gecorrigeerd door een blinde: van de verwijzingen naar de oorspronkelijke paginering deugt weinig, het latijn van JCW in de ondermarge is herhaaldelijk
weggevallen, het malle grieks vermeld ik maar niet, de romantekst is niet vlekkeloos
overgetypt.
De generatione et corruptione, o.m. over de verandering van de vier elementen in elkaar.

58. In: De alchimia (nt. 48).
59. Syberg, p. 7; op p. 9 stelt hij 'den haan van zyn tong op de rust' [mijn curs.]. Cf. H.W.
Meihuizen Galenus Abrahamsz. Haarlem 1954, p. 148 ff. en H.A.M. Snelders. `Chemie en literatuur. "De bekeerde alchimist" (1680): alchemie in een nederlands toneelstuk.' In: Hoofdstukken uit de geschiedenis van de scheikunde. Amsterdam 1979,
pp. 7-10.
60. Syberg, p. 102: 'Author mundi omnipotens rex' [AMOR], `Jucunde generat natura ignea solis' [IGNIS], `Aurifica ego Regina' [AER]
61. Groningen. Charles Pieman 1689. Hiervan verscheen een titeluitgave als: Thresor de la
philosophie des anciens. Cologne, Claude le Jeune 1693. [f°]. Hetzelfde werk verscheen - zonder de platen - in 12° als: Introduction a la philosophie des anciens. Paris,
la veuve de Claude Thiboust, et Pierre Esclassan 1689 (Cf. Journal des scavans 18
(1690), pp. 205-10). Van de Thresor verscheen een verkleinde reprint - zonder platen -in
de serie `Bibliotheca alchemica', uitgegeven door Arma Artis z.p., z.j. De platen werden afzonderlijk gereproduceerd, op het oorspronkelijke formaat, in de serie Tibliotheca hermetica', Milaan 1971. - Over Coenders van Helpen: F.M. Jaeger. `Barend
Coenders van Helpen.' In: Historische Studien. Groningen etc. 1919, pp. 150-70.
62. Parallellen Steen - Escalier: noot 1, 2, - p. + 2r — ; nt. 3-9 - pp. 45-49; nt. 10-22 - pp.
141-44; nt. 23-27 - pp. 35-36; nt. 28-39 - pp. 127-29; nt. 40 - pp. 115-6; nt. 41-50 - pp.
39-44; nt. 51-61 - pp. 80-84.
63. Syberg, p. 62: ' [.. .1 den Merkuur is het alderverwonderlykste voorwerp ....p. 63: zonder den Merkuur!', is de vertaling van een fragment op Escalier, pp. 103-4.

De student Jacobus Weijermans in Doelestraat en Heerensteeg*
K. BOSTOEN

Weyerman studeerde - naar eigen zeggen - medicijnen aan de universiteiten van
Oxford en Utrecht. Een bewijs van inschrijving aan deze universiteiten is evenwel
nooit ter tafel gekomen. 1 Met zijn inschrijving aan de Leidse universiteit ligt het
anders. Op grond van de gegevens uit het in 1875 door Du Rieu gepubliceerde Album Studiosorum is bekend dat Weyerman zich eerst in 1714 als student in de medicijnen te Leiden liet inschrijven en ruim twintig jaar later in 1737 nog eens. 2 De
oorspronkelijke stukken waarop Du Rieu zich baseerde om zijn Album samen te
stellen, bevatten evenwel nog meer gegevens. Deze stukken bevinden zich in de universiteitsbibliotheek te Leiden in het Archief van Senaat en Faculteiten ( = ASF).
In dit archief treffen we twee registers aan die hier van belang zijn. Het ene is het
eigenlijke Album Studiosorum, waarin per dag de elementaire persoonlijke gegevens werden opgetekend van elke student die zich kwam inschrijven. Het andere
register, de z.g. Rolle van Recensie, is een alfabetische lijst van alle ingeschreven
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studenten per academisch jaar. De studenten staan hierin vermeld, alfabetisch geordend op voornaam en daarbinnen op persoonsnaam. Weyerman moet men dus
zoeken onder Jacobus en daarbinnen helemaal achteraan.
In het Album staat voor het jaar 1714 het volgende over hem opgetekend:
Maii 2 Jacobus Weijermans, Bredanus, an. 30., stud. Medic. bij La Rue inde
Doelestraat 3

JCW liet zich dus op 2 mei 1714 als student in de medicijnen te Leiden inschrijven.
Als zijn plaats van herkomst heeft hij Breda opgegeven en uiteraard niet zoiets obscuurs als een legerkamp vOar Charleroi. Zijn leeftijd van dertig is eveneens onjuist, die moet zevenendertig zijn. Maar waarschijnlijk is deze slordigheid te wijten
aan degene die Weyermans persoonlijke gegevens opnam. 4 Verder gaf de `groen'
als zijn adres te Leiden op: bij La Rue in de Doelestraat. Deze Doelestraat kennen
we nu onder de naam van Doelensteeg. Het is een onaanzienlijk straatje, op ongeveer honderd meter van het Academiegebouw gelegen, dat het Rapenburg met de
Doelengracht verbindt. Het telt nu niet meer dan twintig huisnummers.
De Rolle van Recensie, begonnen op 12 februari 1715 en afgesloten in maart
1716 vermeldt het volgende:
R 2 30 Weyermans bij Christe La Rue'
14

Dit houdt dus in dat JCW ook nog in 1715 te Leiden studeerde. Zijn hospes of
Ploere heette kennelijk Christophle La Rue. In het Leidse Gemeentearchief heb
ik nagezocht of deze La Rue de eigenaar van het huis in de Doelensteeg was. Dit
was helaas niet zo. Vermoedelijk was hij slechts de hoofdbewoner van het huis,
wat het tevens moeilijk - zo niet onmogelijk - maakt om ooit het pand te achterhalen waar JCW heeft gewoond. Aan de hand van de Rolle van Recensie van dat jaar
was het wel mogelijk om JCW's huisgenoten te vinden. Bij La Rue woonde o.a. de
veertigjarige Fransman Anthonius de la Lane. Een dag eerder dan Weyerman had
deze zich laten inschrijven aan de universiteit zonder dat een studierichting werd
gespecificeerd. Wel vindt men een merkwaardige toevoeging bij zijn naam, namelijk dat hij "Institutor Heraldicae" was d.w.z. leraar in de heraldiek. Kennelijk
leefde deze student (althans hoopte hij te Leven) van het geven van prive-lessen in
de heraldiek aan adellijke studiosi. Verder woonde bij La Rue ook nog de Schotse
student in de theologie Gulielmus Anderson (William of Bill Anderson). Deze was
twintig en had zich twee dagen na JCW laten inschrijven. Zouden deze medestudenten (en hospes La Rue) geen sporen in Weyermans werken hebben nagelaten?
In elk geval zou het prettig zijn als we een verklaring vonden voor het feit dat La
Lane, Weyerman en Anderson, drie studenten die waarschijnlijk daarvoor met elkaar niet bekend waren, binnen de vier dagen hun intrek hebben genomen in hetzelfde huis.
Ruim twintig jaar later, in 1737, vinden we in het Album Studiosorum de volgende vermelding:
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Martij 11 Jacob Campo Weyermans - Bredanus, an. 60, stud. Medic. bij H. van
IJssel inde Heeresteeg 6

Weyerman liet zich dus opnieuw inschrijven als student in de medicijnen. De opgave van zijn leeftijd klopt deze keer. Opnieuw nam hij zijn intrek in een huis in de
onmiddellijke omgeving van het Academiegebouw, namelijk in de Herensteeg, een
straatje recht tegenover de hoofdingang van de Pieterskerk gelegen. Opnieuw was
zijn hospes geen huiseigenaar, maar hoofdbewoner. Over deze bewoner weten we
iets meer dan over La Rue. Blijkens het Poorterboek in het Gemeentearchief heeft
de uit Arnhem afkomstige Hendrick van IJssel op 10 maart 1719 het poorterrecht
verworven. Hij was knopenmaker van beroep. 7
De Rolle van Recensie begonnen 10 februari 1738 en afgesloten op 4 maart 1738
laat zien dat Weyerman toen nog steeds in Leiden was:
R 19 61 Campo Weijerman 8
2

Misschien kan een wat tijdrovender onderzoek in het Leidse Gemeentearchief nog
meer aan het licht brengen over Weyermans Leidse omgeving.

Noten

1.

Observatie gehouden tijdens de jaarvergadering van 9 januari 1988.
"Van een door hem zelf vermelde studie aan de universiteit te Utrecht werden in het album studiosorum van die hogeschool de bewijzen niet gevonden" [...].
"Studie in de medicijnen te Oxford kon niet in de boeken aldaar bevestigd worden".
(C.M. Geerars: 'Jacob Campo Weyerman (1677-1747)'. In: Med. JCW no. 34 (1980),
p.352. Dit artikel van Geerars is oorspronkelijk verschenen in de Annalen van het
Thijmgenootschap 45 (1957), pp.294-311; het geciteerde aldaar op pp.298-299).

2.

Album Studiosorum Academiae Lugduno Batavae MDLXXV - MDCCCLXXV. Accedunt nomina Curatorum et Professorum. ed. G. du Rieu. Hagae Comitum 1875.

3.
4.

ASF 505, p.386.
Het valt ook op dat de naam 'Campo' ontbreekt. Kennelijk was Weyerman toen te Leiden nog zo goed als onbekend. In 1737 echter werden de persoonlijke gegevens van de
bejaarde student foutloos genoteerd.
ASF 85, ongefolieerd, s.v. Jacobus en daarbinnen onder de W van Weijerman.
ASF 506, p. 217.
GA Leiden, Poorterboek J, 1718-1789, fol. 3r:
"Ontf.xij i st. - Hendrick van IJssel knoopmaker van Aarnhem is op getuijgenisse
van Jan de Kooningh Oestervercooper ende Cornelis Van de Vijver Schoenmaker als
Poorter deser Stede aangenomen op den 10 Maart 1719".
ASF 109, ongefolieerd, s.v. Jacobus en daarbinnen onder de C van Campo.

5.
6.
7.

8.
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Enkele motto's in de Amsterdamsche Hermes
RIET HOOGMA

In De Leevens Byzonderheden van Johan Hendrik, Baron van Syberg heeft Weyerman een bewerking opgenomen van een passage uit Zodiacus Vitae, een gedicht
in twaalf boeken van de zestiende-eeuwse Italiaan Marcellus Palingenius. Deze
passage, afkomstig uit boek 10, behelst een allegorische beschrijving van het alchimistische proces, de transmutatie en is dan ook in Syberg geheel op haar plaats. '
Al veel eerder dan in Syberg, namelijk in nummer 2 van de Rotterdamsche Hermes, laat Weyerman blijken deze passage to kennen, terwijl de eerste regel ervan
nog nagalmt in het Vermakelyk Wagen Praatje van 1739. 2 De alchimie is echter
slechts een van de vele aspecten van Zodiacus Vitae. Het is een omvangrijk en intrigerend gedicht: voor een deel een cosmologie, voor een groter deel een moralistische tirade tegen de verdorvenheid van de mens. Het is geschreven vanuit een onorthodox religieus standpunt, waarin neoplatonische en hermetische invloeden niet
ontbreken. Over de auteur, wiens echte naam Pier Angelo Manzolli was (hij leefde
van ca. 1500 - 1543) is vrijwel niets bekend. Na zijn dood kwam het boek op de index en werd van de weeromstuit zeer populair in de protestantse landen. Het verbod betrof waarschijnlijk zowel het onorthodoxe wereldbeeld als de felle aanvallen
op monniken en pausen. 3
Op zoek naar mogelijke sporen van Palingenius in andere werken van Weyerman trof ik zijn naam herhaaldelijk aan in de Amsterdamsche Hermes. In nummer
7 van deel I bijvoorbeeld heeft Weyerman een vertaalde passage opgenomen, een
felle aanval op het monnikendom. 4 Waar het mij hier echter om gaat is het feit dat
Palingenius in deel I van de Amsterdamsche Hermes 5 maar liefst achtmaal een
motto leverde: hij is daarmee `topscorer' . 6
Een van de acht motto's is alweer de eerste regel van de transmutatiepassage. De
betreffende aflevering gaat dan ook over alchimie. 7 De overige zeven zijn van andere aard. In aflevering 9 tot en met 15 van de Amsterdamsche Hermes vertelt
Weyerman een vervolgverhaal. Uit een zogenaamd Scythisch manuscript heeft hij
de lotgevallen van de arts c.q. gifmenger Mumin Gaseli opgediept. Niet toevallig
een Scythisch manuscript: de Scythen stonden bekend als notoire gifmengers. Het
verhaal beschrij ft de inwijding van de held in de geheimen van de geneeskunst, hetgeen zoals altijd bij Weyerman neerkomt op de kunst van het om zeep brengen van
mensen. Alle zeven afleveringen van het feuilleton hebben een citaat uit Zodiacus
Vitae als motto. De citaten zijn afkomstig uit een aansluitende passage uit boek 5.
Weyerman heeft de passage in stukjes geknipt (hier en daar iets weggelaten) en in
de oorspronkelijke volgorde boven de afleveringen gezet. Kortom, ook de motto's
vormen een feuilleton. Deze versregels formuleren in algemene termen ongeveer
hetzelfde oordeel over de geneesheren als Hermes in zijn ietwat omslachtige en fors
aangezette Scythen vertelling. De artsen wordt verregaande onkunde, hebzucht en
-
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onverschilligheid ten opzichte van het leven van de zieke verweten. 8 Daarbij moet
opgemerkt worden dat Palingenius in Zodiacus Vitae niet in louter negatieve bewoordingen over de geneeskunst spreekt. Wel geeft hij de voorkeur aan de chirurgijn, omdat deze zich met zichtbare en controleerbare zaken bezighoudt.
Het gebruik van het motto als middel om afleveringen aan elkaar te koppelen komt
in het eerste deel van de Amsterdamsche Hermes nog een keer voor. De samenspraak tussen een kamerheer van paus Leo X en een dito van Willem III is verdeeld over de afleveringen 50 en 51 en beide hebben het zelfde motto: `oderint dum
metuant' ofwel `laat ze haten, als ze me maar vrezen'. De samenspraak gaat onder
andere over pausverkiezingen en het motto slaat kennelijk op de tirannie van het
pausdom. 8
Niet in alle afleveringen van de Amsterdamsche Hermes lijkt Weyerman het
motto zo doelbewust te gebruiken. Over het algemeen hanteert hij het losjes en gevarieerd en dat typeert hem.. Soms geeft het motto een aanduiding of aankondiging van het onderwerp dat in een bepaalde aflevering centraal staat. 10 Vaak dient
het motto alleen als opstapje tot een korte inleidende beschouwing, terwijl het
nummer over iets heel anders gaat. 11 Het zou de moeite lonen het motto bij Weyerman nader te onderzoeken.
Een apart geval is het eerste nummer van de Amsterdamsche Hermes. Dit heeft
een regel uit Plautus' komedie Amphitryo als motto: `wacht een poosje tot hij (zij)
helemaal uitgeslapen is' . 12 De context van het citaat is de verwarring die ontstaat
als Amphitryo thuiskomt bij zijn vrouw Alcmene zonder te weten dat zij even tevoren al Jupiter heeft begroet, die zijn (Amphitryo's) gedaante heeft aangenomen.
De slaaf Sosia meent dat Alcmene aan zinsbegoocheling lijdt en komt dan tot de
genoemde uitspraak. De tekst van aflevering 1 is met het motto verbonden door de
elementen slaap, zinsbegoocheling en de heilzame uitwerking van de slaap. We
treffen Hermes aan terwijl hij piekert over de toekomstige inhoud van zijn tijdschrift. Hij valt in slaap en wordt bezocht door een demon, Origo. Deze neemt
hem mee naar een onderaards gewelf van de Olympus, waar zich de afgestroopte
slangenhuiden van diverse `plagiarissen' en `oversetters' bevinden. De tocht eindigt met een verjongingskuur voor Hermes, en hij krijgt als advies mee:
Gebruyk dikmaals eene aangenaame Omschrijving, doch noit eene barre Navolging; want een Man die gestadich iemant achtervolgt, zal hem nimmermeer voorby
loopen.

Hermes komt dus met een nieuw elan uit zijn droom tevoorschijn. 13
Bij het doorbladeren van dit eerste nummer valt meteen op dat het een beetje
aan bloedarmoede lijdt. De laatste twee pagina's bevatten voornamelijk bladvulling (ruim gezet) en dan nog blij ft er een halve pagina wit over. In nummer twee
zegt Weyerman er zelf iets over. Hij verzoekt de lezer om clementie met betrekking
tot de eerste aflevering `zynde dezelve gecalculeerd onder d'Eclips van eene moortdadige koude koorts'. Verderop is sprake van zetfouten die worden toegeschreven
aan de `absentie van de auteur en de haastigheid van den corrector'. 14 Dit alles lijkt
er op te wijzen dat het nummer tot stand kwam in grote haast of in een periode van
gebrek aan inspiratie. Misschien moeten we het motto dan ook opvatten als
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een verzoek aan de lezer om geduld te oefenen. Misschien bedoelt het te zeggen:
wacht even lezer, ik ben nog niet in vorm, laat me op krachten komen en in het volgende nummer ga ik echt van start. 15

Noten

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
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Observatie gehouden tijdens de jaarvergadering van 9 januari 1988.
Jacob Campo Weyerman. De Leevens Byzonderheden van Johan Hendrik, Baron van
Syberg. Uitg. en ingel. door een werkgroep Amsterdamse neerlandici o.l.v. A. Hanou
en H. Stouten. Deventer 1984, dl. I, p. 30, dl. II, pp. 109-112.
'Audite, atque animis mea dicta recondite vestris' (Zodiacus Vitae boek 10, vers 213),
in Weyermans eigen versie Hoor, en verberg in uw geheugen dit ons zeggen' (Syberg
dl. I, p. 30). Zie Jacob Campo Weyerman. Het vermakelijk wagenpraatje. Opnieuw
uitg. en van een inl. en comm. voorzien door G. Marechal. Muiderberg 1985, p. 76 en
97. Het vers is hier overigens gebruikt zonder enig verband met de alchimistische betekenis van het vervolg. Zo ook in de Amsterdamsche Hermes. Amsterdam, Hendrik
Bosch, 1721-1723, dl. II, p. 116.
Het gedicht verscheen in Venetie ca. 1534. Het kende vele edities en diverse vertalingen.
Er is geen recente editie, de standaard uitgave is van C.H. Weise, Leipzig 1832. Ik raadpleegde de editie van 1698, verschenen te Rotterdam bij Isaac van Ruynen en die van
1722, Rotterdam, Joannes Hofhout (in verband met de aanwezigheid van een versnummering). De 12 boeken hebben elk de naam van een teken uit de dierenriem als titel.
Weyerman vermeldt bij zijn citaten soms de titel van het boek i.p.v. de hoofdtitel. Zie
over Palingenius o.a. L. Keller. Palingene, Ronsard, du Bartas.
AH, dl. I, p. 55. Het gaat om boek 5, vss. 588-604 van Zodiacus Vitae.
In deel II van de AH hebben afl. 1 en 22 eveneens een motto uit Zodiacus Vitae, resp.
uit boek 8 en 3.
Ter vergelijking : Vergilius en Ovidius komen viermaal voor. In deel II voert Juvenalis
de lijst aan met acht motto's.
AH, dl. I, p. 185.
Hier volgt de tekst van de motto's volgens de editie 1698, p. 93. De vertaling heeft geen
esthetische pretenties.
801 Clinicus ipse autem, qui nunc physicus quoque fertur,
Dum lotium infelix spectans, inde omnia captat,
Dum tentat pulsum venae, dum stercora versat,
804 Fallitur & fallit:
•• •
807 Hic alius contra sceleris mercede recepta,
Causatur superos, ac fatis imputat ipsis
Si quis obit, laetusque implet multo aere crumenam.
810 Heu mihi, paene omnes casu, non arte medentur:
•• •
at isti,
812
De quibus est sermo, de centum vix erit unus
Quem sanare queant, quem non fortasse trucident.
815 Unde istud? nisi quod pars horum maxima nescit
Quid faciat, quid sit prorsus medicina : sed ipsi
Dum tantum incumbunt sophiae, & dialectica discunt
Vincla, quibus valeant inductum nectere vulgus,

Vix elementa artis medicae, & primordia libant.
820 Sic labyrinthaeis ambagibus ad sua tecta
Instructi redeunt: atque enthymemata vibrant:
Hinc tumidi incedunt, hinc publica praemia poscunt:
De geneesheer echter, die nu ook physicus heet, bedriegt zichzelf en bedriegt anderen,
terwijl hij, de ongelukkige, de pis kijkt, waaruit hij alles opdiept, terwijl hij het kloppen der aderen voelt, en terwijl hij de stront omspit. (...) Hier daarentegen, na het loon
voor de misdaad ontvangen te hebben, geeft een ander de schuld aan de goden en
schrijft het toe aan het lot zelf wanneer iemand sterft, en vult verheugd zijn geldbuidel
met veel geld. Wee mij, bijna allen genezen door het toeval en niet door de kunst! (...)
Maar die artsen waarvan sprake is, van de honderd zieken zal er nauwelijks een zijn die
zij kunnen genezen, die zij niet toevallig vermoorden. Hoe dat komt? Behalve dat het
grootste deel van hen niet weet wat een geneesmiddel bewerkstelligt, en wat het precies
voorstelt - maar ook hebben ze nauwelijks geroken aan de beginselen en de uitgangspunten van de medische kunst, terwijl zij zich slechts werpen op de filosofie en de
boeien van de dialectiek leren om daarmee het ongeletterde yolk te kunnen knevelen.
Zo, onderricht in het labyrinthische ronddolen, keren zij naar huis terug en slingeren
enthymemen. Om deze reden lopen ze rond met hoge borst, om deze reden eisen ze beloningen van de gemeenschap.
Afgezien van enkele spellings- en interpunctievarianten wijkt de in de AH geciteerde
tekst op drie punten af:
vers 802 in felix
vers 818 indoctum (dit is blijkens andere edities de juiste lezing)
vers 822 turn incedunt
De verdeling van de verzen over de afleveringen 9 t/m 15 is: 801-804, 807-809, 810, 812814, 815-816, 816-819 en 820-822.
9. Weyerman schrijft de spreuk ten onrechte toe aan keizer Nero. Het is een in de oudheid
populair gezegde, vaak geciteerd door Cicero en Seneca. Volgens Suetonius was het de
lijfspreuk van Caligula. (Calig. 30).
10. Een aardig voorbeeld is het motto van aflevering 32 (d1.I, p. 249), een citaat uit boek 5
van Astronomica van Manilius (le eeuw n. Chr.). Ik geef hier de tekst volgens de
Amsterdamsche Hermes, die op diverse plaatsen afwijkt van de editie G.P. Goold
(Loeb Class. Libr.). De tekst van dit 5e boek gaat over sterrebeelden (onderverdelingen
van de dierenriem) en hun invloed op de stervelingen.
652 Aut ( = Ac) tenues ausus sine limite gressus,
Certa per extentos ponit vestigia funes;
Es ( = Et) coeli meditatus iter, vestigia perdit,
Per vacuum & pendens populum suspendit ab ipso.
En hij die het risico genomen heeft van smalle stappen zonder baan, plaatst vaste
voetstappen over gespannen touwen; en als hij het plan opvat de weg omhoog in te
slaan, verliezen zijn stappen door de lucht terrein, en al zwevend trekt hij de gespannen
aandacht naar zich toe.
Het nummer gaat over koorddansers, waaronder 'Milady Mary'. Zie Med. JCW no. 26
(april 1980), p. 266.
11. Zie bijvoorbeeld aflevering 5 (d1J, p. 33). Het Franse citaat (de herkomst is mij niet bekend) over de eenzaamheid sluit direct aan bij de inleidende mijmering over dit onderwerp die op p. 34 abrupt wordt afgebroken.
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12. 'Paulisper mane, dum edormiscat unum somnum'. Plautus, Amphitryo, 2,2,65 (Ed. P.
Nixon, dl. I, p. 72 (Loeb Class. Libr.)
13. AH, dl. I, p. 6-7.
14. AH, dl. I, p. 16.
15. Hoe het ook zij, dit eerste nummer is niet echt een klaroenstoot. Misschien een teken
dat Weyerman het tijdschrift eenvoudig beschouwde als voortzetting van de Rotterdamsche Hermes onder een andere naam?

Een Huwelyk van gewisse tusschen Minerva
en Eskulaap: de boekverkoper als
kwakzalver*
ANNEMIEKE VAN DAM

In Het Vermakelijk Wagenpraatje geschreven door J.C. Weyerman wordt een
twistgesprek weergegeven tussen twee heren en een dame. In de postwagen, waar
de discussie plaatsvindt, krijgt de juffrouw aan het begin van de rit een flauwte. De
`Oudste Heer' geeft haar hiervoor drinkbaar goudpoeder en zo raken de heren in
gesprek over de:
Quakzalvers geneesmiddelen, waar mee dagelijks de advertissementen van de
Kourant worden opgevult bij de Heeren Boekverkopers, in stee van met de naamlij sten der te gelyk nutte en vermakelyke nieuwe boeken. 1

Deze branchevervaging wordt in de tekst negatief beoordeeld; Weyerman lijkt het
een slechte ontwikkeling te vinden. Hij geeft bij monde van de `Jongste Heer' te
kennen om welke kwakzalversgeneesmiddelen het hem gaat:
Ik doel voornamelyk op dat soort van geneesmiddelen, welke zyn te bekomen by
de Boekverkopers in de voornaamste Nederlandsche Steden. Ik doel by voorbeelt
op den Hamburger Borstbalsem, pillen voor de hoofdpyn, Engelsche Zouten,
Britsche Elixers, het Opiatum Aromaticum, een heerlyk geheym voor de tanden
der scheurbuykige Juffers, wier ivore getraliede hekkens te deerlyk worden mishandelt door die quaal; ja wier tanden veeltyds nog snoder zyn doorgaat, als de
zeepalen in Vrieslant en in Noordhollant worden uytgeholt by de paalwormen, dat
schadelyk ongediert.2

Wat is de waarde van dit citaat of, met andere woorden, in hoeverre is hier sprake
van een historische realiteit? Een mogelijkheid om dit te onderzoeken, is enkele
kranten uit de tijd dat Weyerman Het Vermakelijk Wagenpraatje schreef, door te
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nemen en aan de hand van de resultaten te concluderen of er inderdaad sprake was
van een branchevervaging en of de genoemde kwakzalversgeneesmiddelen in de
advertenties van de kranten terug zijn te vinden.
In de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag zijn de Amsterdamsche Courant, de
Leidsche Courant en de 's Gravenhaegsche Courant redelijk compleet aanwezig.
In Weyermans tijd waren dit toonaangevende kranten en de kans dat Weyerman
die las, is groot. Bij het onderzoek heb ik me beperkt tot de jaargangen 1730 tot en
met 1739, omdat Weyerman naar alle waarschijnlijkheid in deze periode Het Vermakelijk Wagenpraatje heeft geschreven. Mijn onderzoek is voornamelijk gebaseerd op de Amsterdamsche Courant. Weyerman woonde zelf in Amsterdam en
men mag aannemen dat hij in ieder geval deze krant gelezen heeft. Om een zo goed
mogelijk beeld te krijgen, heb ik systematisch de boekadvertenties en de kwakzalversadvertenties van deze krant doorgenomen. Al lezende heb ik aantekeningen gemaakt en deze later uitgewerkt. Bij de Leidsche Courant en de 's Gravenhaegsche
Courant heb ik de advertenties geturfd. Deze kranten heb ik dus oppervlakkiger
gelezen, dat wil zeggen: ik heb voornamelijk geteld hoeveel kwakzalversadvertenties erin voorkwamen. De resultaten hiervan dienen dan ook alleen maar ter ondersteuning van mijn conclusie, die op grond van materiaal uit de Amsterdamsche
Courant tot stand is gekomen.
Zoals Gerardine Marechal in haar commentaar op Het Vermakelijk Wagenpraatje aangeeft 3 , was de reden voor het monsterverbond tussen de kwakzalvers en
de boekhandelaren het commerciele verval van de boekhandel. Tussen 1730 en
1742 stagneerde de boekverkoop, vermoedelijk door overvoering van het boekbedrij f en als last gevolg van de economische crisis van de jaren twintig. Om wat
meer geld in het laatje te krijgen, begonnen de boekhandelaren ook kwakzalversmiddelen te verkopen. Via advertenties in de kranten lieten ze weten, dat er behalve boeken ook `geneesmiddelen' in hun winkels te verkrijgen waren.

verschijningsjaar

aantal kwakzalversadvertenties

1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739

43
224
549
291
118
97
122
95
91
106

Tabel 1:
Overzicht van het aantal kwakzalversadvertenties, verschenen in de Amsterdamsche Courant over de periode 1730-1739
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Uit tabel 1 blijkt, dat het aantal advertenties in de krant per jaar sterk verschilt. Er
is een piek te constateren in het jaar 1732. In die jaargang van de Amsterdamsche
Courant komen maar liefst 549 kwakzalversadvertenties voor. Ook in de Leidsche
Courant en in de 's Gravenhaegsche Courant blijken rond het jaar 1732 de meeste
kwakzalversadvertenties geplaatst te zijn. De vraag is of Weyerman zich bij het
schrijven van Het Vermakehjk Wagenpraatje op de inhoud van de kranten van
omstreeks 1732 heeft gebaseerd. Dat zou enigszins vreemd zijn, omdat hij zijn
tekst vermoedelijk rond het jaar 1738 geschreven heeft, ongeveer zes jaar na de
grote piek! Weyerman baseerde zich evenwel vaker op indrukken van jaren her.
Elly Groenenboom heeft hiernaar een onderzoek gedaan met betrekking tot De
Rotterdamsche Hermes. Zij komt in haar artikel `Weyermans Kouranttraktement'
tot de conclusie, dat Weyerman zijn materiaal uit de krant haalde om zijn verhaal
te verlevendigen of er een realistisch tintje aan te geven. 4 Het hoofddoel, aldus
Groenenboom, is het publiek te vermaken en een produkt van blijvender waarde te
produceren. Daarbij is gebruik van actuele informatie niet van groot belang. Dat
zou verklaren waarom Weyerman gedateerde informatie gebruikte.
Weyerman geeft in Het Vermakelijk Wagenpraatje als voorbeelden van kwakzalversprodukten: Hamburger Borstbalsem, pillen voor de hoofdpyn, Engelsche
Zouten, Britsche Elixers en het Opiatum Aromaticum. Verder wijst hij op het
Goudpoeder, het middel waarmee de juffrouw aan het begin van de rit haar flauwte te boven komt. Welke van bovenstaande produkten heb ik in de krant terug
kunnen vinden? Hiervoor heb ik, zoals gezegd, gebruik gemaakt van de Amsterdamsche Courant van 1732. In totaal komen er in de gehele jaargang 549 advertenties voor kwakzalversmiddelen voor. Vanzelfsprekend wordt er voor het ene produkt meer geadverteerd dan voor het andere. Vaak hangt de verschijningsfrequentie ook van het seizoen af: voor een middel tegen winterhanden en winterhielen
wordt alleen in de wintermaanden geadverteerd.
Voor het goudpoeder wordt in 1732 drie keer geadverteerd:
De opregte GOUDPOEDER, het welk veel in gebruyk is by lieden van aenzien en
andere, dewelke de schielyke en uytnemende werking van het zelve ondervonden
hebben, werd gedibiteerd 't Amsterdam by de Wed. de Montnort op de Princegracht over de Franse Nieuwe kerk 't derde huys van de Raemstraet, en tot Rotterdam by Elie Palairet Koopman by de Beurs; dit dierbaer en aengenaem Middel
werkt op het ogenblik, in duyselingen, flautens, sufocasis, en voornamentlyk in alle qualen die het hert en de herssens raken, de Fles is te bekomen voor een ryksdaelder, ook zyn er van 2 en 4 ryksd., naer advenant de groote; men geeft by ieder
deszelfs deugt en gebruyk.

Vreemd genoeg blijkt uit de krant dat voor de Hamburger Borstbalsem niet wordt
geadverteerd. Wel echter voor Frankforder Borstbalsem en Hamburger Borstsap:
't Al-oud beroemd Hamburger Borstsap, 't welk terstond stilt alle Hoesten, ook
zelfs de Kinkhoest der Kinderen, geneezende alle Teeringen en verouderde Benaude Borsten, Bloedspuwinge, etc. doende wonderlyk de taeye fluymen uytlozen,
schoon andere middelen vrugteloos gebruykt zijn; 't kost 24 stuyv.: Is in commissie 't Amsterdam by D. Wilderling in de Pylsteeg, in 't Sterretje over de Spaense
Stoelemaker en te Rotterdam by Haesverberg in 't Koffyhuys.
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Alhier by P. Hoffe Swaerdveger op de Vygendam en te Rotterdam by A. Haexwant in de Lange Baanstraet, regt tegenover de Princestraet wordt in commissie
verkogt de beroemde Frankforder Borstbalsem, genezende de Teering, Bloedspuwe, benaeuwde en korte Adem, slaapbelettende Hoest, maekt ook los, en doet
zonder moeyte opkomen de fluymen die de Longpyp en slokdarm tot stikkens
doet verstoppen. NB: Veele van Doctors verlaten zyn hierdoor geneezen 't kost 30
stuyvers.

Heeft Weyerman zich vergist of heeft hij met opzet deze twee aangeprezen produkten gecombineerd?
Slechts in de Amsterdamsche Courant van 1732 komt een advertentie voor
waarin pillen tegen de hoofdpijn aangeprezen worden:
De Pilulae Cephalicae Aquisgranenses of Aker HOOFD PILLEN, om desselfs
heylzame Werkinge veel in gebruyk en dierbaer geagt by den grootsten Adel, stillende, en neemende in kort onfeilbaar weg alle Hoofd Pynen, 't zy vers, verouderd, of Scheele Hoofd Pyn, ook alle Hoofd-ziektens, hoe verouderd: de prys is
18 stuyv., benevens een Berigt, waerin uytvoerig getoont wed, dat men nu 't gebruyk der Minerale Wateren en Baden van Aken in deeze ongemakken niet nodig
heeft: zyn in commissie 't Amsterdam by D. Wilderling in de Pylsteeg in 't Sterretje, R'dam Haesverberg in 't Koffiehuis en Middelburg Meerkamp boekverkoper.

Aangezien deze advertentie in de jaargangen 1730-1731 en 1733-1739 niet voorkomt, lijkt het erop dat Weyerman zijn informatie uit de krant van 1732 heeft gehaald.
Gerardine Marechal vermoedt dat Weyerman met de Engelsche Zouten, de Engelsche Maegtinctuur bedoelt 5 . Hier heb ik geen andere gegevens over kunnen vinden, maar ik heb ook geen aanwijzingen gevonden, dat Weyerman er een ander
produkt mee bedoeld zou kunnen hebben.
Voor het Britsche Elixer, het destijds beroemde en populaire wonderdrankje,
verzonnen door de Engelsman Daffy, wordt in 1732 twaalf keer geadverteerd:
De onwaerdeerlykste Opregte Engelse Elixer Salutis, die om desselfs overheerlyke,
onbepaelde en uytmuntende dierbaere Deugden en Werkinge, ter uytroejinge van
alle Koortsen sonder onderscheyd quade Maegen, Blauwschuyt, Waterzugten,
Amborstigheid, Colyk- en Graveel pynen, Moeder- en Kinder Qualen en byna alle
Ziektens en Ongemakken, so hoog beroemd en berugt is in geheel Europa en elders! en zeer verre boven andere Engelse Elixers geschat word, direct uyt Engeland
overgezonden; is in commissie 't Amsterdam by D. Vreek in de Pylsteeg naest het
huys de Pyl en de Prins van Baden, en by de boekverkopers te Rotterdam Kentling, Dord Walpot Utregt Besseling en Middelburg Meerkamp, 't Borreltje en Berigt om alle namakingen met Gekroond London gedrukt, kost 26 st.

Gerardine Marechal stelt dat Weyerman met het Opiatum Aromaticum een ander
middel bedoelt dan het `heerlyk geheym voor de tanden der scheurbuykige Juffers,
wier ivore getraliede hekkens te deerlyk worden mishandelt door die quaal (...)' 6
Zij gaat ervan uit, dat met dit laatste het Engels Tand-Middel (Dentifricium Anglicamum) wordt bedoeld. Ik meen evenwel dat Weyerman met 'het heerlyk geheym'

.
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een nadere toelichting bij het Opiatum Aromaticum geeft. Dit Opiatum is namelijk
een middel tegen tandbederf. Voor dit kwakzalversgeneesmiddel wordt in de jaren
1730-1739 eenenvij ftig keer geadverteerd. Achtenveertig keer was dit door een
bontverkoper (Templien) en een schoenmaker (Haexwant):
Alhier by A. Templien Bontverkoper in de Gasthuis molenstraat en to Rotterdam
by Ary Haexwant in de lange Baanstraet, over de Princestraet werd in commissie
verkogt 't Opregt Opiatum Aromaticum, welkers aengenaem gebruyk in weynig
dagen d'aldervuylste Tanden ivoor wit en suyver maekt, het rottig tandvlees vernieuwt en de stinkende Adem geneest, gelyk in veele Adelyke familie bekent is, tot
15 stuyvers. NB: Het is ook een Preservatief tegen Tand en Kiespyn, uyt verderf
van Tanden, Kiezen, of Tandvlees ontstaende.

Slechts op 18 juli, 23 juli en 15 augustus 1733, wordt er voor dit middel geadverteerd door een boekverkoper:
't Amsterdam by Dirk Hobers boekverkoper in de Jonge Roelofsteeg, werd in
comm. verkogt het Opregte Opiatum Aromaticum Castigatum welkers aengenaem
gebruyk in weinig dagen de aldervuylste Tanden ivoor wit maekt, het rottig bloedig Tandvlees vernieuwend, den stinkenden adem geneest, zynde alom by den
grootsten Adel veel in gebruyk, 12 stuyvers.

Dit is opnieuw een aanwijzing dat Weyerman zich baseerde op krantenadvertenties
uit omstreeks 1732.
Behalve de kwakzalversmiddelen die ik nu genoemd heb, komen er in de
Amsterdamsche Courant nog andere middelen voor.

Kwakzalversprodukt

Kruyder Thee
Hamburger Borstsap
Jigt Zalf
Essentia Universalis Regia
Engels Oogwater
Purgeer Pillen
Engelse Maegtinctuur

Aantal advertenties

49
42
37
36
36
34
30

Tabel 2:
De voornaamste kwakzalversmiddelen waarmee in 1732 wordt geadverteerd in de

Amsterdamsche Courant
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Kwakzalversprodukt bij
Weyerman

Aantal advertenties

42
12
6
5
3
3

Hamburger Borstsap
Britsche Elixer Salutis
Opiatum Aromaticum
Frankforder Borstbalsem
Hoofdpillen
Goudpoeder

Tabel 3:
De kwakzalversmiddelen die Weyerman noemt in Het Vermakelijk Wagenpraatje
en het aantal keren dat met dit middel wordt geadverteerd in de Amsterdamsche
Courant van 1732. NB. Hamburger Borstsap en Frankforder Borstbalsem komen
bij Weyerman voor als de contaminatie 'Hamburger Borstbalsem' .

In tabel 2 zijn de kwakzalversprodukten opgenomen die dertig of meer keren
voorkomen 7 . In tabel 3 staan de kwakzalversmiddelen die Weyerman noemt in
Net Vermakelijk Wagenpraatje. Het is opmerkelijk dat Weyerman middelen aanhaalt die, vergeleken met andere middelen, een zeer lage verschijningsfrequentie
hebben.
In het jaar 1732 adverteerden veertien boekverkopers voor kwakzalversmiddelen. De overige tweeentwintig adverteerders waren kaasverkopers, bontverkopers,
eigenaren van koffiehuizen etc. Tabel 4 geeft aan om welke boekhandelaren het
hier gaat en hoe vaak ze in 1732 adverteerden.

naam boekhandelaar

Walpot
Meerkamp
Kentling
Besseling
Aldewerelt
Schoonwald
Wed. van Egmond
Van Lee
Heyermans
Hoolwerf
Ketel

woonplaats

Dordrecht
Middelburg
Rotterdam
Utrecht
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Haarlem
Nijmegen
Alkmaar
Zaandam

aantal advertenties

164
97
94
41
36
23
21
18
18
18
18
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Van Giezen
Ekelman
Roman de Jonge

Enkhuizen
Amsterdam
Amsterdam

18
15
2

Tabel 4:
Boekhandelaren die in 1732 kwakzalveradvertenties plaatsten in de Amsterdam-

sche Courant

De adverteerders die geen boekhandelaren waren, maakten in totaal 753 keer reclame voor een kwakzalversmiddel 8 . Weduwe Haasverberg (245 keer), Wilderling
(166 keer) en D. Vreek (160 keer) spannen hierbij de kroon. Uit tabel 4 blijkt, dat
er geen boekverkopers uit Den Haag zijn die in 1732 reclame maakten voor kwakzalversprodukten. Dat is vreemd gezien het feit dat Weyerman tegen deze `Messires' het felst van leer trekt. Weyermans afkeer van deze boekhandelaren is te verklaren uit het feit dat juist deze groep zeer commercieel ingesteld was. Weyerman
verwijt deze boekhandelaren dat vooral zij in de kranten met kwakzalversmiddelen
adverteerden. Mijn verwachting was dan ook dat de kranten van 1730 tot en met
1739 vol stonden met advertenties van Haagse boekverkopers. Uit mijn onderzoek
bleek echter, dat in de Amsterdamsche Courant van deze periode slechts een Haagse boekhandelaar voor kwakzalversprodukten adverteerde. Deze Haagse boekhandelaar, C. van Zanten, adverteerde niet in 1732, wel in de andere jaren. Niets duidt
erop, dat Weyerman het speciaal op deze man had gemunt. Het lijkt erop, dat
Weyerman de Haagse boekhandelaren het adverteren voor kwakzalversprodukten
expres in de schoenen heeft geschoven, om hen op die manier in een kwaad daglicht te stellen.
Weyerman heeft zich, wat de branchevervaging betreft, gebaseerd op juist feitenmateriaal. Veel boekhandelaren, zo blijkt uit de kranten, adverteerden met
kwakzalversgeneesmiddelen en verkochten die in hun winkels. De kwakzalversgeneesmiddelen die Weyerman noemt, zijn voor het grootste gedeelte terug te vinden
in de kranten uit zijn tijd. Alleen het Hamburger Borstbalsem (ontstaan uit een
combinatie van Hamburger Borstsap en Frankforder Borstbalsem) en de Engelsche Zouten (onduidelijk wat daarmee bedoeld wordt) geven moeilijkheden. Wat
de Haagse boekhandelaren betreft, slaat Weyerman de plank geheel mis. De beschuldiging, dat juist zij met kwakzalversprodukten in de kranten adverteerden is
ongegrond. Uit mijn onderzoek komt naar voren dat Weyerman zich vermoedelijk
op advertenties heeft gebaseerd die omstreeks 1732 zijn verschenen. Tenslotte
blijkt nog eens zeer duidelijk dat Weyerman zich bij het schrijven eerder baseerde
op indrukken en herinneringen, dan op concreet feitenmateriaal.

Noten
*
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Dit artikel is gebaseerd op een tweedejaarsnota (R.U. Leiden), geschreven onder
leiding van K. Bostoen. Geraadpleegd zijn de volgende kranten:
Amsterdamsche Courant 1730-1739. KB Den Haag: C 20 f

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

's Gravenhaegsche Courant 1730-1739. KB Den Haag: C 94 f
Leidsche Courant 1730-1739. KB Den Haag: 1638 A 1
J.C. Weyerman: Het Vermakelijk Wagenpraatje. Opnieuw uitgeg. en van een inleiding
en commentaar voorzien door G. Marechal, 1985, 35.
Weyerman 1985, 36.
Weyerman 1985, 83.
E. Groeneboom-Draai: `Weyermans "Kouranttraktement". Enige beschouwingen
over aard, opzet en bedoeling van Jacob Campo Weyermans gebruik van krantenberichten in de Rotterdamsche Hermes'. In: Spektator 12(1984-1985), pp. 440-449.
Weyerman 1985, 36.
Weyerman 1985, 36.
Ik heb als ondergrens dertig genomen, omdat het maximaal aantal keren, dat voor een
ander middel werd geadverteerd niet meer dan twaalf is.
In 1732 komen er 549 advertenties voor, zoals blijkt uit tabel 1. Voor eenzelfde kwakzalverprodukt konden evenwel meerdere mensen reclame maken. Vandaar dat hier het
aantal 753 wordt gegeven.

Signaleringen
Eindelijk is er in Nederland een bloemschilderij van Weyerman 'in levende lijve' te bewonderen. Op de grondvergadering van 9
januari jl. deelde de heer De Kruys mee dat
het onlangs vernieuwde Noordbrabants Museum in 's-Hertogenbosch Weyermans
bloemstilleven met vaas in bruikleen heeft
gekregen van het Rijksmuseum Amsterdam.
In de zogenaamde Van Lanschotzaal heeft
men dit fraaie boeket voor onbepaalde tijd
tentoongesteld.
Op donderdag 21 april spreekt mevrouw M.
d'Hane-Scheltema over 'De stem van Juvenalis' . Voor lezers van de Mededelingen en
de satirische literatuur behoeft mevrouw
d'Hane geen introductie. In het tweede gedeelte van haar lezing komt de opmerkelijke
weerklank van Juvenalis in de 17de en 18de
eeuw aan de orde. De lezing, georganiseerd
door de afdeling Amsterdam van het Nederlands Klassiek Verbond, vindt plaats in de
aula van het Allard Piersonmuseum, Oude
Turfmarkt 127, Amsterdam. Aanvang 20.00
uur.
(P.A.)
Rectificatie
In mijn artikel `Doldriftiger Monster ver-

scheen ons noit aan de Maze. Jacob Campo
Weyerman en Rotterdam.' (MedJCW 10
(1987), nr 3) zijn enkele ongerechtigheden
geslopen.
Allereerst is tussen pagina 82 en 83 zo'n
anderhalve regel weggevallen. Men gelieve te
lezen: `Zie ik goed dan is deze opvatting
over het uitgeven debet aan de conflicten,
die Willis kreeg met zelfbewuste auteurs als
Poot en Weyerman, ...'
Voorts wordt Willis' uitgave van Poots
Mengeldichten hardnekkig onjuist op 1718
gedateerd, dat moet natuurlijk 1716 zijn. De
hofstede in noot 18 heet overigens Jerusalem.
Tenslotte: een afbeelding en transcriptie
van het Rotterdamse verbod (zie p. 86 van
bovengenoemd artikel) zal t.z.t. in de Mededelingen worden opgenomen.
(P.A.)
H.M. de Blauw publiceerde eind 1987 in de
befaamde Aula-reeks Nederlandse letterkunde I, waarin een overzicht wordt geboden van de Nederlandse letterkunde van de
Middeleeuwen tot het einde van de 18de
eeuw. In het overzicht worden traditionele
stiefkinderen wat lieftalliger behandeld.
Naast De Blauws oogappel Van den Burg
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komt Weyerman herhaaldelijk voor. In een
van de volgende afleveringen van de Mededelingen uitvoeriger aandacht voor het boek
van De Blauw, dat alleen al vanwege het
prachtige schilderij van Jan Ekels II op de
omslag verdient aangeschaft te worden.
(P.A.)
Pas op, oh la la - In een bundel met '800 jaar
spel, spot en humor in Nederlandse verzen',
die in 1987 bij Walva-Boek in Apeldoorn
verscheen onder de titel Pas op, de dichter
lacht, treffen we op pagina 38 Jacob Campo
Weyerman aan. De samenstellers Piet Barneveld, Jan Heerze en Jan de Zanger ontleenden aan Den vrolyke Tuchtheer een ohla-la gedicht, dat in de editie Hanou op de
pagina's 98 en 99 afgedrukt staat. Het gedicht 'De zogenaamde oogzalf' is wel wat
gemoderniseerd. In de inleiding voeren ze
voor de toelaatbaarheid van modernisering
Komrij op als autoriteit, die immers in zijn
bloemlezing uit de 19de en 20ste eeuwse poezie op hetzelfde standpunt stond. Ook de redactie van de Griffioen-reeks is die mening
toegedaan.
Zeer ironisch is in dit opzicht Komrij's
verdediging van de oospronkelijke spelwijze
in zijn recente bloemlezing uit de 17de en
18de eeuwse podzie: 'We bereiken een
tijdstip in het verleden waarop elke poging
de tekst te moderniseren het poetisch beeld
te kort doet en de verrassingen die de verscheidenheid biedt elimineert.' Daarmee
staat het fabeldier Komrij ineens tegenover
de Griffioenen.
Het vers van Weyerman verliest door de
ingrepen het een en ander aan assonantie.
Tot onzin leidt het weglaten van asterisken.
In de oorspronkelijke tekst is sprake van
arts Lude***, in de bloemlezing heet de
kwakzalver Lude. Zo lijden begrijpelijkheid
en metrum mee. Het blij ft natuurlijk een
amusant vers, al heeft de 'dirty joke' (say no
more, say no more) wel een lange baard.
(P . A.)
Weyerman-Van der Heyden.
In deze kolommen is nog niet gesignaleerd
Lyckle de Vries' monografie over Jan van
der Heyden (Amsterdam, Meulenhoff/
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Landshoff, 1984). Van der Heyden was niet
alleen `Uitvinder der Slange-Brandspuiten
binnen Amsterdam', maar ook schilder.
In deze monografie, intussen voor een afbraakprijs in de ramsj (van de ICOBboekhandels), besteedt Lyckle de Vries ook
aandacht aan Weyermans Konstschilders.
De Vries, die al eerder getuigde van zijn bekendheid met het kunsthistorisch werk van
Weyerman, publiceerde als bijlagen de Van
der Heyden-bio's van Houbraken en Weyerman. De Vries' tekst en Van der Heydens
schilderijen rechtvaardigen aanschaf.
(P.A.)
Weyerman-Vianen.
In het historisch tijdschrift voor het 'land
van Vianen', In het land van Brederode is de
laatste jaren veelvuldig aandacht gevraagd
voor de betrekkingen van Weyerman met de
vrijstad Vianen. Vooral redacteur A.C.N.
Koenhein heeft zich in dit opzicht verdienstelijk gemaakt. De lezers van de Mededelingen kennen hem dankzij zijn substantiele bijdragen, al te bescheiden `enige aantekeningen over Viaanse personen en situaties, voorkomende in Weyermans werken'
gedoopt (gepubliceerd in Mededelingen 7
(1984), pp. 49-55; 8 (1985), pp. 1-12).
Het tweede deel van het Mededelingenartikel is nu in licht gewijzigde versie verschenen in In her land van Brederode 11
(1986), pp. 64-73, onder de titel Wan vrije
vogels en Viaanse reigers; enige aantekeningen over naar Vianen gevluchte personen,
beschreven in Den Voorlooper van de Kronyk der Bankrotiers van Jacob Campo Weyerman.' Nieuw zijn de afbeeldingen van het
koffiehuis, dat in Campo's werk en in Koenheins artikel een belangrijke plaats inneemt,
en van Jean Henry Huguetan, van 1710 tot
1725 drost van Vianen. In de Mededelingen
en nu In het land van Brederode stelt Koenhein een publicatie in het vooruitzicht over
de Verdeediging van Jacob Campo Weyerman tegens Alexander le Roux. Wat Koenhein tot nu toe publiceerde over Weyerman
wettigt reikhalzendheid.
(P.A.)

Weyerman over Zeeus
In zijn Episoden uit de geschiedenis van de
verHervormde Gemeente Zevenbergen,
schenen in 1976 (zonder vermelding plaats
van uitgave) als nr. 36 van de reeks: Publikaties van het Archivariaat "NassauBrabant", wijdde Albert Delahaye een
hoofdstuk (pp. 34-68) aan 'De dichter Jakob Zeeus en de Kerk'.
Na de auteurs te hebben genoemd die
Zeeus hebben geprezen, zoals Poot en
Greenwood, schrij ft Delahaye op blz. 35 het
volgende: `Daarna verneemt men ook negatieve geluiden. Weyerman schreef zijn dood
toe aan de Lofziekte: "want schoon hij zeer
veel verdiende, tilde hem groot en klein, die
kundig was en kennisse derfde (miste) zodanig over 't paard, dat hij telkens in gevaar
gebracht werd van door 't Rosje Eigenliefde
te worden verplet". Nu was Weyerman niet
de beste getuige, deze pamflettist, oplichter
en chantagepleger, die in 1737 tot levenslange gevangenisstraf werd veroordeeld en in
1747 in de gevangenis stierf. Toch kan er een
kern van waarheid in zijn kritiek zitten. Men
ontkomt niet aan de indruk, dat Jakob
Zeeus zich tengevolge van zijn dichterlijke
gevoeligheid bepaalde wederwaardigheden
van het leven, het handelen, denken en spreken van zijn medemensen sterker dan nodig
was heeft aangetrokken.'
Delahaye laat helaas na de vindplaats van
Weyermans uitspraak over Zeeus te vermelden. Tot nu toe heb ik die niet weten te traceren. In de hoop via de secundaire literatuur dit citaat snel te achterhalen, heb ik
vergeefs de artikelen over Zeeus geraadpleegd van P. van Valkenhoff in Tijdschrift
voor Taal en Letteren 26 (1938), pp.227-236
en van J. Heeren in hetzelfde tijdschrift 29
(1941), pp.24-45. Ook de biografie van Arnold Willis over Zeeus in J. Zeeus: Overgebleve gedichten Rotterdam 1726, leverde
niets op.
Anderzijds ken ik uitsluitend positieve
uitspraken van Weyerman over Zeeus, met
name in de Rotterdamsche Hermes, pp.6869, 144 en 158-159. Wie kent er nog meer
uitspraken van JCW over Zeeus?
K. Bostoen

Boekbespreking

Levensbeschrijving en bekering van Anna
Katharina Merks. Een getrouw verhaal van
al hetgeen met haar is voorgevallen in de gevangenis vanaf 5 juli 1763 tot op de 19e van
die maand, toen zij door de Justitie te Rotterdam is terechtgesteld. Herziene uitgave,
met een toelichting over dit proces en meer
gegevens over haar leven. Houten, Den Hertog BV, 1986. 92 blzz.
Een criminele biografie? Misschien is het
eerder een bekeringsgeschiedenis, dit verhaal over de in 1742 in het Brabantse Best
geboren Anna, die, ruim twintig jaar later,
in 1763 in Rotterdam wegens diefstallen gevangen werd gezet, en aan de wurgpaal
stierf. Uit het verhaal van de gereformeerde
krankenbezoekers blijkt dat het korte leven
van deze wees een aaneenschakeling is geweest van ongelukken. Zonder enige educatie, kon zij geen betrekking vinden of houden, haar liefdes namen de benen, ze was
voortdurend zwanger en moest zich in leven
houden met de opbrengst van haar diefstalletjes. Maar... ze had iets van het onbedorven intellect van de noble sauvage, dit kind
van de Nederlandse zelfkant. Als de krankbezoekers haar in de weinige weken voor
haar dood in de gevangenis de principes van
het christendom pogen bij te brengen, zien
we haar als het ware moeizaam of vlug meedenken, verwonderd over die nieuwe
abstracte wereld, bekoord door de interne
logica van de ideologie. Dat is ook de aantrekkingskracht van dit verhaal. We worden
in staat gesteld dit psychologisch proces mee
te maken. De moderne lezer komt wel af en
toe voor de vraag te staan of we hier geconfronteerd worden met een hogere vorm van
menslievendheid dan wel met een onappetijtelijke vorm van hersenspoeling: de bezoekers zijn nu eenmaal meer geInteresseerd in
bekering dan in Anna zelf.
Dit boekje moet om diverse redenen geweldig populair geweest zijn: ik tel maar
liefst elf bekende drukken (acht in de 18de
eeuw). Deze twaalfde druk is een bewerking
van de tekst van 1764 door mevr. L. IppelBreedveld. Zij heeft af en toe 'romantiserende' intermezzo's waarbij zij een soort
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christelijk Libelletoontje aanslaat: "Hij [de
krankenbezoeker] zou daar [in de gevangenis] een jonge vrouw gaan bezoeken die in
de treurkamer was geplaatst. Met gemengde
gevoelens liep hij naar de gevangenis...". H.
Natzijl verstrekt in een inleiding enkele zakelijke gegevens.
Deze herdruk of bewerking heeft geen wetenschappelijke waarde. Maar de bekerings

geschiedenis als zodanig is boeiend. En het
verhaal confronteert ons wel met een achttiende eeuw, waar de Verlichting nauwelijks
bestond. De oorspronkelijke druk van 1764
heeft, zag ik, dezelfde `gotische' letter als de
Statenvertaling, en zal dus voor het echte
kerkvolk bedoeld zijn geweest.
(AH)

Notulen van de grondvergadering
van 9 januari 1988
Aanwezig: P, Altena, A. Bossers, K. Bostoen, J. Bruggeman, K. Eijkhout, M.
Geesink, A. Hanou, J. van Heemskerck Diiker, M. Hoogma, S. Janssens, J. de Kruys, F. van Lamoen, J. de Man, G. Marechal, E. Nieuweboer, B. Sierman, L. Snelders-Hanou, S. Stel van Staalduinen, P.
Turk, H. van der Veen, J. Verstraate, M. van Vliet, F. Wetzels, T.
Wortel.
De Brakka.! Grond (Vlaams Cultureel Centrum), Nes, Amsterdam
Plaats:
Bericht van verhindering is ontvangen van A. v.d. Plank, W. Hendrikx en E.
Groenenboom.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
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De voorzitter opent de vergadering om 11.00 uur.
Lezing uit Den Ontleeder der Gebreeken, dl.I, nr. 31 over de Rozenkruisers.
Aanstelling kascommissie: Adele Nieuweboer en Barbara Sienman.
Lezing door de heer F. van Lamoen getiteld Hermes en de hermetika.
Observaties bestuursleden.
A. Hanou (secretaris publiciteit) over Pieter Poeraat. G. Marechal (penningmeester) over een collectie losse prenten met tekst uit de Konstschilders. M.
Hoogma (secretaris) over enkele motto's in De Amsterdamsche Hermes. K.
Bostoen (voorzitter) over Weyermans inschrijvingen als student in Leiden.
Jaarverslag van de voorzitter. De stichting kan terugzien op een geslaagd
lustrumjaar. De beide hoogtepunten, de tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek en het symposium in Amsterdam, zijn in de Mededelingen reeds uitvoerig besproken. Van groot belang was uiteraard de weerklank in de pers, zoals het artikel van Bianca Stigter in het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad.
Helaas is het aantal vrienden/leden gelijk gebleven: 148 (23 studentvrienden, 81 vrienden, 17 leden en 27 instellingen). Weliswaar werden 11 nieuwe
vrienden verwelkomd, maar er waren tevens 6 opzeggingen en 5 royementen
wegens wanbetaling. De voorzitter roept dan ook ieder op tot actieve ledenwerving in eigen kring.

7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.

De belangrijkste publikatie van dit jaar was 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. 's-Gravenhage, 1987. Hierin verschenen o.a. vier artikelen: P. Altena over het leven van Weyerman, J. v.
Heemskerck Diiker over zijn oeuvre, F. van Lamoen over de waardering van
Weyerman door tijdgenoten en latere lezers en K. Bostoen over de Stichting
JCW.
De Mededelingen kregen dankzij de heer A. v.d. Plank een nieuwe typografie en een nieuw omslag, waarvoor hulde.
De expeditievergadering voerde ons op 5 september naar Rotterdam. Door
de plaatselijke pers was zeker aandacht besteed aan onze bijeenkomst, maar
de belangstelling van de Rotterdammers liet te wensen over. Na een uitstekende lezing van Peter Altena over Weyerman en Rotterdam, volgde een rondwandeling onder de enthousiaste leiding van de heer d'Hane. De lange tocht
werd onderbroken door een zeer gastvrij onthaal ten huize van de heer en mevrouw d'Hane.
De notulen van de grondvergadering van 9 januari 1987 worden goedgekeurd.
Verslag van de penningmeester. Door de bijzondere uitgaven voor de lustrumviering is de post `representatie' dit jaar zeer hoog uitgevallen. Afgezien daarvan baart het zorgen dat de vaste lasten de inkomsten overtreffen. Er is derhalve besloten tot verhoging van de jaarlijkse bijdrage (zie agendapunt 9). De
huidige reserves zijn ontoereikend voor de subsidiering van uitgaven van enige
omvang. De heer Bossers merkt op dat de Stichting dit jaar met veel succes gebruik heeft gemaakt van de financiele mogelijkheden van instellingen als de
Koninklijke Bibliotheek en de SLAA. Op deze weg dient de Stichting door te
gaan.
De jaarlijkse bijdrage wordt vastgesteld op f 20,- voor student-vrienden, f
27,50 voor vrienden en f 32,50 voor leden.
Voorstel nieuwe leden: A. van der Plank (hiermee is een verzuim goedgemaakt), M. van Vliet, A. Bossers en M. Geesink.
De voorzitter bedankt Dick Wortel voor zijn redactiewerk van het afgelopen
jaar. De nieuwe redactie wordt gevormd door Peter Altena, Adele Nieuweboer en Rietje van Vliet.
Voorstel voor de expeditievergadering: Brugge, datum 20 augustus of later.
Karel Bostoen en Andre Hanou worden bijzonder bedankt voor hun jarenlange bestuurswerk. Het nieuwe bestuur bestaat uit: Jeroen van Heemskerck Dtiker (voorzitter), Gerardine Marechal (penningmeester), Barbara Sierman (secretaris publiciteit) en Riet Hoogma (secretaris).
Rondvraag. De heer Altena dringt er bij het bestuur op aan de voortgang van
lopende publikatieprojecten zoveel mogelijk te bevorderen. De heer De Kruys
meldt dat het schilderij dat in het bezit is van het Rijksmuseum nu in bruikleen
is bij het Noordbrabants Museum in Den Bosch. Het is daar nu permanent te
bezichtigen.
De nieuwe voorzitter J. van Heemskerck Dtiker dankt allen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.
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(Deze notulen zullen tijdens de grondvergadering van januari 1989 ter goedkeuring
worden voorgelegd).

Spreiding JCW
Per 1 december 1987 bleek de Stichting JCW op de volgende wijze over landen en
provincies verspreid to zijn:

Landen/provincies

leden/vrienden

BELGIE
NEDERLAND
Drente
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noordbrabant
Noordholland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuidholland
ROEMENIE
U.S.A.
Totaal

instellingen

2

3

1
13
1
4
5
46
2
6
1
38
1
1

2
1
1
2
5
1
2
1
9

121
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Weyerman en Brugge
JEROEN VAN HEEMSKERCK DUKER EN PETER ALTENA

De stadt van Brugghe hoe wel die verre van haer oude welvaren versteecken, is
noch soo cierlijck als te vooren ghebleven in timmeragie der huysen, paleysen,
stadtspoorten ende vesten, schoone kercken, fraeye straten, marckten ende kaeyen.

Zo schrij ft Guicciardini in zijn Beschrijvinghe van alle de Neder-Landen (1612)
over het Vlaamse Brugge'. De laat-middeleeuwse glorie van de stad, waar Memlinck schilderde en Jean Brito zijn incunabelen drukte, is in de zeventiende eeuw
danig verbleekt. Wat de Bruggelingen ook proberen, het moeizame heden moet het
afleggen tegen het rijke verleden. Veel herinnert in de zeventiende en achttiende
eeuw nog aan de welvaart van weleer. Prachtige huizen en kerken, schilderijen en
verhalen. Een verhaal, opgedist door Jacob Campo Weyerman in zijn Amsterdamsche Hermes, wil bijvoorbeeld dat Brugge in betere tijden aan de wieg stond van de
naam Teurs':

Brugge, in Vlaanderen, is de eerste koopstad geweest, die den naam van Beurs aan
de Vergaderplaats der ongeinteresseerde Vlaamsche en uitheemsche Koopluiden
heeft medegedeelt, door een groot huis, toebehorende aan de oude Familie der van
der Beurzen, aan de Heeren Koopluiden of te staan, waarin zy dagelyks hun vergadering beleiden. 2
Wat in Brugge werd geboren, werd elders - in Antwerpen o.a. voortgezet. De boreling vloog uit en in Brugge bleef een lege wieg. De roem van Brugge behoort ook in
Weyermans verhaal vooral tot het verleden.
Het protectionisme van het stadsbestuur - een antwoord op Engels mercantilisme - en de levendige handel met Spanje - ook als de stad weer eens tijdelijk Frans
of Staats was - behoedde Brugge voor totaal verval. De stad bleef in weerwil van de
onmiskenbare teruggang tamelijk rijk.

Als Jacob Campo Weyerman voor het eerst Brugge binnenvalt, beleeft Vlaanderen
de nadagen van het Spaanse bestuur. Rond de eeuwwisseling zwerft Weyerman
door de Zuidelijke Nederlanden'. Exact is zijn entree in Brugge niet te dateren,
maar het moet omstreeks 1700 geweest zijn. Voor de deur staat de Spaanse
successie-oorlog, de Zuidelijke Nederlanden zullen andermaal als slagveld dienen.
De sporen, die de gevechten en de recessie in Brugge in de achttiende eeuw nalieten, zijn vermoedelijk verantwoordelijk voor de geringe belangstelling die Bruggekenners tonen voor de stad in deze periode.
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Weyerman heeft denkelijk evenmin belangstelling voor de problemen van de stad
kunnen opbrengen, Hij is verliefd. Wij lezen dit in Den Ontleeder der Gebreeken,
waarin de gewezen Hermes zich ontpopt als
Anatomist der Veere-Mofjes, en by zal zyn Leezers een buytenregelige Schets van
zyn Mintriomfen schenken in buytenregelige Vaerzen, om de Woorden toepasselyk te maaken op de Guide Vlies Verrooveringen der Liefde. 4

En die kroniek begint met de Brugse Anna, 'de eerste die Myn Lentevlam ontvonkte'. De eerste? Even heel burgerlijk (en anachronistisch?) aangenomen, dat Weyerman voor Catharina Snep, die in juli 1703 moeder werd van een zoon van Jacob
Weyerman, ooit - in 1702 - liefdevolle gevoelens gekoesterd had, dan moet de liefde voor Brugse Anna van voor 1702 dateren. En dan zwijgen we nog van vroegere
pretendenten als het legendarische model, waarmee Jacob betrapt werd, en Anneken van Ghils, met wie ook van alles aan de hand was.
Aan de realiteit van Brugse Anna twijfelen we intussen niet, want in zijn Echo
des Weerelds bevestigt Campo Anna's prioriteit, al is de formulering nogal ambigu.
Abdera kon myn Jeugd met tienmaal Tien verzaaden;
Doch 't Vlaamsche Brugge trots op fiere Bed-najaaden,
Begon met Anne', en sloot het Hek met 't Maagdengroen
Van ruym een Legioen. 5

Alsof Leporello voorleest uit Don Juans zakboekje. Weyerman heeft een ideale
startplaats gekozen voor zijn erotische carriere: in de hierboven aangehaalde stadsbeschrijving merkt Guicciardini al op dat
Te Brugghe (...) de vrouwpersoonen soo schoon, lieffelijck, sober ende matich
(zijn), als t'eenigher stede van dese landen.'

Een van die schonen voert Weyerman op in De sleutel van den Antwerpschen Courantier: een herbergiersdochter die helaas niet Anna, maar Marianne heet.
De Dochter uyt de guide Fonteyn tot Brugge was een galante Pop, (...) die meer
Degens behandelde als Vlaamsche Breynaalden. Maar onder andere was die Juffer
berucht wegens het aanhouden van Zoetemelks Jongelingen, en het geeven van de
eerste Tederheyds Lessen aan jonge Heertjens van de voornaamste Families, die zy
ridderde na alvoorens veele dappere Proeven te hebben aangetoont van hun
Waapenen.

Misschien een uit Weyermans gegioen' , deze herbergsdochter? De Brugse dame
die hij in zijn Ontleeder der Gebreeken een optreden gunt, zal er niet toe behoord
hebben. Haar profielschets is kennelijk bedoeld om aan te tonen dat niet alle vrouwen in Brugge even `schoon, lieffelijck, sober ende matich' zijn:
Die Juffer die luydruchtiger bid als vloekt, die zo koel is tusschen haar Galant, en
de Verzoeking, als de Begeerigste van Lots Dochters, die nooit een Doodzonde begaat als met een Vergunbrief in haar Kerkboek, en die zo naauw op haar Woor-
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den, zo stipt op haar Gedrag, en zo bouwvallig is op haar Gedrag, dat een zeker Organist,
die zo droog schijnt op het Oog als een Delflandsche Schol, haar eenmaal groete als een stinger Uurwerk van Messalinas Bedklok. 8

Zij is dan ook de aangewezen persoon om te pleiten voor het geld, de rijkdom als
panacee voor notoir lelijke bruiden:
Het is wel waar dat (de bruidegom) met de Spaa des Menschdoms een leelyk Pisdiefje, of een mismaakt Unjertje, uyt die gejuweelde Meloenbak zal uytgraaven,
maar wat zwaarigheyt, dat Dier zal men met zo veel Schatten overgulden, (...) dat
`er een avontuurlyk Ridder, schoon pas halfryp, op afstuyven, en `er zyn Adelyke
Lans op zal vellen (...). 9

De laatste Brugse vrouw in het werk van Weyerman brengt ons bij het welig bloeiende Roomse leven in de stad. Het gaat om het verhaal over 'De Bezetene Brugsche
Juffer'", waarin we te maken krijgen met de Duynheeren,
een soort van Ravens, die een Koninglyk Nest hebben gesticht te Bruggen in
Vlaanderen, en voor de handigste Duyvelbanners daar omtrent, vermaart zyn.

Weyerman doelt op de cistercienzer monniken uit de abdij Ter Duinen. Het
klooster dankte zijn naam aan de oorspronkelijke ligging, maar was al in Weyermans tijd verhuisd naar de Potteriestraat. Later vestigde zich het Bisschoppelijk
Seminarium op deze plaats. Het verhaal luidt als volgt:
lk stapte dan na die mirakuleuze Kapel, (. ..) en aldaar zag ik een schoone Bruynet
staan pronken, die waarschynlyk een tyd lang geblocqueert geweest was door die
geschoore Krygsluyden, eer dat zy haar overgegeeven hadden, a Discretion, om de
subalterne rol van een Bezetene te speelen. Dat bevallig Kind was verzelt door een
Jonge Duyvelbanner, die zwoer; dat hy door de Geest des Waters, den Duyvel des
Vuurs zou uytwerppen, en hy besproeide de Patient van ander tot boven, met de
geconsacreerde Wywaters Quispel. De Duynheeren hadden my vertelt, dat zy zou
worden opgenomen, en lootrecht blyven hangen tusschen Hemel en Aarde, doch
de Juffer kon dat Spel niet goed maaken, en hier uyt besloot ik, dat de Monnikken
door 't Woord Hemel, den Hemel van een Ledikant verstonden; want een achterhoudende Zin, is een Familie Qualiteyt des Pausdoms.

Duinheren, Dominikanen, Benedictijnen; Brugge is altijd rijk geweest aan
kloosterleven, inclusief de uitwassen ervan. Natuurlijk kende ook Weyerman de
liederlijke gedragingen van de beruchte Broer Cornelis" . De satirische Historie
van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht, Minrebroeder binnen die Stadt van
Brugghe (anoniem gepubliceerd in 1569) was immers een populair boek, dat nog in
1714 een herdruk beleefde, de vijftiende. Of Weyerman het werk inderdaad gelezen heeft, is allerminst zeker. Het boek bevat voor het grootste deel harde, politiek
geladen donderpreken van Cornelis Brouwer, naast spotverzen en ander satirisch
materiaal op intellectueel niveau. Slechts een klein deel is gereserveerd voor een
biografische episode: Broer Cornelis zou een clubje van Devotarigen, vrome jonge
vrouwen, hebben gehad, aan wie hij de kuisheid bijbracht per geseling. Hij beschikte hiertoe over een apart kamertje 'op den steen-houwers-dijck' . Het is dit
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verhaal dat een eigen leven gaat leiden buiten het oorspronkelijk werk om. Als pornografisch motief duikt het vooral aan het eind van de zeventiende eeuw her en der
op. En het is ook dit verhaal waar Weyerman een toespeling op maakt 12 .
Uit Weyermans eigen tijd is de `Cellebroeder' over wie hij in De sleutel op den
Antwerpschen Courantier enkele - niet al te puntige - anekdotes vertelt. Deze monnik was
door de Wandeling gedoopt Heyntje Scherluyn (= schelm, landloper -VHD/A),
een kleyn Schepsel, doch een groote Guyt. Dat Heyntje kon tien maal Eeten binnen dag en nacht, en zonder ophouden drinken van den Avond- tot den Ochtendstond, zijnde voor de rest een lief, leelijk, zwart Manneke, dat als een Almanakmaaker loog, als een Leydekker luyerde, als een Officier snoefde, als een Poeet
hongerde, als een Muziekant dorste, als een Mos geylde, en als een Kat beet en
krabde; voor de rest zo goed als Bout, en zo gezeggelijk als een Boereschout. 13

Volgen de gemelde anekdotes, waarvan een met de hierboven genoemde herbergsdochter Marianne, die hij in de Wolfstraat ontmoet.
Behalve met vrijen en kroegbezoek moet Campo zijn verblijf te Brugge hebben
doorgebracht met een zakelijke aangelegenheid. De Brugse drukker Jacob Bernaerts - personalia nog onbekend - publiceerde in 1705 immers Weyermans debuut, de Besweering van den Antwerpschen Courantier. Had Weyerman het manuscript bij zich, Coen hij in 1704 op doorreis uit Engeland naar Amsterdam de
stad even aandeed? Of heeft hij zijn uitgever elders ontmoet? Wellicht wat vergezocht is een connectie met Isabella Bernaert, de moeder van Franciscus Abraham
Flanderin (1756-1829) uit Oostende. De enorme bibliofiele collectie van deze
patricier-verzamelaar bevatte nogal wat werken van Weyerman. Verklaarbaar,
want onder de 10.000 titels beyond zich een fors aantal werken op het gebied van
hermetisme, vrijmetselarij en erotiek. 14
Weyermans bezoek aan Brugge, kortom, was weliswaar niet zo aangrijpend dat
zijn gehele oeuvre doorregend is met referenties aan 'die scone', maar de liefhebber mag de stad niet overslaan. Al was het maar omdat Brugge aan de wieg stond
van een dubbele carriere: Weyerman als schrijver en als minnaar.

Noten
1. Guicciardini, M.L. Beschryvinghe van alle de Neder-landen; anders ghenoemt NederDuytslandt (...). Oversien ende vermeerdert meer dan de helft by den selven Autheur
(...). Overgheset in de Nederduytsche spraecke, door Cornelium Kilianum.
Amsterdam,
Willem Jansz (Blaeu). pr., 1612, p. 300.
2. Amsterdamsche Hermes II, no. 3 (13 oct. 1722), p. 18.
3. Vergelijk Weyermans autobiografie in De levens-beschryvingen der Nederlandsche
konst-schilders en konstschilderessen, dl IV (Dordrecht, 1769). p. 436. Hier spreekt hij
van een snelle doorreis, op weg naar Breda en Amsterdam. Op grond van biografische
gegevens moet deze passage van 1704 dateren. De sneiheid van de doorreis wekt het vermoeden dat hij al eerder in Brugge was.
4. Den Ontleeder der Gebreeken II, no. 33 (28 mei 1725), p. 262.
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5. Den Echo des Weerelds I, no. 17 (11 febr. 1726), p. 133. Wie deze Anna was, valt natuurlijk heel moeilijk na te gaan. De enige Anna die heel in de verte met JCW in verband kan worden gebracht, is Maria Anna van Outrijven, een vriendin (of familielid?)
van Adriana Simons-De Visser, Campo's minnares. Anna wordt genoemd in een processtuk uit 1715 n.a.v. de echtscheiding van Adriana en Isaac Simons, waarmee veel
geld gemoeid is. Zie hierover A. Hanou in MedJCW, p. 88-97.
6. Guicciardini, ibid. p. 302.
7. Opgenomen in de verzamelbundel Den Persiaanschen Zydeweever, (...), Z.p., (1725).
Sleutel, p. 86.
8. Den Ontleeder der Gebreeken II. no. 44 (13 aug. 1725), p. 350.
9. Ibid., p. 351.
10. Den Ontleeder der Gebreeken II, no. 18 (12 febr. 1725), p. 138-139.
11. Zie over hem het voortreffelijke artikel van K. Bostoen, 'Broer Cornelis en zijn historie: een politieke satire.' In: Literatuur 1 (1984), pp. 254-261. Wat volgt, is vrijwel geheel gebaseerd op dit artikel.
12. Historie des Pausdoms I (1725), Inleiding.
13. Sleutel (zie noot 7), p. 85.
14. Zie K. Bostoen. `Weyerman en de Catalogus Flanderin.' In: MedJCW, p. 322.

De ondergang van Pieter Poeraet (1684-?),
dominee-dichter.
ANDRE HANOU

Heel belangrijk is Pieter Poeraet niet geweest in de geschiedenis der Nederlandse
letteren. Maar onbelangrijk nu ook weer niet. Misschien was hij al medewerker
aan Rabus' Boekzaall . In ieder geval behoorde hij tot de inner circle die debet was
aan de productie van de Maendelyke Uittreksels, of Boeksael der Geleerde Werrelt . En hij was een van de voornaamste deelnemers aan de `Poetenstrijd' in het begin van de achttiende eeuw. Deze zaken zijn kort maar helder samengevat door Peter Altena in zijn recente artikel in de Mededelingen van de Stichting Weyerman 2 ,
waarin hij ook vermeldt dat Poeraet sinds 1723 geen dominante positie meer had in
de Boekzaal der geleerde wereld. Nee, inderdaad: toen kreeg Poeraet het nogal
druk op zijn eigenlijke thuisfront, en dat zou tenminste een verklaring voor zijn aftocht kunnen zijn. Daar kom ik hieronder nog op terug. Maar een derde of vierde
zaak waarom Poeraet van belang zal blijven, is zijn controverse met Jacob Campo
Weyerman. Altena schetst de diverse aanvallen en tegenaanvallen. Onder meer karakteriseerde Campo de Boekzaa/-afleveringen als `wrange morellen' en `onrype
spaansche Berg-kappers'. Dat laatste is heel begrijpelijk, als men weet dat Poeraet
was: bedienaar des Goddelijken Woords te Nederhorst den Berg; in een streek dus
(aan of bij de Vecht) die Weyerman min of meer als zijn eigen oorlogsterrein beschouwd moet hebben. In deze affaire is het belangrijkste: de furieuze, en bepaald
niet talentloze scheldkanonnade die Poeraet aan Weyermans adres richtte, eerst in
zijn Vervolg der Gedichten uit 1733, en later nog meer uitgewerkt in zijn afzonder-

37

lijke uitgave Jakocampoprativirogalliciniophonia (om maar een van de drie titels
te hanteren), ook uit 1733, dat verscheen nadat Campo Poeraet snel en smadelijk
gekenschetst had in zijn 'Het Karakter van een Berg-Kartouchiaan' (in: De Kluyzenaar in een vrolyk humeur, nr. 26). Deze drie teksten kan de lezer bijeen afgedrukt
vinden in Altena's genoemde artikel.
Wat een van de meest opvallende zaken is aan Poeraets teksten, is de kolossale gekwetstheid, en de immense geraaktheid waarmee hij op Weyerman reageert. Ook
de volstrekte vrijheid, de teugelloosheid waarmee hij zijn woede vrije baan laat.
Iets wat nauwelijks verenigbaar is met het imago van kerkelijk ambtsdrager. Poeraet voelt zich persoonlijk enorm geraakt. Hij gedraagt zich als een dorpsnapoleon
die niet kan velen dat hem zijn plaats gewezen wordt. Zoals ik wil laten zien, blijkt
dit inderdaad een specifieke karaktertrek van de heer Poeraet geweest te zijn.
Want wat Weyerman deed was dit `Manneke Mug', deze Tergmuys' simpel neerzetten op de plaats waar hij hoorde. Deze blaaskaak was een 'Leviathan verdweenen in een sprot' en zo meer. Juist door dit soort en-passant opmerkingen, vol dedain, door Weyerman neergeschreven eigenlijk zonder duidelijke persoonlijke
geinvolveerdheid, moet een persoonlijkheid als Pieter Poeraet zich nogal op de ziel
getrapt hebben gevoeld.
Maar misschien voelde hij zich ook nog door iets heel anders zwaar beledigd.
Weyerman karakteriseerde Poeraet, in zijn opschrift, als Terg-Kartouchiaan'.
Uiteraard verwijst dit naar Cartouche, de bekende Franse rover. Een dominee een
rover? Nauwkeuriger Weyermans stuk in zijn Kluyzenaar beziend, zijn er meer
verwijzingen van die aard te vinden. Hij begint zijn stuk met de opmerking: Tietje
Latrina is het geraamt van een dichter ...'. Wel, Latrina spreekt voor zichzelf;
maar het ligt wel zeer dicht bij latro: rover. Ook wordt Poeraet genoemd: `schildknaapje van de Armbus'; en die laatste betiteling wekt argwaan, als hij tevens
`groots in zyn armoede' is. Bedoelde Weyerman met zijn roofverwijzingen, dat
Poeraet zijn inkomen ontleende aan de armen? Die armen, waarover hij juist, als
dominee, diende te waken? Bestal Poeraet de kerk?
Het zou niet voor de eerste keer zijn, dat Weyerman de waarheid blijkt te spreken. Het zou misschien ook verklaren waarom Poeraet zo tekeer ging, buiten alle
proporties. En waarom schreef Poeraet, bijkans stikkend van woede (en trouwens
niet erg duidelijk) in een voetnoot bij zijn Jakocampoprativirogalliciniophonia:
alle [...] moeten weeten, dat deeze Wereltslingeraar
zynen gewaenden POEHAEN (welken hy had laten drukken Pietje Poer**t) voor Gerechts- en meer dan
Zevenmannen, te zyner tegenwoordigheit, verklaert hebbe, dat zyne Langgrootachtigheit den Persoon van POERAET niet gemeent, en van te voren nooit
gekent, noch gezien hadde (6 allerleegste en gemeenste zielelaffigheit, nimmermeer goet te maeken!) maer dat zy, schilderyen en zinnebeelden maekende [...]
door POEHAEN en POEHAENTJE verstond den tweeden hamer, na den voorhamer, eens smits (Gek, als hy is!) ofte ook, dat hy in Engelant (wie weet wien? en
is het waer, wat wy schryven) met zekeren smeersmoes, kok of koksgelyken, verkeert hadde, dien men (quansuis) poe, poe. poe (en ik en weet niet hoe) in zyn gezelschappe noemde. 3

Op basis van de voorgaande passage kunnen drie opmerkingen gemaakt worden.
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Ten eerste: Weyerman en Poeraet kenden elkaar persoonlijk. Immers, Poeraet
struikelt bijna over zijn eigen tong in zijn verontwaardiging dat Weyerman dit ontkent. Ten tweede, er lijkt door Poeraet gesuggereerd dat de bijnaam Toehaen' een
typisch invectief van Campo was, door deze uitgevonden. Ik vind dit opmerkelijk,
omdat er wel pamfletten te vinden zijn uit de periode van de Pottenoorlog waarin
die term ook voorkomt 4 . terwiji Poeraet hierop toch Weyerman als uitvinder lijkt
aan te zien. Dat betekent, dat misschien die pamfletten aan Weyerman toegeschreven zouden moeten worden. Daarmee zou Weyerman een belangrijker plaats krijgen in die literaire strijd dan tot nog toe vastgesteld is. Speelt Weyerman daar inderdaad een grotere rol dan bekend, dan wordt eventueel ook een andere zaak
meer verklaarbaar: namelijk Weyermans plotse verschijnen, in 1720, op het Nederlandse literaire toneel, met zijn Rotterdamsche Hermes (waarin zijn stijl al volledig ontwikkeld is; ik laat nu even Weyermans toneelproductie buiten beschouwing). Deze kwestie laat ik echter. Misschien wil iemand deze boeiende kwestie
eens onder de loupe nemen.
Blij ft een derde feit: er wordt vrij duidelijk verwezen naar een verhoor door een
gerechtelijke instantie, waar een klacht wegens smaad (of jets dergelijks) jegens
Poeraet behandeld werd, en waar Weyerman tegenwoordig was.
Deze zaak, en de beschuldigingen van Weyerman inzake het beroven van armen
door Poeraet, brachten mij op de gedachte het leven van Poeraet eens verder te onderzoeken, in de hoop op dat verhoor te stuiten, en te zien of Campo's opponent
inderdaad wel het leven leidde dat men van een kerkelijk ambtsdrager zou mogen
verwachten.
Dat onderzoek leverde slechts gedeeltelijk resultaten op. Van het verhoor kon ik
geen spoor vinden: dat wil zeggen, er is hier niets van te achterhalen via de oude gerechtelijke archieven van Nederhorst den Berg'. Dat wil niet zeggen dat dit verhoor niet elders plaatsgevonden kan hebben, bijvoorbeeld in een van de plaatsen
waar Weyerman gewoond heeft.
Het onderzoek naar het leven van de literaire dominee Poeraet leverde daarentegen wel het nodige op. Om het mozakk van de literatuurgeschiedenis (en de geschiedenis in het algemeen) weer wat beter te kunnen lezen, volgt daarom hier een
lang verhaal, met een droevige afloop. De nieuwsgierige kan ik alvast meedelen,
dat Weyermans beschuldigingen in het geheel niet uit de lucht gegrepen waren.
Wat was er tot nu toe van Poeraets biografie bekend? Weinig of niets. Als ik voorbij ga aan het door Van der Aa en anderen meegedeelde, als zou Poeraet dominee
te Loenen of Loenersloot of Weesp geweest zijn - dat is geheel onjuist en zelfs onmogelijk zoals uit het volgende zal blij ken -, zijn Frederiks en Van den Branden in
1891 nog het meest volledig en waarheidsgetrouw geweest 6 . Zij melden:
omstreeks 1683, te Amst. geb., stud. sedert Juli 1702 te Leiden en werd 24 Jan.
1712 bevestigd als pred. te Nederhorst-den-Berg; hij blijkt reeds na drie jaar nalatig in zijn dienst geworden te zijn, zoodat hij van 1715-1730 de kerkregisters niet
meer bijhield, en in het laatstgenoemde jaar `gedeporteert' is. Hij was bevriend
met Johannes van Keulen, den cartograaf, die te Nigtevegt woonde, en aan diens
zoon Gerard verwant; in zijn verzet tegen de Classis en de Synode werd hij
gesteund ook door P. van Gunst junior, die te Nederhorst gevestigd was, zie bl.
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305; als medewerker aan De Boekzaal, kreeg hij het te kwaad, met J. Campo Weyerman, z.a., die destijds in de Vechtstreek rondzwierf [!], hem, onder den naam
van Poehaan, deerlijk gehavend had, en naar aanleiding van diens woordenwisseling, hij het hieronder kennelijk vermelde stukje schreef [de Jakocampo enz.;
AH]; eindelijk had hij vriendschappelijken omgang met aanzienlijken en ambtgenooten in de buurt en letterkundig verkeer met bekende personen uit zijn tijd.
Schoon hij zeer anti-catholisch was, spaarde hij zijn geloofsverwant Steversloot
evenmin als Campo, wegens zijn woordkoppelingen; tot verdediging van zijn
scherpe Boekzaal-artikelen, brengt hij bij, nooit anders dan met zijn naam onderteekende stukken in het licht gegeven te hebben.

Waarna een korte bibliografie volgt. Vrijwel alles wat hier aan informatie gegeven
wordt, is gebaseerd op Poeraets gedrukte oeuvre, en de rest is niet of slechts half
waar. Het belangrijkste is onjuist: dat Poeraet afgezet zou zijn omdat hij de kerkregisters niet bijhield. Het felt is wel waar - en dat is ernstig genoeg in die tijd maar werd pas ontdekt nadat hij al afgezet was. Maar misschien waren de auteurs
van het lemma nog negentiende-eeuws genoeg om de ware reden niet te willen onthullen.
Pieter Poeraet werd gedoopt in de Amsterdamse Nieuwe Kerk, op 5 januari
1684. Zijn vader was Frans Poeraat, zijn moeder Alida Hulsman. Getuigen waren
Barent Poeraat en Maria Raatsman. Barent zou dezelfde kunnen zijn als de oom
Barent Poeraet, van wie Pieter in zijn Vervolg van Gedichten (1733) melds, dat het
diens gedrukt en ongedrukt werk was dat hem zijn smaak voor podzie bezorgde 7 .
Pieter Poeraet studeerde inderdaad te Leiden. Het Album Studiosorum van die
universiteit vermeldt hem op 21 juni 1702 als afkomstig uit Amsterdam, en filosofie studerend. Daar of elders zal hij ook theologie gestudeerd hebben; want op 24
januari 1712 werd hij als predikant naar Nederhorst den Berg beroepen. Op 9
maart werd hij bevestigd. Daarvaar was hij nog proponent, en had dus eerder geen
ambt gehad 8 .
Het komt mij voor dat dit helemaal niet zo'n onaardige standplaats was voor
een beginnend predikant. Een bron uit 1759 zegt, dat de predikant hier f 600,—
per jaar kreeg, en de woning vrij; er waren hier ruim zeventig lidmaten 9 . Dat zullen
wel alleen de lidmaten zijn, die belijdenis gedaan hadden, maar echt volkrijk en
lastbezorgend was deze plaats dus niet. De mensen hielden zich voornamelijk bezig
met landbouw en visserij. Er waren wel buitenplaatsen, zoals Petersburg: bezit van
de Amsterdamse koopman Brants, een persoonlijke vriend van Peter de Grote, die
hem ook op dit buiten kwam bezoeken 1°. Er was natuurlijk het kasteel van de ambachtsheer, Godardt van Tuyll van Serooskerken, die overigens Of in Utrecht was
Of het bestuur overliet aan de drossaard of schout Johan van Soesdijk, die gedurende de gehele ambtsperiode van Poeraet in functie bleef. Tijd genoeg dus, om
stukken te schrijven voor de Boekzaal, verjarings- en andere gedichten te maken
voor collega's en vrienden (Poeraets Gedichten zijn hier vrijwel uitsluitend mee gevuld; geen wonder dat Weyerman het wat minachtend heeft over Poeraets 'Antwerpsche Dozynstukjes' , en hem een `Neurenberger kramer in bruiloftsdichten'
noemt 11 ), en... lucratieve baantjes te vervullen in de kerkelijke organisatie.
Op 10 november 1711 vroeg de kerkeraad aan de Staten van Utrecht verlof om
Poeraet te beroepen; na consent trad Poeraet in functie, op 24 januari 1712 12 . De
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verkiezing (op 9 november 1711) was volgens Poeraet, die dit overigens zelf in het
kerkeboek noteerde, eenparig geweest. Dat is niet helemaal waar, want hij was nog
wel zo netjes een brief te kopieren van een naar elders vertrokken lid van de oude
kerkeraad, in welke brief dit lid opmerkte dat hij weliswaar slechts de `opdraghe
van enen Van Keppellen kende, maar het verder maar aan de wijsheid van de anderen overliet. Ook de ambachtsheer schijnt in het geheel niet met de nieuwe dominee
in zijn sas geweest te zijn; maar dat blijkt pas later.
In het bezit van een baan, begaf Pieter zich op vrijersvoeten. Op 22 mei 1712
werden de huwelijksgeboden afgekondigd voor hem en Kornelia Breda; en op 8 juni trouwden zij. Zij was afkomstig van Delft. Nog in Nederhorst kregen zij tenminste vier kinderen: Aeltje Katharyne (gedoopt 21 juli 1715), Johanna (gedoopt
26 juli 1716), Gerard (geboren 8 mei 1718) en Klaas (gedoopt 20 april 1721). 13
Twee jaar later is Poeraet al bezig met zijn eerste conflict. Een niet onbelangrijke ruzie, want het was er een met de ambachtsheer. De achtergronden zijn niet geheel duidelijk. Op 12 augustus 1714 wordt in de kerkeraad - deze wordt wegens deze zaak zeer uitvoerig door Poeraet genotuleerd; wat hij ook elders wegliet, Poeraet is altijd bijzonder goed in het maken van lijvige stukken als zijn eigen positie
in het geding komt - een zaak aan de orde gesteld. Heer Godardt wil dat de kerkeraad een bepaald huisje laat afbreken, dat op zijn grond is neergezet. Er is daar al
mondeling overleg over geweest, maar zonder resultaat. Het kan zijn dat de ambachtsheer hier een stok zocht om de hond te slaan, maar duidelijk is dat niet. In
ieder geval komt nu ook aan de orde, dat een van 's heren eigen mensen geen werk
meer kreeg op het kasteel; want `Hy zoude verkeert en ommegang gehadt hebben
met die luiden, welke deezen Predikant hadden beroepen en dat nam zyn Heer
noch qualyk' 14 Die knecht had ook te kennen gegeven, dat die zaak van het huisje
niet het enige was, en dat er nog wel meer zou volgen. - De kerkeraad bespreekt nu
hoe zo voorzichtig mogelijk aan te pakken; maar 't was wel zo, dat dominee en een
ouderling al bij het gesprek `nors en onhebbelijk' behandeld waren, en `geaffronteerd en verschopt'. Men wilde niet weer na een gesprek `met de kous op de kop'
terugkeren. Dus moest men maar uitvoerig schrijven: Poeraet zal dat doen. Hij zal
dat zakelijk doen, maar `met eene kordaete en mannelijke, doch oprechte penne' .
Hier hebben we het komende leed reeds in een notedop: want het is duidelijk,
dat (ook al heeft hij mogelijk het recht aan zijn zijde) het Poeraet is, die zich verongelijkt voelt, en van geen diplomatie wil weten. Dit is het patroon voor de toekomst. Een Poeraet laat niet over zich lopen, of hij nu ongelijk heeft of niet: dat is
het karakter van deze man. Een man vol zelfbewustzijn, die van geen buigen wil
weten. Beter nog: een trotse man. 't Is echter het soort trots, dat niet alleen gezond
zelfrespect is. 't Is eigengereidheid, gepaard met drift; een niet kunnen velen dat
men aan zijn persoon raakt (zoals zijn pamfiet tegen Weyerman ook geschreven is:
als stikte de auteur haast in zijn woede).
Van dat schrijven kwam nog even niets, wegens een door Poeraet te Utrecht ingewonnen advies. Maar de lucht klaarde in 't geheel niet op: dat vernemen wij uit
een andere bron". Tot de taken van schout en schepenen behoorde namelijk ook
het controleren van de kerkerekening, eenmaal jaars, samen met een door de
ambachtsheer gedelegeerde. Op 14 november 1714 was het weer zover. Namens de
ambachtsheer was Rudolf van Cuylenborg, burgemeester van Montfoort, aanwezig. Maar wie er ook verscheen: niet de kerkmeesters of de predikant. Ondanks de
.
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oproep! Een `notoir affront! zei Van Cuylenborg. Men besloot de volgende dag
opnieuw te vergaderen, en door de gerechtsbode de eerste kerkmeester (Bongenaar) en Poeraet schriftelijk te laten convoceren.
Die volgende dag is de schout absent, daar hij al vastgelegde bezigheden had.
Maar ook Poeraet en Bongenaar zijn er niet! Van Cuylenborg is des duivels - hij
zal ook wel wat anders te doen gehad hebben - en het gevolg is dat er andere kerkmeesters benoemd worden, terwijl het college ook andere zaken nu voortaan in eigen hand schijnt te nemen (zo wordt Poeraet verplicht de schutting rond het kerkhof te onderhouden); ik laat dat verder met rust.
Dat Poeraet verplicht werd iets te onderhouden, was niet zo gek; want wat het
schepencollege waarschijnlijk niet wist, was, dat Poeraet in deze jaren ook schromelijk in gebreke begon te blijven met het bijhouden van zijn kerkelijke bescheiden. Dat werd pas veel later ontdekt. Na 1715 tekende hij niet meer aan wie er als
lidmaat aangenomen werd; na 1716 niet meer wie er gedoopt was. In 1717 hield
Poeraet er mee op de huwelijken te noteren, en het noteren van de verslagen van de
kerkeraad hield hij in 1713 al voor gezien. Met de moed der wanhoop poogde de
opvolger, dominee Marten Adriaan de Jong 16 . de zaak te herstellen: logisch, want
van bijvoorbeeld het bestaan van een trouwbewijs kon juridisch heel wat afhangen. Maar hij kwam lang niet overal achter. Bij de lijst van diegenen die met attestatie vertrokken of binnenkwamen, noteerde hij : `soo veel als men heeft kunnen
ontdekken uijt het rapport en getuijgenis der Ledematen en inwoonders'. En bij de
huwelijken: `uijt eenige papiertjes, en chartebellen door hem [Poeraet] overgegeven naar voorgaande insinuatien, dewijl daar uijt niet onderschijdentlijk blijkt wie
alleen getrouwt zijn'. 't Merkwaardige is dat de geboorte - niet de doop! - van een
van Poeraets eigen kinderen achterhaald moest worden uit aantekeningen van de
schoolmeester. Betreffende dit kind, Gerard, werd later nog aangetekend dat hiervan ook getuigde een notariele acte, te Amsterdam gepasseerd 30 oktober 1761, en
dat die acte nu in de diakoniekist berustte. Zo schijnt Poeraet zijn eigen zoon heel
wat last berokkend te hebben.
Vanwaar dit uiterst merkwaardige administratieve gedrag? Gezien het voorgaande en volgende rijst voor mij het beeld van een soort dorpspotentaat, een eigengereide plattelandsnapoleon, die nauwelijks gecontroleerd werd door zijn omgeving, of dat niet kon worden (er zijn nogal wat ouderlingen en diakenen, die niet
dan met een kruisje kunnen tekenen); en wiens temperament het ook niet gemakkelijk gemaakt zal hebben om hem op de vingers te tikken. Vreemd is overigens
wel, dat bij de jaarlijkse kerkvisitatie door afgevaardigden van de classis nooit iets
onregelmatigs geconstateerd is. Maar misschien keken zij alleen naar het boek met
in- en uitgaven van de gemeente - en daar lijkt voor mijn economisch niet al te ontwikkeld inzicht alles redelijk in orde. Of toch niet? Het komt mij voor, dat na enkele jaren steeds meer aandacht besteed wordt aan het probleem, hoe het vermogen der kerk (gelden, binnenkomend uit collectes en dergelijke) het best belegd kon
worden in obligaties. Nu kan dit soms heel wijs beleid zijn, maar het is ook duidelijk dat zoiets in eerste instantie ten koste gaat van practische uitgaven ten behoeve
der armen; en die waren er nogal wat. Terwijl op de jaarlijkse staten een uitgave als
tien stuivers ten bate van een arme drommel altijd door een diaken of iemand anders neergeschreven staat, worden alle zaken verbandhoudend met obligaties in het
handschrift van Poeraet genoteerd.
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Zo lijkt er al iets van een beeld tevoorschijn te komen van Poeraet als van iemand die er wel van hield om met `groot geld' om te gaan. Maar daardoor wordt
Weyermans beschuldiging: Poeraet bestal de armen, nog niet bevestigd. Er is daarnaast nog wel iets anders. Het is beslist een feit, dat Poeraet niet graag nieuwe armen zijn gemeente zag binnenkomen. Er moest dan eerst zwart op wit aangetoond
worden, dat hun onderhoud niet ten taste van zijn eigen gemeente moest komen.
Daarom werd er altijd druk gecorrespondeerd over de `acte van indemnisatie' (garantie van onderhoud) die door andere kerkeraden verstrekt moest worden. Wijs
beleid? Soms ging dit Poeraets eigen kerkeraad te ver. Zo besloot men op 28 oktober 1728 bepaalde personen uit Ankeveen tegen de armoede te beschermen": dit
`onder Protest van den Predikant'. Dit geval staat niet alleen. Wanneer men alle
gevallen van deze aard bestudeert, die ter sprake gebracht worden in de acta van de
classis Amersfoort tussen 1715 en 1730, dan blijkt het overgrote deel van de problemen te betreffen: personen die te Nederhorst komen (bijvoorbeeld uit Nichtevecht), en waarvoor Poeraet garanties wil hebben. Vreemd genoeg was bij de bewaking der armen Poeraet dus plotseling een uitstekend administrator. Dit geheel
bevestigt het door Weyerman geschetste beeld wel degelijk. Maar toch: misschien
had Weyerman dit soort problemen niet eens op het oog. Misschien doelde hij wel
op iets geheel anders. En daarover gaat het volgende lange verhaal.
Buiten Nederhorst kon Pieter Poeraet het een tiental jaren lang wonderwel goed
vinden met zijn collega's. Verschillende malen per jaar trof hij hen in de classis van
Amersfoort (waaronder Nederhorst in die tijd viel). Hier valt op, dat Poeraet zeer
vaak in een bestuurlijke positie te vinden is. Hij was praeses, scriba; gedeputeerde
namens de classis naar de jaarlijkse provinciale kerkvergadering (synode van
Utrecht); en `correspondens', dat wil zeggen degene die de contacten met een naburige classis (die van Wijk-Rhenen, Utrecht) of kerkvergadering onderhield, en
bij hun vergaderingen tegenwoordig was. Soms was hij ook quaestor: degene die
de gelden van de classis beheerde, bijvoorbeeld de gelden die voor de `noodlijdende' kerken in binnen- en buitenland werden ingezameld. Was Poeraet nu wel zo'n
goed bestuurder? Op het oog wel, al maakt hij er zich een enkele keer bij het notuleren wat gemakkelijk van af 18 . Als ik voorbijga aan een persoonlijke merkwaardigheid als zijn fervent antikatholicisme 19 , dat hij wel eens te ver doordreef, lijkt
hij een gewoon bestuurder.
Maar: Poeraets bestuurlijke activiteiten werden door sommigen kennelijk ervaren als een zich te zeer naar voren dringen. Men bedenke, dat aan de posities van
bestuurder of gedelegeerde natuurlijk leuke dingen vastzaten. Het gaf aanzien;
reisjes en verblijfskosten werden vergoed (en men weet hoe zoiets soms in zeer
gunstige zin geregeld kan worden); er konden `recognities' betaald worden voor
het overschrijven van stukken e.d. 2°. Kortom, er kon een aardige bijverdienste in
zitten.
Nu zat er een zekere rangorde in het bepalen van de bestuurlijke functies. Het
werd onder meer bepaald door senioriteit, maar ook door een aantal andere factoren, die ik in het geheel niet begrepen heb; maar ook de classis zelf niet, want toen
de eerste klacht ingediend werd, had men jaren nodig, en tientallen folia, om uit te
zoeken hoe de volgordes en toerbeurten nu eigenlijk geregeld dienden te worden.
Het is Poeraet over wie geklaagd wordt. Op 9 juni 1723 werd Poeraet benoemd
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als gecommitteerde naar de synode; en dit werd dominee Petrus Cotius 21 teveel.
Hij protesteerde: het was Poeraets recht niet. Dit is het begin van een jarenlang
conflict. Cotius' protest wordt eerst niet, dan weer wel, dan weer niet in de notulen
geinsereerd. Hij eist kopie van de stukken. De tegenpartij eveneens. Het loopt zo
hoog op, dat Cotius jarenlang niet meer ter classis verschijnt; zijn beboetingen
daarvoor lopen navenant op. Uit Cotius' schriftelijk protest blijkt, dat hij vond
dat Poeraet al in 1720 ten onrechte aangesteld was als `extraordinair gecommitteerde' , op Poeraets eigen aanhoudend verzoek en sollicitatie. Cotius vond dus dat
Poeraet nogal veel aan zelfpromotie gedaan had, op onoirbare wijze. De gebelgde
Poeraet eiste hierover satisfactie, waarop Cotius volgens de notulen geantwoord
zou hebben: `Gy zyt myn Choleere niet waerdig etc.' Het merkwaardige is, dat
Poeraet als bestuurder, namens de classis, brieven moest sturen naar Cotius om
hem op te roepen ter vergadering te verschijnen. De eerste brief had Cotius nog
opengemaakt, maar dat schrijven toen genoemd: Inpertinent en [hij had] daarby
gevoegt, dat zoo `er weder een Brief van Poeraet quam, by D. Cotius den zelven
ongeopent zoude weerom geeven, ofte wederom zenden' . En dat deed Cotius ook;
want de volgende brieven die Poeraet hem, per bode van Nederhorst naar Eemnes
(de rekeningen daarvoor zijn bewaard gebleven) zond, weigerde Cotius te openen.
De classis moest Poeraet wel dekken, omdat hij dit deed in opdracht; maar iets
vreemds heeft het wel, omdat Poeraet partij was. Er werd trouwens nog een cornmissie ingesteld van drie personen - onder wie Poeraet - die moest rapporteren over
Cotius' bezwaren. Dat zeer lijvige rapport is duidelijk in Poeraets stijl: alleen iemand met zijn temperament kon een berg minutieuze administratieve details tot
duisterwordens toe oplepelen, en tegelijk of en toe uitroepen: l'uttelpraet! ' 22 . Pas
na zeer laage tijd legde de classis de zaak met Cotius bij; toen was de zon van Poeraet al aan het dalen. Cotius had trouwens wel medestanders.
Die zaak is min of meer het begin van het einde. Want het begint steeds meer te
rommelen om Poeraet. Maart 1725 verschijnen plots in de classis Kornelis Bruinen
en Pieter Gerritsz Bongenaar: oud-ouderling, en oud-diaken van Nederhorst. Zij
gaven over een remonstrantie en enkele getuigenissen, `Iclagende over hunnen Predikant en Kerkenraet wegens zaeken rakende de Diakeny' . Hun verzoek aan een
lid van de kerkeraad om, met dat boek, hier te verschijnen, was onbeantwoord gebleven. Men verzocht de classis de predikant te verbieden het Avondmaal te bedienen.
Dat is nogal ernstig: het duidt op financiele meningsverschillen of malversaties.
En wel in samenhang met het diakonieboek: dat kan betrekking hebben (doorgaans is dat het geval) op de armenzorg. Helaas wordt niet duidelijk waar het precies om gaat. Want de classis, na geinformeerd te hebben waar de drost was die het
verzoek mee ondertekend had (antwoord: ziek), besloot dat deze zaak eerst voor
het lagere orgaan: de kerkeraad zelf, gebracht moest worden; en dat daar twee van
haar vertegenwoordigers bij aanwezig zouden zijn. Uit het verslag van die bijeenkomst in de classis (juni 1725) worden we niet wijzer. Het rapport luidde 'clat alles
met wederzijdsch genoegen was afgedaen'. Maar: die kerkeraad werd natuurlijk
geleid door Poeraet. Er kunnen hier allerlei fake-oplossingen gezocht zijn. Het is
duidelijk dat er inmiddels in Nederhorst mensen waren die het niet helemaal meer
vertrouwden.
We gaan voort. Het wordt nu langzamerhand ook opvallend, dat de classis zich
,
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haast uitsluitend met Poeraetiana moet bezighouden. Met zijn armen, met zijn katholieken. Met de kwestie-Cotius. Met zijn bestuur en met zijn kerkeraad. November 1729 is er een nieuwe klager: ditmaal Pieter van Gunst 23 . Hij had een kwestie
met Pieter Poeraet. Ook deze zaak wordt weer naar de Nederhorster kerkeraad terugverwezen, en blij ft enige maanden spelen. Er worden eindeloos oproepen gedaan, en om officieel afschrift van stukken gevraagd. Tenslotte moest Van Gunst
vergiffenis vragen (voor boude opmerkingen?) en Poeraet moest in het gezicht van
de classis aan Van Gunst verkiaren niet te geloven dat Van Gunst `schuldig sou wesen aan 't geen dat D: Poeraet van Hem en de Meit gesegt hadde'. 't Ging dus over
een eventueel concubinaat, of iets in die geest (nu ja, geest...). Alweer iets dus dat
wijst op het temperament en de overijling van Poeraet, die het inmiddels de classis
ook weer moeilijk gemaakt had door te vragen of de geloofsbrieven van Van Gunst
eigenlijk wel in orde waren. Poeraet ontpopt zich steeds meer als iemand die uitstekend van alle bureaucratisch-administratieve strijdmiddelen gebruik wist te maken. Althans, als hij er zelf beter van werd; het ordinaire administreren van dopen
enz. liet hij, zoals we al zagen, gewoon na.
Dan volgt een belangrijke vergadering: die van 9 maart 1729. Poeraet was ineens
absent (en dat zou hij voorlopig blijven): hij wist kennelijk iets van wat ging komen. Quaestor (penningmeester) Voet - de predikant die Poeraets huwelijk inzegende! - had tot zijn leedwezen iets mee te delen. Hij meldde dat november 1728,
buiten zijn voorkennis of permissie, Poeraet `sig niet heeft ontsien meester te maken van het ordinaire tantum [kasbedrag] van de classis, namelijk 92 gulden'. Die
f 92,— had hij nog steeds, hoewel hij daarover tot tweemaal toe door de quaestor
`seer significant' is geschreven, en tenslotte gedreigd was dat die zaak dan voor de
classis gebracht moest worden. Nog vlak voor de vergadering had Poeraet beloofd
het geld te komen brengen - maar nee, niets. De classis vernam dit `niet sonder
groote bevreemding'. Poeraet werd gedaagd de komende vergadering te verschijnen, om zich te verantwoorden over dat geld, alsook nu over de gelden voor de
noodlijdende kerken; en hij moest de onder hem berustende stukken retourneren.
Het probleem is hier, dat ik geen verklaring heb voor het feit waarom een dominee classicale gelden verduisterde. Want verduistering is het. Voerde Poeraet een te
grote staat, beantwoordend aan zijn opvatting van zichzelf als groot man? Of was
hij gewoon niet in staat die klerkenarbeid te verrichten die bij zijn taak en beroep
paste (zoals het hem ook te min was de huwelijken in zijn gemeente te registreren)?
Achteraf valt me op dat al in 1724, toen Poeraet ook al (mede) over de kas ging,
door de classis besloten werd dat niemand daar stukken uit mocht nemen `zonder
behoorlijk recepis'.
Volgt de vergadering van 15 juni 1729. Er was inmiddels een nieuwe zaak aan
het licht gekomen. De zaakwaarnemer van de classis te Utrecht, ene Van Nierop,
had in goed vertrouwen aan Poeraet f 100,— gegeven. Poeraet had gezegd dat hij
dit deed in opdracht van Voet, en dat hij dit binnen enkele dagen zou restitueren.
Toen Van Nierop niets terug ontving, ging hij eens informeren; waarop ook deze
zaak aan het licht kwam.
Uit de context blijkt dat deze f 100,— bedoeld was voor het fonds van de noodlijdende kerken, in casu voor die van de kapel te Koelhorst onder Amersfoort, dat
zelf geen predikant kon betalen. Door middel van giften werd daar een voorzanger
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bekostigd. Het gaat dus om `armen'
Nu wordt de precieze financiele zijde van de zaak niet uitgebreid hier of later in
de classis behandeld. Ik acht het niet onmogelijk, dat Poeraet zich al jarenlang aan
dit soort praktijken had schuldig gemaakt; waarschijnlijk kwam de eerste zaak alleen door de oplettendheid van Voet aan het licht. Ik vind het ook opmerkelijk, dat
een jaar later uit de handelingen blijkt, dat de voorzanger van Koelhorst er zich
over beklaagt dat hij al jarenlang geen salaris had betaald gekregen. Er zou hier
van alles scheef kunnen zitten, waarnaar ik maar geen verder onderzoek heb gedaan.
Weer was Poeraet niet aanwezig, die vergadering. Maar voor de classis was, nu
ook de I 100,— zoek was, de zaak in principe volstrekt duidelijk. Poeraet kreeg
opdracht te verschijnen en zich over de genoemde bedragen te verantwoorden.
Men zou ook een deputatie naar Nederhorst sturen, en daar bij de kerkeraad informeren (terwijl Poeraet buiten stond): of Poeraet wel zondagsmiddags de catechismus predikte en catechiseerde; of de diaconiepenningen wel behoorlijk geregistreerd werden (de classis had kennelijk het idee dat ook hier de armen wel eens
te kort zouden hebben kunnen komen); en of er iets tegen handel en wandel van de
predikant in te brengen was.
In de classisvergadering van 17 augustus 1729 blijkt het volgende. Er zitten allerlei dingen scheef te Nederhorst; bijvoorbeeld hadden de ouderlingen de formulieren van enigheid niet ondertekend (deze dingen schijnen niet al te belangrijk te
zijn; in ieder geval was men er nog niet achter, dat Poeraet zaken als dopen e.d.
niet bijgehouden had). Poeraet zelf zei niet te willen antwoorden op vragen over
geld; wel had hij afschrift geeist van alles wat de classis over zijn zaak verhandeld
had. Hij had ook een assignatie van f 92,— op de heer Melchior Leonard Charlois
gegeven. De diakonierekening werd `als nu' (dus vroeger niet altijd!) behoorlijk
geadministreerd. Verder had de kerkeraad niet over de predikant te klagen.
Poeraet was er dus nu in geslaagd f 92,— terecht te brengen of aan te zuiveren.
Waar de classis zich nu over verbaasde, was dat er van Poeraet nog steeds geen
schriftelijke uitleg binnengekomen was; en dat was toch zeker gemakkelijk te doen
geweest, `indien zuiver ware geweest'.
Dit weigeren; dit noch uitleg willen geven noch zijn excuses willen aanbieden
(zijn onwil schuld te bekennen) is precies datgene waarop het fout zal gaan lopen.
Het wordt het breekpunt tussen Poeraet en de classis; de reden waarom hij zijn
ambt zal moeten verlaten, en waarom hij, naar ik aanneem, dan ook later geen
prettig leven zal gehad hebben, daar een uit zijn ambt ontzet predikant door weinig
mensen met vertrouwen bekeken zal zijn. Vanaf het moment dat alles nog als het
ware in der minne geschikt had kunnen worden door een simpele schuldbekentenis iedereen kan fouten maken, nietwaar - escaleert de hele affaire alleen maar. Door
Poeraets eigen toedoen en temperament.
Want op dit moment mag hij de vergadering binnentreden. Hij bekent schuld,
zowel inzake de f 92,— als in de zaak van het tractement voor Koelhorst; thebbende nooyt ordre gehad' , zegt hij. - Dat laatste geloof ik graag; maar zelfs een ordeloos iemand kan toch niet zo gauw een bedrag van wat in onze tijd enige duizenden
guldens zou bedragen kwijtraken. - En wat die penningen voor de noodlijdenden
betrof (d.i. `Koelhorst'): hij wilde geen kwitanties tonen, noch iemand noemen aan
wie het geld gegeven zou zijn. Hij verzocht wel genade: dat men hem en zijn kinde-
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ren zou ontzien.
De classis concludeerde: in principe schuldig. Hij was met leugens aan die
f 100,— gekomen. Erger nog, tegen de deputatie had hij gezegd dat hij die zak geld
op 6 december naar Utrecht had gestuurd met ene Bouwman; 'het welk contrarie
bevonden is uit een brief [...1 den 18 Meert 1729. als die Heer noch geen gelt en had
gezien' ('t blijkt hier dus vrij duidelijk dat Poeraet het geld gewoon in zijn eigen toga gestoken had). Dit, en zijn zoeken tijd te winnen, paste geen eerlijk man - laat
staan een dominee. Volgens de kerkorder verdiende hij opschorting of deportement. Het besluit was echter, dat hij voorlopig uit alle classicale en synodale commissies ontzet werd, en dat hij suspensie kreeg van de bediening van Woord en sacramenten tot de aanstaande classisvergadering. Bovendien werd besloten
vervolgens des Zondags aen den Bergh in de tegenwoordigheid van D. Poeraet
tweemael zal worden gepredikt wegens de Classe door de Broeders van onderen op
te reekenen'. Het is juist ten aanzien van dit laatste punt dat Poeraet mitigatie verzocht. 't Was zeker een teer punt voor hem. Hij vroeg niet genoodzaakt te hoeven
worden onder de preekstoel te zitten, en of hij de preekbeurten door een proponent
mocht laten waarnemen. Tja - op die manier zouden die in Nederhorst nauwelijks
iets van zijn vernedering bespeuren! De classis weigerde dan ook op dit verzoek in
te gaan. De predikant die het eerst zou moeten preken, zou bovendien de kerkeraad te Nederhorst moeten inlichten.
't Wordt niet gezegd: maar waarschijnlijk was de bedoeling dat pas de volgende
vergadering definitief beslist zou worden over straf en al of niet opheffen van de
suspensie 24 .
De volgende classisvergadering: 2 november 1729. Poeraet komt binnen en verzoekt opheffing van de suspensie. De classis staat dat toe; maar er is een conditie:
op 13 november zal hij een boetepredicatie moeten doen, 'en daer in laten hooren
deze zelve woorden: dat hy zigh schuldig heeft gevonden aen zulke misdaeden,
waer van hy door de Eerw. Classis van Amersfoort is overtuigt, [...] dat hy leedwezen daer over voor Godt en zyn gemeente betuigt, de gedaene caesuur regtvaerdigende in alle deelen'. Hij moest de kopij van de preek aan de kerkeraad geven; en
die moest de nabuurpredikanten Voet en Huigens zeggen of die precieze woorden
gebruikt waren. Poeraet stemde toe. - Er was nog iets bitters: de schout vroeg de
classis toestemming (en die kreeg hij) te communiceren in de nabije plaats Vreeland. Daarvan kreeg Poeraet mededeling.
Er was dus nu alleen nog maar het probleem van even door de zure appel heen te
moeten bijten, voor Poeraet weer in oude glorie richter kon zijn te Nederhorst. Het
liep anders af.
Want: op 22 maart 1730 rapporteren Huigens en Voet dat hen door de Nederhorster ouderlingen in 't geheel geen rapport gedaan is. Men had dus geen bevestiging dat de boetpredicatie op de bedoelde wijze gedaan was. Daarom riep de classis
de kerkeraad die toen in functie geweest was op te verschijnen, om duidelijkheid te
verschaffen, `ende ook om voor al medetebrengen dat zelfde geschrift, het welk
men hoort dat D. Poeraet aen den Kerkeraet nae het doen van zyne Kerkrede heeft
overgegeven om te bewaeren.'
Op 12 april 1730 begint een andere, kleine zaak mee te spelen. Claertje Willems,
uit Overmeer (dat onder Nederhorst viel), maar die nog lid was te Kortenhoef, verzocht daar te mogen communiceren en lidmaat te mogen blijven (bij des. Huigens).
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De oude en nieuwe kerkeraad van Nederhorst hadden het tegenovergestelde verzocht. De classis stemde voorlopig in het verzoek van Claartje toe. - Deze kwestie
lijkt onbelangrijk; maar er kan een wantrouwen tegen Poeraet in Nederhorst zelf
uit blijken, terwiji de classis (als eerder bij de schout) op grond van eenzelfde wantrouwen in het verzoek meeging. Anderzijds zal het feit dat lidmaten aan de eigen
gemeente onttrokken werden, voor de Nederhorster kerkeraad en Poeraet een
voorwendsel worden om hun dwarsliggerij te rechtvaardigen.
Dan volgt de vergadering van 14 juni. We zijn nu al acht maanden verder dan
het tijdstip waarop de predicatie had plaatsgevonden; alleen verkeerde de classis
nog steeds in het duister of die op de voorgeschreven wijze gebeurd was. En de kerkeraad van Nederhorst verschijnt niet. Of toch: een man. Het is de afgegane diaken Jan Barentsen Blom, 'die voor sijn particulier sigh quam beklagen, dat hoe geredelijk, by ook de ordres van de [...] classis hadde soeken na te komen, hem dese
navolgende resolutie van de kerkeraat waer ter hand gesteld'. En de tekst van die
resolutie bleek in te houden, dat geen enkel lid naar de classis mocht gaan op straffe van ongehoorzaamheid, `wordende in alle mannieren met dese conclusie de twee
afgegaene leden, Jan Klaesse en Jan Barense, gedekt wegens niet [...] pareren' (die
twee kregen kopie; Poeraet had de resolutie voor accoord getekend). 't Wordt dus
nu een soort administratiefdiplomatiek spel: hoe zit dit alles? Mag een kerkeraad
zoiets doen? En wie is degene die de kerkeraad tot het maken van dergelijke besluiten verleidt (dat zal de aanwezigen wel duidelijk geweest zijn)? 't Was duidelijk dat
hier stappen waren gezet om te garanderen, dat er geen informatie behoefde gegeven te worden over het hoe en wat van de bekende preek. Dat bleek ook nog uit lets
anders. Want de aanwezige Poeraet mocht 66k niets zeggen - volgens de kerkeraad
(het scherm van P.) dan. Want, zo bleek, Poeraet had de kerkeraad de volgende
clausule aan zijn credentie (geloofsbrief, door elke kerkeraad aan zijn predikant
afgegeven bij zijn afreizen naar de classis) verzocht te annexeren, luidend: dat de
kerkeraad zijn predikant gelastte in de `zwevende zaak' niets te uiten, te rapporteren dan slechts dit, dat de kerkeraad zelf te zijner tijd met de visitators (die eenmaal per jaar elke gemeente bezochten) zou spreken.
't Aardige is, dat Barensen Blom (was hij misschien een soort 'plant' , alleen met
dit doel naar de classis gestuurd?) meldde, dat Poeraet tegen de resoluties van de
kerkeraad geprotesteerd had, en gezegd geen deel te hebben aan de besluiten. Een
uitermate handige manoeuvre om zich aan welke verantwoordelijkheid dan ook te
onttrekken!
Aldus werd de classis voor het blok gezet. Poeraet en Blom werd verzocht de
vergadering te verlaten, waarna beraad volgde. 't Was duidelijk, dacht de classis,
dat de Nederhorster kerkeraad slechts door het stoken van een `rusteloze woelgeest' tot deze buitensporigheid was gekomen. Men moest de raad dus zachtmoedig behandelen. Men riep daarom de kerkeraad op voor een vergadering te Nederhorst zelf, op de 19e juni, om zich door de scriba te laten voorlichten over de achtergronden van het voorgevallene. Maar ook zouden dan Poeraet of de raad het
bekende geschrift in originali moeten overgeven; want 't scheen dat Poeraet geen
predicatie als in de door de classis bedoelde zin had gedaan. Indien dit het geval
bleek, zou opnieuw suspensie mogelijk zijn.
Belangrijk is hier, dat de classis lont geroken had: er was lets met die preek. Gezien alle afschermmanoeuvres viel dat ook licht te vermoeden.
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Als om te tonen dat hij eigenlijk een supernormale, orthodoxe en ijverige predikant was, legde nu Poeraet op tafel `een geschrift over de Prophetie van Hoggai.
2.4.10 de Heerlykheie , om door de visitatores der classis nagezien en geapprobeerd te worden. 't Is alweer een afleidingsmanoeuvre: bij mijn weten had Poeraet
voordien nooit eerder preken of religieuze studies het licht doen zien. Dit geschrift
zou echter later, in 1737, nog in druk verschijnen 25 .
Op de classisvergadering van augustus 1730 gebeurde weer het nodige. In de
eerste plaats bleek, dat ditmaal vanuit Nederhorst niets gegeven was voor de noodlijdende kerken, 'claer men voorgaf die in te houden, omdat een zeker Lidmaet niet
en wert gerestitueert'. Dat betrof Claartje Willems. Verder werd er verslag gedaan
van de bijeenkomst te Nederhorst op 19 juni met de afgevaardigden van de classis
(Voet, Moesbergh, Kluppel). Poeraet was daar eerst begonnen over de zaakClaartje Willems. Een goede afleidingsmanoeuvre dus, en misschien ook bedoeld
om de leden van zijn eigen kerkeraad in een Nederhorster belangengroep te verenigen tegen de classis die hen hun rechten onthield. Dat was wel nodig, want desgevraagd zei Jan Claesse wel de oproep van de classis te hebben willen beantwoorden; maar dat was hem nu eenmaal door de resolutie van de kerkeraad verboden.
Nu vroeg Voet visie van de handelingen der kerkeraad. Poeraet zei, dat hij de acte
al had. Blijkbaar doelde Poeraet op de aan de classis bekendgemaakte resolutie.
Voet wist trouwens niet waarnaar hij vroeg, want die handelingen van de kerkeraad bestonden simpelweg niet: Poeraet had die nooit genoteerd. Toen Voet verder
poogde te gaan met de materie, 'was 't dat D. Poeraet niet zonder hevigheit uitschoot, dat men zulke strik vragen aen haer niet en moeste voorstellen'. Plotselinge
hevigheid: dat is inderdaad het handelsmerk van Poeraet. Op het verzoek van een
der gedeputeerden niet te beledigend te worden, maar hen gewoon hun werk te laten doen, riep Poeraet de kerkeraad naar buiten; na een tijdje beraadslaagd te hebopgewonden zijn gemeenteleden verwart, en overtuigt tot het doen van allerlei
stappen), kwamen ze terug en eisten kopie van de resolutie der classe (duidelijk een
noodmanoeuvre, om uitstel te verkrijgen; men kon immers moeilijk botweg het eigenlijke en terechte verzoek der classis: geef ons die preek! weigeren). Toen echter
de gedeputeerden voortgingen, `niet zonder veel tegenstribbeling van Poeraet' te
informeren `nae die in geschrift overgegevene Kerkrede [...] en wel of de predikatie
noch in zyn geheel was, waer zy was, of zy ontzegelt was, en hoe weer bezegelt' ,
toen nam Poeraet opnieuw het woord en zei dat zij van de besluiten van de classis
in beroep gingen: naar de synode. Voet merkte nog op dat dit heel vreemd was,
daar Poeraet ter classis zeif gezegd had tegen de handelingen van de kerkeraad te
protesteren; maar dat veroorzaakte opnieuw een nogal ingewikkelde discussie.
Hoe dan ook: men weigerde de rede ter visie te geven, en beriep zich op de synode.
Op dit moment zei Voet: in dat geval heb ik last u te suspenderen. En hij suspendeerde Poeraet.
Aldus het verslag in de classisvergadering. Men was dus terug bij
bij een gesuspendeerde Poeraet, zonder in het bezit te zijn van een werkelijke of vermeende
boetepredicatie.
En die classicale vergadering van augustus 1730 kreeg nog meer Nederhorster zaken te verstouwen. Schout Johan van Soesdijk kwam binnen. Hij had een klacht,
namens zichzelf, `ende uit naem van wel de helft der Ledemaeten dier gemeinte,
hoe hunne Predikant [...] zigs sedert geruimen tyt nergens anders byna heeft behol-

49

pen dan met Leugentael bedriegeryen en diergelyke Schandelyke misdaeden, waer
door de gemeinte op het gevoeligste was en wiert geergert, betuigende met zoodaenigh een Praedikant niet te kunnen communiceeren'. Hij legde een remonstrantie
op tafel, door ongeveer een dertig lidmaten ondertekend, 'met een geannexeert
versch bewys van den ontrouwen handel van D. Poeraet' 26 , en verzocht om Poeraets ontslag.
Daarin stemde de classis niet toe: zij zou eerst de stukken onderzoeken. Belangwekkender is dat nu de helft van de bevolking zich al tegen Poeraet gekeerd had.
En de andere helft - waarom ondertekende die niet? Angst? 't Zal blijken dat Poeraet wel degelijk over een harde kern van volgelingen kon beschikken. Dat die partij van plan was de kwestie zo ondoorzichtig mogelijk te maken, blijkt ook uit een
nu voorgelezen brief van de kerkeraad van 23 juli, ondertekend door diaken P. van
Gunst jr., verzoekend om de zaak van Claartje Willems in behandeling te nemen.
Hieraan toegevoegd was een verzoek, ondertekend door ouderling Gysbert Dirksz
Janmaet en diaken P.G. Bongenaar, om van `alles' afschrift te ontvangen.
En daar is ook weer binnen: Jan Barentsen Blom. Hij doleert: de Nederhorster
kerkeraad had hem gecensureerd 27 . Na hem volgde de kerkeraad: Poeraet zelf,
met Janmaet, Bongenaar, Oukoop en P. van Gunst. Zij overhandigden een kopie
van de notulen van hun laatste vergadering van 11 augustus, alsmede een gedrukte
(!) versie daarvan". Aangezien bij vluchtige controle - 't words nu echt een zenuwachtige toestand - er verschillen tussen die twee versies bleken voor te komen (iemand opperde later, dat zekere paragraaf in de druk was weggelaten, om die van
Nederhorst terzake van zekere standpunten van de classis in het ongewisse te laten)
- verzocht men visie en kopie van de originele consistoriale handelingen. Poeraet:
ik zal die wel voorlezen; kopie kon de classis slechts krijgen, als de kerkeraad kopie
van de classicale resoluties kreeg! In deze verwarring kreeg tenslotte dominee Kelderman - een oude kennis 29 - van Poeraet gedaan dat hij die stukken even mocht
inzien; maar de classis moest beloven dat Kelderman die ter plekke moest teruggeyen. Het gevolg was, dat Kelderman zich even afzonderde met die stukken, terwijl
de classis even kon ademhalen. Wat heet ademhalen - terwijl Kelderman werkte,
probeerde zij een deel van haar normale agenda of te werken, voordat zij terugkeerde tot de zaak Poeraet en alles wat daarmee samenhing.
Na een korte pauze begint de Babylonische spraakverwarring opnieuw. Poeraet
eist zijn papieren nu terug; wat gebeurt. Er vindt een kleine ruzie tussen de kerkeraadsleden onderling plaats (waarover, of waarom, weet ik niet; dat kon de notulant waarschijnlijk ook niet volgen. Mogelijk ging het over de verder te volgen taktiek). De kerkeraad, telkens gevraagd naar wat Poeraet in zijn preek nu eigenlijk
gezegd had (en daarbij ook telkens weer door interrupties van Poeraet onderbroken), ontweek zoveel mogelijk een concreet antwoord. Janmaet zei dat hij dat niet
meer wist (NB. In hun notulen van iets eerder, 11 augustus hadden ze opgetekend
dat het was geweest `uiterste vernedering en stichting'; blijkbaar was daarin om de
classis te bedriegen die preek-evaluatie genoteerd); Van Gunst zei dat Poeraet indertijd over de conscientie had gepreekt. Bongenaer zei niet te hoeven antwoorden;
en Oukoop, dat hij gehoord had dat het een uur duurde. En nu gebeurt iets opmerkelijks. Het temperament van Poeraet liet zich niet langer bedwingen, na al deze
langdurige en kronkelige discussies. De notulen formuleren vrij laconiek: 'Tot dat
D. Poeraet eindelyk inschoot, en zeide, de Classis behoeft deze broeders niet te
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vraagen daer gij hebt een confitentem reum [iemand - mij dus 3° - die schuld bekent], ik wil wel bekennen dat ik over geen text gepredikt heb'.
Poeh. Dat was tenminste duidelijk. Daarmee was ook klaar, dat de situatie geheel terug was bij de stand van zaken een klein jaar eerder, toen Poeraet om zijn financiele malversaties gesuspendeerd werd, en om daarvan bevrijd te worden, en
als straf, die boetepredicatie opgelegd kreeg.
Daarmee was de frictie nog niet ten einde, want de kerkeraad - die nu plotseling
zeer medeplichtig geworden was - bleef inzage in zijn handelingen weigeren. En
Poeraet, die voor de afwisseling nu eens duidelijk was, zei op de nu (eindelijk!)
gestelde vraag of zij dan geen 'Icerkeboek' hadden: dat dat bij hen de gewoonte
niet was. Kortom, hoe alles nu precies beraamd geworden was, daarvan kreeg de
classis geen hoogte, 'tot aen de laeten avond'. En toen moesten er nog besluiten genomen worden. Poeraet werd verzocht nog te blijven om de resolutie hem regarderend of te wachten. En hierop antwoordde onze dorpsnapoleon (in de marge staat
genoteerd: `Laetste woorden van P. Poeraet'): 'Als ik een Lidt was kondet gij mij
houden, maer nu ik het niet en ben...' waarop het verslag onmiddellijk laat volgen:
`Met ging hy ten deuren uit ende de laeste woorden en konde men niet verstaen' .
Deze afloop spreekt voor zichzelf. Met zijn geen-lid-zijn zal Poeraet bedoeld
hebben, dat hij nu weer automatisch gesuspendeerd was, of zou worden: en dus
geen deel uitmaakte van de classis. Daarnaast is het weer typisch voor Poeraet, dat
hij geen vonnis van zijn collega's wenste aan te horen. Zoals hij het ook eerder zo
vreselijk vond, onder zijn eigen preekstoel zittend zich vernederd te weten door
naar zijn ambtgenoten te moeten luisteren. Cruciaal in Poeraets ondergang is altijd
weer: zijn trots, en zijn drift.
Maar toch: besluiten werden nu genomen. Een paar belangrijker punten: de censuur van Nederhorst tegen Blom wordt opgeheven. Wat Poeraet aanging: die had
kennelijk slechts de opzet de classis in alles te contrarieren. Hij blijft onder censuur; maar daar de synode aanstaand, en Poeraet zich daarop beroepen had, zou
men de uitvoering daarvan zo lang suspenderen. De deurwaarder, gevraagd Poeraet binnen te roepen, om hem dan het beslotene te kunnen meedelen, kon slechts
zeggen dat Poeraet vertrokken was, en niet meer te vinden. 't Was al acht uur 's
avonds, voor de classis de vergadering van deze dag kon besluiten.
De volgende dag ging men voort met het behandelen van het basisprobleem:
Poeraet had immers geen boetpredicatie gehouden. Men memoreerde, dat men het
indertijd als een gunst had toegestaan (dat blijkt nu pas!) dat er geen afgevaardigden van de classis onder Poeraets preekstoel bij zijn boetedoening zouden zitten,
daar Poeraet 'al huilende en krytende verklaerde, dat hy niet in staet zoude zyn om
eenig woort te kunnen spreken, indien er gecommitteerde wierden gezonden, ende
voor al zou D. Voet daer onder mochte zyn'. Dat laatste is enigszins te volgen:
Voet had Poeraets huwelijk ingezegend, en was ook degene geweest die Poeraet
tetrape had. Nu ook pas blijkt, dat er indertijd wel andere predikanten bij de predicatie waren geweest (zij het niet 'in functie') en dat die niet zonder ontroering
hadden gemerkt, dat Poeraet de bedoelde tekst niet had voorgelezen. Sterker, hij
had expression gebruikt die niets van een boetpredicatie weghadden! Besloten
wordt de hele zaak nu maar inderdaad aan de synode over te laten.
Ik zal de zaak nu wat sneller behandelen, omdat de lezer langzamerhand gevaar zal
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lopen duizelig te worden van alle appels, discussies en vergadertechnische valstrikken. In 't kort de essentie van het ter synode gebeurde, op 5 september 1730. Tegen
de middag gelukte het de vergadering Poeraet binnen te krijgen, nadat hij eerst had
laten doorgeven dat hij van zijn beroep op de synode afzag en zich aan de censuur
van de classis onderwierp en later, dat deze dag hem niet zo goed uitkwam. De synode liet zich niet met een kluitje in het Nederhorster riet sturen, en gaf de classis
in alles, met betrekking tot Poeraet en de kerkeraad, gelijk. Hij zou opnieuw een
boetepredicatie moeten houden, maar nu ten overstaan van drie naburige predikanten. Er werd een commissie van deputati classis en deputati synodi ingesteld,
die opdracht kreeg er op toe te zien dat alles behoorlijk werd uitgevoerd; zij
moesten ook de tekst uitzoeken waarover Poeraet preken moest, en wat dies meer
zij . Mocht Poeraet nieuwe staaltjes van wangedrag ten beste geven, dan mochten
zij hem naar bevind van zaken censureren of deporteren (afzetten). De eerste preek
- die bleek Poeraet nu bij zich te hebben - moest hij overgeven; gezegeld zou die
overhandigd worden aan de classis. Men zou hem nog even uitstel geven die predicatie te houden tot de classis de eerste preek had kunnen bekijken; was de tekst wel
in orde, dan kon alles zich nog ten goede wenden. - De besluiten ten aanzien van de
kerkeraad sla ik nu maar over.
Maar die eerste preek bleek niet zo best. Want op de classisvergadering van 11
oktober 1730 werd die ontzegeld en voorgelezen. De eenparige beoordeling was dat
dit nooit de bedoeling van de classis geweest was. De tekst zat vol `spotachtige, stekelachtige en zeer ergerlyke spreekwyzen' en onwaarheden. De conclusie was duidelij k . Poeraet moest nu een behoorlijke boetpredicatie doen, 'in welke by d. Poeraet zigh zelve voor Godt ende de gemeente zal vernederen, zyne zonde erkennen'
en moest betuigen a) dat hij zichzelf verschillende malen aan 'malversatien omtrent
arme penningen [mijn cursief; men herinnere zich de door Weyerman geuite beschuldiging] heeft schuldig gemaekt, ende zulk een quaet met genoegzaem ontelbaere Leugens gezogt te bedekken, zynde telkens daer op betrapt'; b) dat alle handelingen van classis en synode jegens hem billijk waren, en dat zij hem zouden hebben mogen deporteren; c) dat de hem opgelegde boetepredicatie terecht was daar
de voorgaande redevoering over de conscitntie Oen boetpredicatie was. Dit samen
met het aanbieden van excuus aan die predikanten die zijn dienst tijdens de censuur hadden waargenomen, en die hij 'op een onchristelyke en de heilige plaats onwaardige wijze had durven mishandelen' (een nieuw feit! overigens opnieuw een
indicatie van Poeraets temperament); d) dat hij zich onderwierp aan de censuur, en
van appel had afgezien.
Dit alles moest hij woord voor woord voorlezen, zonder er wat dan ook tussen te
voegen; en het geschrift aan de gecommitteerden overgeven. Als tekst moest hij nemen Prov. 29:1, dus 'Een man die dikwyls bestraft zynde zynen necke verhardt zal
schielyk verbrooken worden zoo dat 'er geen genezen aen en zy' - en dat vers moest
hij op hemzelf toepassen. Zelfs de te zingen psalmen werden opgegeven (ik heb
verder niet bekeken of dat wellicht boetpsalmen waren).
Men zou haast medelijden krijgen met Poeraet. Maar ja, hij had het er ook wel
naar gemaakt. Op 5 november, 's ochtends om negen uur, moest dit alles plaats
vinden, in de Nederhorster kerk.
Nu, dat was het dus wel, zou men zeggen. Maar nee. Dat blijkt uit het rapport ter
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classisvergadering van 8 november, door de vier afgevaardigden (Huigens, Voet,
Kluppel, Heshusius) op 5 november te Nederhorst opgemaakt. Zij alien waren op
tijd te Nederhorst bij de kerk gearriveerd. Daar was de koster naar hen toegekomen met het verzoek, of zij voor of na kerktijd in de kerkeraad wilden komen.
Toen zij hierop vroegen (ze werden kennelijk beducht voor weer nieuwe machinaties) of de koster wist of Poeraet zou preken, zei deze te geloven van niet. Hun antwoord was daarop: onze last is om Poeraet te horen, wij zullen niet in de kerkeraad
gaan. Zij gelastten de koster om precies negen uur de klok te luiden, en de vastgestelde psalmen voor te lezen of te zingen. Inmiddels besloten zij onderling, om,
als Poeraet niet aan het opgelegde voldeed, hem via de koster voor een tweede en
derde maal op te roepen om de preek te doen, terwijl de gemeente nog een andere
psalm zou zingen, waarna het besluit van de classis van de kansel voorgelezen zou
worden. Wat gebeurde? Na de koster opnieuw Poeraet te hebben laten roepen,
kwam hij terug met het volgende antwoord: Poeraet liet de heren goede morgen
wensen !) maar hij zou zelf niet komen: de kerkeraad had hem namelijk verboden zo'n boetepredicatie te doen. Daarop had Kluppel de kansel beklommen en de
classisresolutie voorgelezen.
Na het horen van dit verslag besloot de classis dat nu onmiddellijk actie genomen moest worden; de zaak moest meteen naar het door de synode gevolmachtigde
college, om Poeraets afzetting te verzoeken. - En men gelove het of niet: terwijl de
beraadslaging over hem aan de gang was, vroeg Poeraet verlof binnen te komen.
Wat hem geweigerd werd. Wel mocht de Nederhorster kerkeraad binnen, die ook
gekomen was. Hun brief of resolutie, om Poeraet het doen van die bepaalde preek
te verbieden, werd voorgelezen 31 . En nu gaat het plotseling ook hier zeer hard en
snel: de kerkeraad had absoluut het recht niet gehad te handelen als zij gedaan
hadden. De raad zelf werd daarom gedeporteerd. Bij problemen zou de hulp van
de Staten van Utrecht ingeroepen worden.
En hoe verging het Poeraet? Zijn zaak werd de volgende dag al behandeld door
het meermalen genoemde college, dat vergaderde te Eemnes-Buiten. Het verloop
van het gebeuren op die bijeenkomst op de 9e november 1730 is te reconstrueren
op basis van de notulen van dat college', en op basis van een rapport over de gang
van zaken aldaar in de classisvergadering van 14 maart 1731.
De classisvertegenwoordigers hadden hun verhaal gedaan, en afzetting gedist.
Poeraets verweer was: dat hij niet gepreekt had, was zijn schuld niet, maar die van
de kerkeraad. Maar - hij verzocht hem nu toch maar een boetepreek op te leggen
(alweer, nadat hij eerst dus die via zijn manipuleren van de kerkeraad voor de
tweede maal had weten te vermijden!) en men mocht hem zelfs wel lien artikels opgeven die hij moest behandelen. Men zei hem dat het hiervoor nu te laat was. Poeraet verzocht daarop zijn vonnis uit te stellen, omdat er een mogelijkheid was dat
hij elders een predikantsplaats zou kunnen krijgen; dat had Daverveld hem
gezegd 33 . Men zei hem dat zulks nauwelijks mogelijk was: 't zou immers uiterst
onwaarschijnlijk zijn dat de classis hem een behoorlijke attestatie zou geven; was
het geen uitvlucht?
Na beraad, waarbij Poeraet niet aanwezig mocht zijn, werd hij weer binnengeroepen. Op de vraag of hij nog lets te zeggen had, tad hy, men zouwde hem niet
deporteren, hij nam voor zijn quaet te laeten, ende zich te beteren, ende besloot:
dat men toch denken zouwde om zijn arme vrouw en kinderen'. Na lang aarzelen -
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de president zei hem dat hij toch echt naar buiten moest, om de vergadering de
vrijheid te geven te besluiten - ging Poeraet het vertrek uit. 'Want schoon hem
zulks wierd een en andermaal gezegt bleef hy al staen: eindelyk ging hy uit' . Na
weer binnengeroepen te zijn werd hem het vonnis bekend gemaakt: deportatie. Dit
gebeurde, zegt een van de bronnen, 'op een zielroerende wijse', door praeses
Ojers. `Waer op hy [Poeraet] een andere toon ophefte en begon zich te rechtvaerdigen, ook te spreken van appel als anderszins, voegende daer by heeft de Kerkeraet
niet geappelleert, dan heeft ze my deerlyk bedrogen: dog hem wiere belast henen te
gaen, dat hy eindelyk deede na eenige woordewisselingen' .
't Lijkt hier wel of er twee Poeraets zijn: de man die zich al toneelspelend en misschien? gemeend op de knieen kan werpen en om vergiffenis vragen; en de man die
nooit lang genoeg zijn gekrenkte trots kan verbergen: en die zich nooit werkelijk
aan enig gezag kan onderwerpen.
9 november 1730 is de dag van de ondergang van Pieter Poeraet. De toekomst zag
er somber voor hem uit. Nergens in de Republiek zou hij opnieuw het ambt kunnen waarnemen. Deportaties werden aan alle classes doorgegeven. Hoe moest iemand als hij zich nu een inkomen verwerven? Hoe moest het met zijn gezin? 't
Scheen het einde van Poeraet.
Scheen. Want de classis Amersfoort was toch nog niet van de stijfnekkige Poeraet
af. Evenmin legde de aanhang van Poeraet in Nederhorst zich bij dit alles zonder
slag of stoot neer.
Drie dagen na de deportatie, op 12 november 1730, preekte dominee Moesberg
in Nederhorst. Namens de classis maakte hij de afzetting van Poeraet bekend, teyens dat eveneens de kerkeraad was gedeporteerd, en dat de 14e een nieuwe kerkeraad gekozen moest worden 34 door de mannelijke lidmaten. Die dag werd de oude
oppositie van Poeraet gekozen: de schout Johan van Soesdijk en Jan Barentse
Blom waren onder hen 35 . Er kwam geen protest van de afgezette kerkeraad, die
kennelijk verbluft was. Zelfs had Bongenaer de sleutel van de diakoniekist overgegeven.
Maar een paar dagen later waren de Poeraetianen van hun verbazing bekomen.
Op de 19e preekte dominee Voet. Voor de dienst al - hij had voor die dag zijn intrek genomen bij de schout - werd hij lastig gevallen door de leden van de oude kerkeraad, met verzoeken om een onderhoud en dat hij een meegebracht geschrift zou
moeten lezen. Voet weigerde: hij moest nu eerst de dienst gaan leiden. In de kerk
aangekomen, bleek dat de oude kerkeraad was gaan zitten op de plaatsen bestemd
voor ouderlingen en diakens. Zelfs tijdens het lezen van Gods Woord was Pieter
van Gunst opgestaan, en had, staande voor Voet, hem gevraagd het geschrift te
willen lezen. Voet: nee; pas na de dienst. Daarop had Van Gunst gezegd: de kerkeraad verbiedt u de namen van de leden van de nieuwe kerkeraad bekend te maken; en, als Voet voortging, zouden zij het gemelde geschrift voorlezen. - Dat was
nog niet alles: toen Voet op de kansel stond, en de koster wilde gaan collecteren,
stonden de (oude) diakens op en maakten aanstalten hem het collectezakje te ontnemen: het was hun taak. Er kwam min of meer geweld van. Voet kon niet voortgaan te preken, en dreigde als men niet ophield 'hard te spreken' (er werd dus gewoon hard geruzied tijdens de dienst) hij zekere personen zou moeten aanklagen
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wegens storing van de godsdienst. Toen was men gaan zitten. Na de preek proclameerde hij de nieuwe kerkeraad voor de eerste maal. Na de zegen stond Van Gunst
op, vroeg de gemeente te wachten, en las het geschrift voor.
Bij de volgende proclamaties, in de volgende weken, waren er echter geen moeilijkheden geweest (behalve dat de oude kerkeraad via `een practisijn' in appel gegaan was bij de synode, maar afgewezen; men had ook druk uitgeoefend op de
Staten van Utrecht. Aan deze zaken ga ik echter nu maar verder voorbij). Een ding
is echter nog van belang. Voet meidde aan de classis, dat hij met veel bevreemding
gezien had, `dat te Nederhorst zedert het jaar 1716, nog de naemen der Lidmaten,
nog der Gedoopte kinderen, gelijck oock niet der getrouwde personen waeren aengeteeckent'. De vergadering deelde geheel zijn verbazing: de zaak moest zo goed en
zo kwaad als dat kon maar door de nieuwe predikant en de koster rechtgetrokken
worden. - Van deze merkwaardigheden heb ik de lezer al eerder op de hoogte
gesteld. Men ziet dat de classis van deze zaken pas op de hoogte kwam na Poeraets
afzetting, en dat diens administratieve feilen dus geen reden geweest is voor zijn
deportatie, zoals Frederiks en Van den Branden beweren.
Vrij snel was er al een nieuwe predikant. De procedure is duidelijk zo snel mogelij k afgewerkt. Op 17 januari 1731 werd Marten Adriaan de Jong te Nederhorst beroepen; op 8 april werd hij bevestigd. Hij kreeg er wel behoorlijk moeite mee allerlei broodnodige kerkelijke bescheiden - voorzover die er waren! - los te wurmen
van Poeraet. Die zomer was het al zo ver gekomen dat de nieuwe kerkeraad een bode meermalen naar Poeraet had gestuurd, zelfs met een schriftelijke insinuatie, om
de hen toebehorende paperassen op te eisen. Hier had Poeraet een aardige zet. Hij
wilde niets afgeven, voor dat hem de acte van indemniteit voor zijn vrouw en kinderen (waardoor hun levensonderhoud door de kerk gewaarborgd zou worden)
toegezonden zou zijn. Ook die zaak werd maar weer in de classis gebracht. Ook de
classis dacht weer na over een nieuwe bode, om de papieren op te eisen 'die [Poeraet] by stapels moet hebben van kerkehandelingen' (die bestonden helemaal niet,
maar dat kon de classis niet weten). Tenslotte vond men goed via diezelfde bode
Poeraet die acte van garantie te doen toekomen.
Dat gebeurde; op 4 september 1731 werd de acte Poeraet overhandigd. Hij had
gezegd: 'Nu is het goet', en de onder hem berustende bescheiden meegegeven. Tot
de ontzetting van kerkeraad en classis bleken allerlei onmisbare zaken daar helemaal niet bij te zitten. Weer moest de bode zijn laarzen aantrekken. Voor de vierde
maal trok hij bij Poeraet aan de bel. Hij kreeg niets meer mee. In zijn verslag zei
hij dat Poeraet gezegd had echt niets meer te hebben; 'en dat by daar toe bereydt is
sijn vingeren daar voor op te steken'. Pas daarna, zo schijnt het, heeft men eindelijk begrepen dat de Nederhorster kerkelijke administratie op essentiele onderdelen
nooit bestaan had. En daarin berust.
En daarmee zijn we er nog steeds niet. We hebben bijvoorbeeld nog de kwestie van
de gedeporteerde leden van de oude kerkeraad. Iedere classisvergadering opnieuw
werden zij opgeroepen, om zich te verantwoorden, en om te zien of zij niet van de
censuur ontheven konden worden. Maar jaar na jaar verscheen er niemand. Integendeel: die partij scheen te Nederhorst nog steeds een eigen Leven te leiden. Augustus 1734 blij ken er pseudo-actes in Nederhorst rondgestuurd te zijn, ten onrechte met de naam van de schout onderschreven, welke actes ingingen tegen bepaalde
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bestuurlijke maatregelen door de nieuwe kerkeraad genomen. Van Gunst, Bongenaer en Hoeting gingen de gemeente rond met praatjes en dreigementen, om bepaalde stukken te laten ondertekenen. De classis begreep zeer wel, liet zij aantekenen, `welke geest hier onder speelt die altoos den Berg in vlam heeft gezet'. Woonde Poeraet nog steeds te Nederhorst? Ik weet het niet. Pas op 21 maart 1736 verschijnt het eerste lid van die oude kerkeraad in de classis. Het is Oukoop. Hij bekende zijn misslag, `ziende van agteren dat Hij door P. Poeraet misleid [was]' .
Zijn censuur werd opgeheven. Een van zijn collega's, Janmaat, blijkt reeds overleden. Het gaat dus nog slechts om twee mensen, merkte de classis (verheugd dan wel
teleurgesteld) op.
En wie zien we 66k nog voor de classis verschijnen, na enkele jaren? Poeraet! Op
22 september 1734 werd hij op zijn verzoek binnengelaten. Hij sprak 'met donkere
woorden en met dubbelzinnige en twijffelachtige spreekwijzen' - zijn karakter
blijkt dus hoe dan ook niet veranderd - en verzocht de classis om raad en daad: wat
stond hem te doen, en hoe zou hij het allerbest weer tot het Avondmaal kunnen
worden toegelaten? `Meldende met eenen dubbelzinniglijk daar bij, het geene op 't
laatst gehoudene sijnode tot Utrecht omtrent hem was voorgevallen'. Dat de heer
Poeraet weinig berouwvol was, bleek ook uit zijn vraag wel te willen weten `onder
wat Judicature en Richter hij stond?'. De vergadering was enigszins perplex. Poeraet moest naar buiten. Zijn verzoek kwam alien `zeer dubbelzinnig, duister en intricaat' voor, en zelfs tegenstrijdig. En daar de classis 'nog zeer goede kennisse
[had] van de voorgaande mannieren van doen van P. Poeraet' besloot men dat hij
eerst maar een schriftelijk verzoek moest indienen. Toen dit Poeraet ter kennis gebracht werd, maakte hij bezwaren. In een hernieuwd beraad, zOnder Poeraet,
besloot men dat men alvorens zich verder weer in te laten met Poeraet, hij zich
eerst openlijk v6Or de classis zou moeten opstellen, en verklaren dat alle jegens
hem gepleegde handelingen rechtvaardig waren; en dat zou hij ook op schrift moeten overgeven.
Er werd dus eigenlijk niets meer gevraagd dan het oude: beken schuld. Poeraet,
weer binnen, kreeg dit te horen. Wat doet Poeraet? Hij vraagt officieel afschrift; 't
oude verwarrende administratieve spel scheen dus opnieuw een begin te nemen. De
classis antwoordde zich niet meer hiermee te willen inlaten. Het enige wat van belang was, was dus de schuldbekentenis. En Poeraet, zo weer opnieuw met de rug
tegen de muur, antwoordde 'clat Hij dit nog niet van zijn gemoet konde verkrijgen;
maar dat hij evenwel proxima Classe in maart schriftelijk antwoord zoude geven' .
Exit Poeraet.
En 16 maart is hij daar inderdaad weer, na voorgaande aanmelding. Wat doet
hij? Hij verzoekt (weer!) kopie van de resolutie der classis over hem genomen.
Weer weigert de classis; en tevens besluit zij , heel wijs, dat Poeraet niet meer gehoord zal worden - tenzij hij eerst aan de voorwaarden voldaan heeft. Poeraet zei,
te berusten, en vroeg waar zich te adresseren ter approbatie van de preek die hij liet
drukken 36 . `Overal waar 't behoort', antwoordde de classis koel.
En 't is niet te geloven, maar waar: 17 mei 1735 is Poeraet weer daar en vraagt
belet. Nu wordt hem - hij is nog steeds buiten - gevraagd of hij dan enig geschrift
had, waarin hij de handelingen van de vergadering jegens hem justificeerde. Nee!
zei Poeraet; en 'clat by het nooyt direct of indirect zoude doen'. De vergadering
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moest hem een half uur te woord staan! En als dat niet gebeurde, of als dat niet
toegestaan werd, `dat hy dan by Godt en alle menschen zoude doleeren'.
Zijn verzoek werd afgewezen. En vanaf dan zal de individuele doleantie van Pieter Poeraet, voor de rest van zijn leven, begonnen zijn.
Doorne in 't onschuldigh vleesch, En Jobsduivel zonder vrees;
Aerdewandlaer, trots van bek; Schaepenbyter, hairennek;
Degenstoute dreigement; Aller venten eerste vent;
Aller drukkelingen last; Onbebeitelbaere quast [..
.]

dichtte Poeraet, bij zijn zoveelste woede-aanval 37 . Die invectieven waren bedoeld
voor Weyerman. Was Poeraet wijzer geweest, dan had hij heel wat van die stanzen
uit zijn Jakocampoprativirigalliciniophonia op die spiegel kunnen schrijven die hij
voortdurend vergat zichzelf voor te houden.
Inmiddels is gebleken, dat Weyerman ten voile gelijk had bij zijn karakterisering
van de Terg-Kartouchiaan', en `dat schildknaapje van de Armbus'. Het is zelfs
verbazend te zien, bij herlezing, hOe goed eigenlijk Weyerman de opvliegende Poeraetus Superbus geschetst heeft: `Ook is het uytgehongert Manneke Mug zo roemruchtig in zyn praat; zo gemelyk in zyn schrift; zo plugachtig van styl; zo groots in
zyn armoede; en zo wys in zyn eigen oogen, dat hy te gelyk kan doorgaan voor een
Spanjaart, een Bramin, een Trekschuyts jaager, een Meyery's heyjonker, en een
Fransch autheur' 38 .
Toch hebben die twee auteurs, Weyerman en Poeraet, wel het nodige gemeen.
Ook Weyerman heeft iets zeer eigendunkelijks. En Poeraet kan een zweem van talent zeker niet ontzegd worden. Merkwaardig dat die twee, juist omdat zij beiden
hun talent niet wisten te beteugelen, daarom zo slecht aan hun einde kwamen... 39 .

Noten
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Zuidnederlandsche letterkunde. 2e, omgew. dr. A'dam [1891]. In voce.
7. Ik heb naar deze relatie geen verder onderzoek gedaan. Misschien wel interessant is het
feit dat Poeraet zegt dat Barents kleinzoon was: Jan van Keulen (een dochterszoon). De
combinatie Van Keulen/Poeraet blijkt in de Amsterdamse trouwregisters heel gewoon.
Op 24 dec. 1705 huwt Geertruy Poeraadt (Barents dochter?) Johannes van Keulen; en
een Martinus Colonius trouwt 11 juli 1704 Johanna Poeraadt. Ook zijn de Van Keulens
vaak doopgetuigen van Pieter Poeraets kinderen (vgl. nt. 13). Men vraagt zich in dit
verband af, of Pieters scheldkanonnade tegen Campo iets bijzonders (een verwijzing?)
bevat, als hij zegt, in de eerste versie van zijn schelddicht, dat 'J. van Vlunderen, Keulenaer' de auteur is. Kan het zijn dat Pieter hierdoor op zichzelf attendeerde, als immers
geparenteerd aan de familie Van Keulen? Het door Peter Altena gesuggereerde verband
met Vondel (MedJCW 1986 p. 76) is overigens mijns inziens terecht.
8. RA Utrecht, Acta Classis Amersfoort, inv. nr . 226; archief Ned. Herv. Gemeente Nederhorst den Berg: L.T.D. I. - Wat de kerkelijke archieven aangaat heb ik in het Rijksarchief Utrecht de volgende dossiers gezien: Classis Amersfoort de inv. nrs. 5-7. 31,
39, 226, 236, 352, 363; synode Utrecht 7-8, 21, 32 (de gemeente Nederhorst den Berg
behoorde v66r het Koninkrijk namelijk tot de provincie Utrecht. Overigens heb ik ook
de stukken van de classis Amsterdam, en de Noordhollandse synodale vergadering
bestudeerd, maar hier komt Poeraet slechts af en toe zijdelings ter sprake. Zo wordt
zijn afzetting gemeld). - De Hervormde Gemeente te Nederhorst bewaart ook nog
steeds enkele dossiers uit Poeraets ambtsperiode, of vlak daarna (Ik dank Scriba C.J.
Koster voor zijn hulp bij het raadplegen van deze stukken) te weten de kerkerekeningen
1739-1842; het LTD I 1639-1731 (waarin optekening van lidmaten, dopen, trouwen, visitaties en enkele kerkeraadsverslagen); en het Diakonie Boek 1695-1756.
9. Geheymschryver van staat- en kerke. Dl. I. Utrecht 1759: het hoofdstuk over Nederhorst. - Volgens de archieven (het LTD van de gemeente Nederhorst, zie nt. 8) waren er
in het begin van Poeraets ambtsperiode nog zo'n 80 a 90 lidmaten. Later tekende Poeraet de lidmaten niet meer op.
10. Beschreven o.m. bij J. Krol, De geschiedenis van Nederhorst den Berg. Aiphen a/d
Rijn 1949. - Dit zou wel eens van die gelegenheden geweest hebben kunnen zijn waarbij
Campo de tsaar ontmoette.
11. Jacob Campo Weyerman, De zeldzaame Leevens-byzonderheden van Laurens Arminius [...]. A'dam 1738. P. * 3,44] v . 167.
12. Archief Herv. Gem. Nederhorst, LTD I.
13. Ibidem. Het huwelijk werd ingezegend door ds. Voet, predikant van Ankeveen. De
doopgetuigen bij de opeenvolgende kinderen waren: Frans Poeraet en Anna Katharijne
Hubert (getrouwd Pinksternakel); Johannes van Keulen en Magdalena Muller; Gerard
van Keulen en Lodwina Ko.... (onleesbaar); en Elisabeth Oosterdijk. - Cornelia zelf
was 13 november 1720 peet bij een dochter van schoolmeester Jan van Beers.
14. Deze vergadering wordt beschreven in het Diakonie Boek 1695-1756, Arch. Herv.
Gem. Nederhorst.
15. Het volgende is gebaseerd op het Oud-Archief Nederhorst (SA Hilversum) inv. nr . 3
(resoluties gemeentebestuur 1700-17).
16. Hij was dominee te Nederhorst van 1731 tot 1737, toen hij naar Londen vertrok: Geheymschschryver (vgl. nt. 9).
17. Diakonieboek, in dato.
18. Aan de notulen van de vergadering van 1 nov. 1722 moesten nadien nog anderhalve pagina toegevoegd worden, omdat Poeraet diverse zaken vergeten was op te nemen (RA
Utrecht, arch. classis A'foort, inv. nr . 6). NB. Voorzover het over de classis gaat zal ik
de genoemde bron (inclusief inv. nr . 7 (1730-41) niet meer noemen). - Ik laat verder onbesproken een in de classis Amsterdam aan de orde gekomen zaak, in 1723, waarbij de
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19.

20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.

31.

kerkeraad van Loenen in een kwestie met de plaatselijke ambachtsheer een vertegenwoordiger buiten hun classis vroeg. Poeraet trad tijdelijk als zodanig op (GA A'dam,
arch. classis, inv. nr . 10; misschien is dit de bron voor het verhaal dat Poeraet predikant
was te Loenen).
Zijn houding moet wel gezien worden in het licht van het feit dat op elke agenda van
classis en synode als verplicht punt voorkwam: de waakzaamheid tegen paapse stoutigheden. Maar toch werden er veel Nederhorstse zaken besproken. Poeraets intransigente
houding tegenover katholieken leidde zo tot het aftreden van de Nederhorster gemeentesecretaris Jan Graskaas (een katholiek). Er werd hiertoe pressie uitgeoefend op de
Staten van Utrecht, om via dat lichaam de ambachtsheer te dwingen Graskaas te ontslaan. Niet helemaal fraai acht ik Poeraets rol, als hij, in 1724 en 1725, een gereformeerde vrouw wil dwingen haar dochtertje niet langer rooms op te voeden (haar man is
katholiek): het Avondmaal moet haar ontzegd worden. Jets van Poeraets temperament
en karakter wordt zichtbaar uit zijn in de notulen weergegeven opmerking, dat het bewuste dochtertje `albereets bestelt is buiten 's huis by eene Klop, ende men in vreeze
raekt, dat het binnen kort zelf zal een Klopjen worden'. Andere predikanten stellen zulke kwesties nooit aan de orde.
Bijvoorbeeld 10 juni 1722.
Petrus Cotius werd in 1706 dominee te Eemnes. Hij stierf in 1741 (RA Utrecht, arch.
Classis A'foort inv. nr . 7).
Een afschrift van deze stukken, inclusief het rapport-Poeraet: RA Utrecht, arch. Classis A'foort, inv. nr . 32.
't Is onduidelijk welke Van Gunst het betreft. Er bestaan een senior en een junior (vgl.
het uit Frederiks en Van den Branden geciteerde).
Curieus is dat slechts enkele weken later, voor het gewone gerecht van Nederhorst,
door schout, schepenen, dominee en kerkeraad vastgelegd wordt dat de kerkeraad verplicht is tot alimentatie voor alle personen van de gereformeerde religie. De nadruk ligt
op het feit dat er geen uitzonderingen gemaakt mogen worden. De suggestie is, dat
zuiks voorheen wel het geval was (SA H'sum, arch. Nederhorst, inv. nr . 3362, in dato
22 sept. 1729).
De heerlykheit van het laetste huis, Ofte des tweeden tempels, Beweezen en Betoogt Uit
Haggai II:10 door Pieter Poeraet. t'Amsterdam, By Hendrik Vieroot, Boekverkoper,
op de hoek van den Nieuwendyk, op den Dam. 1737. (aanwezig UBA Broch. Q.q.6).
Het boek had bij verschijnen de approbatie van de classis Amsterdam. In zijn voorbericht meldde uitgever Vieroot, dat hij vier jaar eerder al begonnen was het werkje te
drukken, maar stopte `om redenen sommigen bekend, voor anderen niet nodig open te
leggen'. Hij had gedacht maar helemaal van het drukken of te zien, maar daar was het
werkje toch te goed voor; bovendien, hij had al kosten gemaakt. - Van belang is nog
dat in dit boekje p. 67 Poeraet spreekt van Isaak le Long als `onzen ge&rden Vrient,
zoo lang we leeven'.
Dit ongetwijfeld interessante stuk heb ik niet kunnen terugvinden.
Hij brengt afschrift mee van die maatregel. Het origineel was ondertekend door P. van
Gunst.
Noch die kopie, noch het origineel, noch de gedrukte versie heb ik teruggevonden.
Een lofdicht op Kelderman komt voor in Poeraets Gedichten.
Poeraet gebruikt altijd erg veel latijn, ook in alledagssituaties. Een teken van zijn vermeende superioriteit? Het zal ook wel een van de redenen zijn waarom vaak gezegd
wordt dat het door Poeraet opgemerkte `duister' is. Temperament en latijn - dat gaat
niet goed samen.
Het origineel is te vinden RA Utrecht, arch. Classis A' foort inv. nr . 31. Het schrijven
van de kerkeraad maakt geen bijster overtuigende indruk. Zo wordt er gesteld: 'Ten
tweeden getuijgen wij dat onse heele kerkeraat aan D. Poeraat verbooden heeft die
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32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
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Boetpredikatie te doen welke was voorgeschreven met hetgene hij daarbij moest voorleesen. Wij hebben vastelijk geoordeelt dat alle stichting in het vervolg daardoor zoude
wegh zijn, en dat de rust gestoort, daardoor geleegenheijt zoude worde gegeven dat
Godts naam wierde gelastert.'
RA Utrecht, arch. Classis A'foort, inv. nr . 21 (Acta vergaderingen gedeputeerden synode 1707-1738).
Deze heer figureert wel meer bij alles wat rond en om Nederhorst gebeurt. Ik ken zijn
functie niet.
Rapporten over de gebeurtenissen in Nederhorst, in november en december 1730, zijn
te vinden in de notulen van de classisvergadering van 14 maart 1731.
Tevens de majoor (!) Jan van der Logt (van het garnizoen op de Hinderdam) en ene
Joost Antonissen van Hilten.
Te weten: De heerlykheit (zie noot 25).
MedJGW 9 (1986) p. 86.
MedJCW 9 (1986) p. 78-79.
De Kon. Bibliotheek bezit nog drie exemplaren van een Eeuwgedicht uit Peter Boeet
wegens eeuwe en leeven: toegeeigent L.] Den Heere Peter van Gunst
Z.p., z.j.,•
het fiche dateert de tekst op 1742. Het gedicht heeft A4 v het onderschrift 'P. POERAET' . Was Poeraet dus in 1742 nog in Leven? In dat geval heeft Poeraets uitdrukkingsvermogen niet aan luciditeit gewonnen, want de verzen zijn nogal duister en gewrongen. Nog uit een ander feit blijkt, dat Poeraet zich na zijn afzetting met de letteren
is bezig blijven houden. De heer Lodewijk Palm wees mij op de volgende tekst: G. Sellius' Natuurkundige histori van den zeehoutworm ofte houtvreeter
Eerste Deel.
(Utrecht, Herman Besselingh, 1733). Dit boek is een Nederlandse vertaling of bewerking van Sellius' iets eerder verschenen Historia naturalis teredinis. De Histori begint
met een `Berecht wegens de vertaelinge' , waarin Sellius zegt dat hij oorspronkelijk gehoopt had terzelfdertijd als de Latijnse uitgave gedrukt werd een Nederlandse vertaling
door iemand anders te kunnen laten verzorgen (Zelf kostte hem dat te veel tijd, zegt hij;
vermoedelijk omdat hij geboortig was van Danzig). Hij had echter geen medewerking
gekregen. Hij had dus zelf moeten worstelen met het Nederlands. Wie had hem toch geholpen? Sellius zegt: `Hieromtrent is my van dienste geweest de hant des Heeren P.
POERAET, die `er alomme voor bekent staet, dat zyne E. de beste Schryvers geleezen,
en op hun spoor naergevolgt hebbe, ende ook aen my getoont, dat Zy met alle neerstige
oplettendheit haeren lust en vermaek in het werk hadde, zonder zich iets te willen laeten
ontglippen, het welk Zy, aen Heuren kant (gelyk ook omtrent alle de vertaelde veerzen)
niet zoude willen verantwoorden. En dus geeve ik daer de rest aen over. Aen het einde
van het TWEEDE DEEL zal eene Lyst van Termen en Konstwoorden. die `er veele zullen zyn, worden opgegeeven'. - Heeft die lijst iets van doen met Poeraets oude taalkundige en potticale interesses? Bij mijn weten is echter dat tweede deel nooit verschenen
(samenwerken met Poeraet is natuurlijk omineus!).
Een klein merkwaardig feit nog. Godofredus Sellius promoveerde in 1730 te Leiden
(waar ook Poeraet gestudeerd had). met zijn Dissertatio philosophico-juridica inauguralis, de imaginario. Een van de toegevoegde lofdichten is gemaakt door de advocaat
Jacob Tenter. Het gedicht is deels Duits. Wel, een uit Danzig afkomstige Tenter was
aan Weyerman bekend. De Vrolyke Tuchtbeer en (Tenters) Examinator wisselen al in
1729 schoten uit.(vgl. mijn Tuchtheer-editie II p. 261). Bestond er dus al vroeg vijandschap tussen Weyerman en een onduidelijke Leidse groepering, waarvan Poeraet, Sellius en Tenter deel uitmaakten?

Weyerman in/op de markt
GERARDINE MARECHAL

Bij een wandeling over de zaterdagmarkt op de Amsterdamse Lindengracht deed
ik zo'n vijf jaar geleden een bijzondere ontdekking. In een boekenkraam waar sedert jaar en dag het kaf wordt uitgevent van het koren dat geveild wordt in vooraanstaande boekveilinghuizen, trof ik enkele forse stapels losse vellen oud papier.
In de stapel gedoken vond ik niet alleen losse prenten van o.a. Langendijk, Lambert ten Kate en Simon de Vries, maar verspreid over de stapels ook een aantal onmiskenbaar achttiende-eeuwse folio's. Ze zouden me niet zijn opgevallen tussen de
overige voddige papieren als van een ervan niet de onderrand eruit stak : daar stond
op:
Weijerman 2 deel fol. 24
In totaal bleken zich zo'n twintig van dergelijke folio's met verwijzingen naar
Weyerman in de stapels te bevinden. Ze hebben alle grofweg dezelfde bladspiegel:
plaatje, schildersnaam en tekst in handschrift. Het handschrift lijkt mij (misschien
laat-) achttiende-eeuws. De folio-vellen dragen het watermerk van de papiermaker
P. Smidt van Gelder die in de tweede helft van de achttiende eeuw actief was en in
1783 fuseerde met M. Schouten tot Van Gelder Papier. De vellen dateren dus van
die tijd.
Om meer over de aard van deze losse folio's te weten te komen, lag het verder voor
de hand de verwijzingen naar Weyerman na te gaan. Dat deelnummer achter zijn
naam had vast betrekking op zijn Levensbeschrijvingen der Nederlandsche Konstschilders uit 1729. dat kunsthistorische plagiaat van Houbrakens Groote Schouburgh der Nederlandse konstschilders en -schilderessen, waaruit Weyerman de
schildertheorie wegliet en de private-life details uitvergrootte. Trouwens, daarop
wezen ook de bijgeplakte prentjes die ik herkende van de Konstschilders.
Mijn vermoedens hieromtrent werden bewaarheid. Ik demonstreer dat bij wijze
van voorbeeld aan het vel gewijd aan Pieter Janz. van Asch. Daarop wordt hij zo
beschreven:
Asch, (Pieter Janszoon van)
Geboren te .. hij was een goed landschapschilder voor al in klyne stukken, dog
wijl hij ten bestaan
van zyne ouderen andere zaken ook uitoeffende, zyn zyne
stukken raar, en weinig in omloop egter
deugdelyk

De passage waar links onderop het vel naar wordt verwezen, op blz. 24 van het
tweede deel der Konstschilders, luidt als volgt:
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Pieter Janz. van Asch
Die Man is een goed Landschapschilder geweest, inzonderheyt in kleyne stukken.
Dewijl by niet veel tijd om te schilderen kon uytvinden, als die op eene andere wijze zijne oude ouders moest bezorgen, zijn zijne stukken raar, maar echter deugdelij k .

Dit voorbeeld is representatief voor de wijze waarop de tekst op de overige vellen is
samengesteld: vrijwel woordelijk volgt de kopiist Weyerman. Dit alles zegt ons
echter nog niet veel over de intenties die de maker van deze vellen heeft gehad.
Sprekender in dit verband is dan ook niet wat hij schrijft, maar wat hij tekent: alle
prenten, identiek aan die in de Konstschilders van schilders als Terburg, Metsu en
David Jorisse, zijn met de hand voorzien van een zorgvuldig getekende `ombouw'.
Met bijna kinderlijke vlijt zijn die kadertjes versierd. Omdat verdere provenances
helaas ontbreken, moeten we er maar vanuit gaan dat iemand in de tweede helft
van de achttiende eeuw deze losse prenten in zijn bezit heeft gekregen en deze alsnog de context heeft willen geven waar zij gezien hun oorspronkelijke functie, die
van illustraties bij de Konstschilders, in thuis hoorden. Daartoe plakte hij ze op
losse vellen, versierde de rand en voorzag dit van een vrijwel getrouwe weergave
van de tekst in Weyermans Konstschilders. In dat opzicht vormen deze merkwaardige blijken van laat achttiende-eeuwse zelfwerkzaamheid een miniscule bijdrage
aan de kennis van de Weyerman-receptie, relatief kort na zijn dood.
* Observatie gehouden tijdens de jaarvergadering van 9 januari 1988.

Signaleringen
In jrg. 8 van de Mededelingen (1985, blz. 57
64) wijdt Andre Hanou een uitvoerige
bespreking aan de heruitgave van Weyermans Vermakelyk Wagen-praatje, bezorgd
door Gerardine Marechal.
Bij de lof die hij de bezorgster toezwaait,
releveert Hanou de bijzondere problematiek
die annotatie van Weyermanteksten aankleeft en de lacunes die dan ook onvermijdelijk het gevolg zijn.
Twee `zwarte gaten' of wellicht, zoals
hieronder zal blijken, slechts een lijken mij
met het onderstaande opgehelderd, en misschien zelfs gedicht te worden.
Het gaat om de annotaties bij resp. "De
Cocceaansche Venus. (vs. 2444) en "de Min
in Salomoos Tempel. (vs. 2445), beide op
blz. 109. Terecht merkt Gerardine Marechal
op dat er geen boeken met die titels te yin-

den zijn; het gaat hier nl. om een of twee
pamfletten, opgenomen in Schimp- en Hekeldigten Uit verscheide Poeten, gevolgt na
den ROOMSEN JUVENALIS En de Satirise Gezigten, den SPAANSEN QUEVEDO
& c. Den Vierden Druk vermeerdert. Te
Hoorn, bij Tyme van Nes, 1718. (Gebr. ex.
G.B. Rotterdam (229 C 23).
Op blz. 62 77 van deze bundel staat een
schimpdicht, gericht tegen de "Cocceanen"
en hun affectie voor "Venus" in het algemeen, en tegen de coccejaanse theoloog Salomon van Til in het bijzonder, onder de titel: "De Cocceaanse Venus, of de Min onder
de Kerkelingen". Van Tils huwelijk met zijn
"Agata" is het eigenlijke mikpunt van de
anonieme (misschien Jan van Hoogstraten?)
dichter.
Dat is eveneens het geval in het er direct
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op volgende gedicht:
"De Bruyloft in Salomons Tempel, ofte
Vervullinge der Profetie van de cocceaanse
Venus", dat geheel gewijd is aan de echtvereniging van Salomon van Til en zijn naar
oordeel van de schrijverweinig zedige "Aagje".
In het Vermakelyk Wagen-praatje heeft
Weyerman in elk geval het eerste pamflet op
het oog ("de Cocceaansche Venus, of de
Min in Salomoos Tempel" moet stellig als
een titel gelezen worden!); dat hij het tweede
ook kende, lijkt door de vermenging van de
titels wel zeker.
Ten overvloede: ook in de RH komt het
pamflet tegen Salomon van Til ter sprake,
en wel in no. 20 (blz. 100). Sprekend over
Jan van Hoogstraten merkt Weyerman (via
een vermoedelijk gefingeerde briefschrijver)
op:
`Ik bid u, myn Heer, loop maar eens over
zyne Coccejaansche Venus, of De Min onder de Kerkelingen, uitgespogen op dien
grooten G....geleerden S.v.T.'.
E.G.-D.

Pope in Nederland

Aan de bundel Literatuur van elders, Over
het vertalen en de studie van vertaalde literatuur in het nederlands (Acco, Leuven/
Amersfoort, 1988, reeks: Cahiers voor Vertaalwetenschap, 1), droeg C.W. Schoneveld
bij met een artikel over de vertaling en receptie tot 1800 van het werk van Alexander
Pope in Nederland (pp.27-36). Daaruit
blijkt dat de kennis en waardering voor Pope's werk bij ons vooral in de tweede helft
van de achttiende eeuw wijd verbreid was.
De oorzaak hiervan lag aan de noeste arbeid
van een aantal Nederlandse literatoren zoals
Justus van Effen, Kornelis Elzevier, Joannes Lublink, Pieter van Winter en J. de
Kruyff die werk van Pope vertaalden en becommentarieerden. Schoneveld laat niet na
om op p.28 te signaleren dat de oudstbekende vertaling van Pope's podzie in het Nederlands uit 1729 stamt en van de hand van J.C.
Weyerman is (n.l. de vertaling van 'On Silence' in Den Vrolyke Tuchtheer). De oudstbekende Nederlandse vertaling van proza
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van Pope, n.l. van 'Receipt to make an Epic
Poem' is vijf jaar ouder dan die van Pope's
podzie en verscheen in de Boekzaal van juni
1724. In beide gevallen evenwel bleef het auteurschap van Pope onvermeld!
K.B.

Weyerman en het schelden

In het mei-nummer van Onze Taal (57ste
jaargang), 'een themanummer over onze
scheld-, vloeken taboewoorden', verrast een
bijdrage van Willem Hendrikx over '18eeeuwse beledigingen' onder de titel `Schelden met noodlottige afloop' (pp. 73-74).
Hendrikx opent zijn bijdrage pakkend met
Poeraets scheldkanonnade om vervolgens
vooral de beledigende kwaliteiten van het
slachtoffer uit te meten. In het artikel worden enkele uitvallen van Weyerman van
commentaar voorzien en beschouwd tegen
de achtergrond van discriminatie en eigentijdse (of tegenwoordige?) taboes. Het artikel laat zien dat de bewering - bij Weyerman
is het schelden en beledigen op niveau - gerechtvaardigd is. Hendrikx laat de scheldende Weyerman geheel naar waarheid eindigen
in het gevang en vraagt zijn lezers tenslotte:
`Schelden loont niet?' Het vraagteken guns
de lezer eigen overpeinzingen.
P.A.

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 Brie 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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De Brugse drukker Jacob Bernaerts (16571706)
KAREL DEGRYSE

De trouwe en aandachtige lezer van de Mededelingen van de Stichting weet reeds
een en ander over de drukker, of vermeende drukker, van Weyermans eerste uitgae: de Besweering van den disperaten Antwerpsen courantier. . Tussen de signaleringen in de Mededelingen van 1986 (p. 94) komen immers enkele gegevens over
die drukker voor. Jacob Bernaerts die - volgens de titelpagina van het werk - de
Besweering in 1705 drukte, was drukker in de 'Sint-Xaverius' in de Breidelstraat te
Brugge. Hij drukte o.a. voor het Brugse Vrije en er zijn enkele werken van hem bekend uit 1697, 1698 en 1723. Bij deze gegevens hebben we enkele aanvullingen gezocht in het Brugse Stadsarchief. Jacob Bernaert(s) was de zoon van Joannes Bernaert en Maria van Brussele, en werd gedoopt op 15 mei 1657 in de SintDonaaskerk te Brugge. Hij huwde ook in dezelfde kerk op 28 januari 1685, 27 jaar
oud, met de 21-jarige Theresia Coddesmitl . Jacob was als drukker minstens actief
van 1688 tot 1705. Uit die periode zijn er in het Brugse stadsarchief immers verschillende ordonnanties terug te vonden die door hem gedrukt werden, meestal
voor rekening van en uitgevaardigd door het Brugse Vrije 2 . Dat Brugse Vrije was
een kasselrij, d.w.z. een administratieve en vooral fiscale en juridische onderverdeling van het graafschap Vlaanderen, waarvan de zetel op de Brugse Burg gevestigd
was. Het territorium ervan betrof echter niet de stad Brugge maar het platteland er
omheen.
Uit het archief van het 'gild van de librariers en van de vereniging van schoolmeesters te Brugge', bewaard in het Stads- en Rijksarchief van Brugge, blijkt verder dat Jacob Bernaerts in 1689/90 gouverneur van het gild was en o.a. in die hoedanigheid de rekening voorlegde 3 . In een akte van 31 augustus 1699 treedt hij ook
op als deken van de Brugse nering van schoolmeesters 4 . Of dat ook impliceerde dat
hij het beroep van schoolmeester uitoefende, is niet erg duidelijk. De librariers en
schoolmeesters waren immers in een gild verenigd en de leden ervan oefenden uiteraard niet noodzakelijk beide beroepen samen uit.
Of het iets met de Besweering te maken had, weten we niet, maar reeds op 2 augustus 1706 overleed Weyermans eerste drukker, 49 jaar oud. We vonden zijn
`staat van goed' terug, die naar aanleiding daarvan opgesteld werd voor de Brugse
schepenen 5 . Hij liet zes minderjarige kinderen na: Michiel, Jacobus, Joannes,
Franciscus, Joanna en - jawel - Anna (Anna was blijkbaar een populaire voornaam
in Brugge) 6 . Een eigen woonhuis wordt niet vermeld zodat de 'Sint-Xaverius' vermoedelijk gehuurd werd. De baten van het sterfhuis werden op 576 Lb. Vl. (ca.
3.500 fl.) geschat. Het grootste gedeelte van die baten (ca. 425 Lb. Vl.) bestond uit
`Baete van de Boecken, druckerije ende andere dienende tot de boeckvercoperije
ten desen sterfhuijse bevonden.' Een gedetailleerd overzicht van deze taeten'
wordt er echter niet opgegeven, spijtig genoeg want anders hadden we er eventueel
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nog enkele exemplaren van de Besweering kunnen terugvinden.
Na zijn dood werd de drukkerij voortgezet door zijn weduwe, Theresia Coddesmit. We vonden immers tussen 1706 en 1717 verschillende ordonnanties terug
die door de weduwe Bernaerts gedrukt werden. In 1721 troffen we Jacobus en
Franciscus Bernaerts aan als drukkers in de Sint-Xaverius, duidelijk twee van de
zonen. Daarna kwam alleen Jacobus jr. als drukker voor 7 . Deze Jacobus jr. was
tussen 1727 en 1734 verscheidene keren gouverneur van het gild der librariers (8).
Rond het midden van de 18de eeuw werd hij opgevolgd door zijn zoon Franciscus.
Tot slot kunnen we dus stellen dat Jacob Bernaerts sr. een redelijk bekend Brugs
drukker was, die zeker geen derderangspositie innam onder zijn collega's. Dat
blijkt o.a. uit het feit dat hij drukte voor het Brugse Vrije en dat hij tot gouverneur
en deken van het gild der librariers werd verkozen. Zijn nalatenschap was niet te
verwaarlozen en het drukkersberoep werd ook nog generatieslang door zijn nakomelingen uitgeoefend. Of hij echter ook inderdaad de Besweering gedrukt heeft, is
een ander paar mouwen.

Noten
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

SA Brugge, parochieregisters Sint-Donaas.
SA Brugge, inventaris van gedrukte plakkaten.
A. Schouteet, Inventaris van het archief van het voormalig gild van de librariers en van
de vereniging van schoolmeesters te Brugge, in: Handelingen v. h. Genootschap voor
Gesch. , Soc. d'Emulation, te Brugge, C, 1963, p. 228-269, nr.79ii.
SA Brugge, Klerken der Vierschaar, nr. 527 (f°186v°-192v°)
SA Brugge, Staten van Goed, 2e reeks, nr.6.471.
Over die andere mysterieuze Brugse Anna, zie `Weyerman en Brugge' van J. van
Heemskerck Diiker en P. Altena, in de Mededelingen van de Stichting J.C.W., 11,
1988, p. 33-37.
SA Brugge, Inventaris van de gedrukte plakkaten.
A. Schouteet, Inventaris..., nr. 80 (gg, hh, 11, mm).

Literaire euthanasie
Het sterven der schilders in Weyermans Levensbeschryvingen
der konstschilders
A.J. HANOU

In 1729 verschenen de eerste drie delen Levens-beschryvingen der Nederlandsche
konst-schilders en konst-schilderessen, door Jacob Campo Weyerman (16771747). Na zijn dood volgde een vierde deel in 1769, gebaseerd op nog niet uitgegeven materiaal.
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Een verrukkelijk werk. Althans voor die lezer, die de exuberant-literaire stijl
van Weyerman op prijs weet stellen; en die in het werk eerder informatie zoekt
over het leven der schilders, dan over hun produktie. Dan is hij aan het rechte
adres. Schrijven over personen was — ook elders in zijn kolossale oeuvre blijkt dat
— Weyermans lust en leven. In dit geval was zijn basisstelling: 'Hoe schilder, hoe
wilder'. 1 Dientengevolge deed hij zijn best de kleurrijkste verhalen, avonturen en
anekdotes rond zijn onderwerpen te verzamelen. Bij de lezer wekt dat soms de indruk, dat de auteur maar fantaseert. Een gevaarlijke indruk; want juist met de
schilders uit de periode na 1650 was Weyerman niet zelden zelf bekend geweest.
Hij was zelf schilder, en trad ook als kunsthandelaar op. Bovendien bewijst de ervaring bij het editeren van andere Weyermanteksten, dat Weyermans mededelingen vrijwel altijd op waarheid berusten — een verrassende ervaring, ook voor zijn
commentators.
Deze biografisch gerichte aandacht doet nogal 'modern' aan; althans wanneer
Weyermans kunstenaarsbiografieen vergeleken worden met eerdere uit de 17e en
18e eeuw. Bij hem zien we de omslag naar een beeld van de kunstenaar als 'genie':
het artistieke type, dat zich in het gewone maatschappelijk verkeer wat `anders'
schijnt te gedragen. Dat is tegelijk een van de redenen, waarom Weyerman als
bron door de kunstgeschiedenis van de negentiende eeuw, en de eerste helft van de
twintigste eeuw, niet veel gebruikt werd. Daar schijnt de laatste tijd wat anders
over gedacht te worden (zo is er een proefschrift door T. Broos over de Levensbeschryvingen in voorbereiding). Bovendien had de kunstgeschiedenis natuurlijk
dikwijls het oog gericht op de kunst van de zeer groten in de 16e en 17e eeuw; en
juist daar is Weyerman minder informatief, en leunt hij dikwijls zwaar op de gegevens door Arnold Houbraken in diens Groote Schouburgh der Nederlantsche
Konstschilders en schilderessen (1718-21) verstrekt. Weyerman vond Houbraken
een pedant en een schoolmeester, die absoluut niets van zijn onderwerp wist te maken.
Op de verschillen en overeenkomsten tussen die twee wil ik echter op dit moment niet ingaan. In dit artikel wil ik slechts een klein detail van Weyermans biografische aanpak laten zien: namelijk de wijze waarop hij zijn onderwerpen laat
sterven. Of, nog beter gezegd: de wijze waarop hij hen `literair' doet sterven; de
metaforen waarin hij hun overlijden vat.
Daar zit namelijk een bepaalde consequentie in verscholen. Bij een eerste lezing zal zulks eigenlijk nauwelijks opvallen. Het verschijnsel doet zich niet altijd
voor. Bovendien behandelt Weyerman niet bij elke schilder diens overlijden; er
zijn er tientallen, van wie hij absoluut niet weet Of ze al gestorven zijn; en er zijn
evenveel, van wie hij niet weet waar of hoe ze overleden zijn. Die groepen vallen
dus af. Waar hij hen wel op de na te beschrijven `Campistische' manier laat sterven, schijnt hij in eerste instantie een willekeurige metafoor voor `doodgaan' te gebruiken; zoals ook wijzelf onwillekeurig doen, wanneer we willen aanduiden dat
iemand het tijdelijke met het eeuwige verwisselde. Campo's speciale sterfmededeling volgt uiteraard pas na heel wat informatie over het leven van de betreffende
schilder; zodat het nauwelijks opvalt, dat er een relatie gelegd wordt tussen wijze
van sterven, en een bepaalde eigenschap van (het leven en werk van) de schilder.
Maar dit zij inleiding genoeg.
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Neem nu eens: Joachim van Soest. Hij is een van de vele schilders die door Weyerman geportretteerd wordt. Bij Weyerman sterft hij op de volgende manier: 'Joachim van Soest buitelde uit den dop des leevens, gelyk als een gegeelde Eikel druipt
uit zyn ronde kas, en wierd by de dood opgesnapt, ontrent [1680]' . Nu — als een
lezer hierbij wil blijven stilstaan, dan denkt hij hoogstens: `Merkwaardig complex
uitgedrukt; typisch Weyerman'; of: Ten vergeelde eikel die uit zijn dop valt? 't
Zal wel een of ander emblematisch, mortuair symbool zijn'.
Maar neem nu ook eens een ander sterfgeval. Dat van de landschapsschilder
Jan Sybrechts. Deze had succes met zijn werk. Op zekere dag liet hij echter zijn
landschappen in de steek, en ging te Louden woven. Vanaf dat moment hield ook
de vraag naar zijn werk op. Juist dan slaat ook de dood toe. In Weyermans beschrijving: 'De dood greep die gelegenheit by de maanen, want dien Ouden Menschen Visscher past sneedig op zijn gety; Die Scherminkel [ = de dood] verborg
zich in een stok-ouden Olmboom, dat zinnebeelt der Jaaren, en trof dien Tekenaar
zo gewis onder het konterfyten van desselfs stam, dat de Potlootspen de vuist begaf, en hy zich bevont te zyn gescheept in Karons Platgeboomde Pont, zonder eens
te hebben gevoelt dat hy was overleeden' (IV, 265).
Hier lijkt al duidelijker, dat leven en sterven van deze schilder staan in het teken van een soort wrekende gerechtigheid. Sybrechts heeft het landschap en de natuur in de steek gelaten. De natuur wreekt zich op hem: haar kind, de olm (een typische landschapsboom, overigens) valt op hem. Aardig is de zin voor detail: het
potlood (hout) valt uit de hand; Sybrechts ziel wordt afgevoerd in Charons 'Platgeboomde Pont', dus in een vaartuig gemaakt van bomen of planken. Misschien
verwijzen bovendien het `gety' en 'Pont' ook nog naar Sybrechts zeereis, die een
vlucht was, van zijn talent weg; maar dat versterkt dan slechts de biografische samenvattingskracht van deze sterfpassus. Hoe dan ook, in deze ene zin laat Weyerman de natuur als het ware tot leven komen, en zich wreken op de van haar afgevallen adept. Sybrechts dood is een 'poetische' dood: een dood die bij hem past.
Let wel, lezer, ik bemoei me niet met de historische vraag, of Sybrechts inderdaad onder een olm kwam. Ik houd me slechts bezig met de literaire dood.
Laten we nog eens een ander voorbeeld nemen. Bonaventuur Peters was
gespecialiseerd in zeeslagen, zeerampen, schipbreuken en wat dies meer zij. Hij
sterft: hij `strandde op de klip des doods met zyn Leevenskiel, op het Jaar [enz .]'
(II, 124). Door dit — niet zo verrassende — beeld wordt ook hier de levenslijn
(schilder-lijn?) doorgetrokken.
Aan de hand van deze twee laatste voorbeelden wordt duidelijker, dat bij
Weyerman de wijze van sterven der schilders soms de weergalm (naklank, representatie) is, van iets wat bij het leven van die schilders voor hen kenmerkend was.
Als dat verband echter inderdaad gelegd kan worden, is het misschien toch wel mogelijk te begrijpen, waarom dan wel die eerste schilder, Van Soest, verondersteld
wordt als een eikel uit zijn dop gevallen te zijn, en door de dood `opgesnapt'. Want
bij herlezing van zijn levensbeschrijving, valt nu op, dat hij uit Westfalen kwam.
Nu kwamen uit die streek in de 17e en 18e eeuw onze gastarbeiders. Westfalers waren een geminacht zooitje. In de literatuur worden zij altijd geassocieerd met varkens en zwijnen; niet aleen vanwege hun armoede, maar ook omdat zij in hun
thuisland, in hun normale bestaan, vaak varkenshoeders waren. Vandaar dat een
Westfaler in dit leven welhaast moet denken in termen van eikels. En bij een West-
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faler moet de ziel zich van het lichaam scheiden, zoals een eikel van zijn dop. Tegelijk is in Weyermans metafoor de dood het zwijn, dat eikels opwroet en zich daarvan voorziet, ter voeding. De tijdgenoot moet bij dit door Weyerman gebruikt
beeld geglimlacht hebben, vertrouwd als hij was met zijn eikelse Westfalers. Voor
ons is het begrijpen wat moeilijker; vooral omdat we geneigd zijn, bij eerste lezing,
Weyermans zin te beschouwen als een wat vluchtige metafoor, geproduceerd door
zijn schijnbaar wat oververhitte verbeeldingskracht.
En nu, na deze voorbeelden, schijnt het mogelijk Weyermans systeem bij het beschrijven van de dood der schilders te herkennen. Ik geef een groot aantal voorbeelden, verdeeld over een aantal categorieen. Denk na lezing niet, lezer, dat Weyerman iemand is die in deze vier delen levensbeschrijvingen de dood orgiastisch beleeft. Integendeel. De lectuur van zijn werk is bepaald levenverlengend.
Een eerste, en tamelijk goedkope manier om te laten zien dat het leven van een
schilder zijn dood voorzegt (althans de wijze van doodgaan), is het gebruikmaken
van de eigennaam van de schilder. De naam staat immers vanouds voor de persoon. Weyerman past deze truc weinig toe, maar desondanks was de verleiding
kennelijk soms toch te groot. Zo schijnt het vanzelfsprekend dat Kornelis de Visscher, op een reis terug uit Hamburg, `verdronk, en aldus een proof wiert van zijne
Naamgenooten de Visschen' (II, 175). En bij Willem de Keyzer heet het: 'De dood
die zo min de Keizers uitzondert als de Boeren, knipte hem of ontrent het Jaar [x]'
(IV, 270). Het kan ook ingewikkelder. Theodorus van der Schuur `wiert uit de
Voorraadschuur der in roem onsterflyke Penseelhelden gerukt, en gehuisvest in de
onderaardsche Grafschuur aller Postadamieten' (IV, 157). En een welhaast
middeleeuws riddertoernooi verschijnt aan het geestesoog bij het overlijden van
Theodoor Helmbreker: 'De Dood, die den besten broeder niet is, sloeg zo hartiglyk op den helm van Theodoor Helmbreker met zyn onwederstaanbare Zeys, dat
dien Konstschilder eerst in een duyzeling des hoofds, en in die duyzeling uyt den
Pikeurzadel des leevens neerzeeg' (II, 194).
Een volgende categorie. Hier is het iets in het karakter van de schilder, een persoonlijke eigenaardigheid van de schilder als mens, die de doodsmetafoor inspireert. Een enkele keer kan dat eenvoudig uitgedrukt worden. Zo treffen we de eeuwige ruziezoeker, Adriaan Bloemaart. Hij raakte in duel met een student en werd
doorstoken; 'en weg was den ligtgeraakten Adriaan Bloemaart' (I, 288). — Eveneens echter in termen van diens leven, maar niet zozeer als gevolg van dat leven,
handelt de dood, in het geval van de globetrotter en eeuwige reizer Gillis van Schagen. `Eindelyk en ten laatsten stak de stilstaande Dood een stok in 't wiel van den
Bolderwagen des leevens, van dien reyzenden Konstschilder' (II, 139). En hier heb
ik nog een ander onrustig iemand, de bloemschilder Kornelis Kik, van wiens werk
weinig terecht kwam, omdat hij eeuwig verhuisde. `Dat gestadig verhuyzen verdroot de Dood, die voet by stek houd; des gaf by Kornelis Kik een knip, die daar
op de Bloemen adieu zey, en iets dieper ging woonen als zyne tulpbollen, of dubbele Hyacinthen' (II, 338). Zoals u merkt, wordt deze uitspraak in Kiks geval mede
geinspireerd door diens eigenlijke schilderspecialisme. — Natuurlijk zijn er ook
schilders die Eros nog anders dan alleen door hun penseel gediend hadden. Zo ontmoeten we de portretschilder Du Bois, die op rijper leeftijd verleid werd door de
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jonge dochter van de zeeschilder Willem van de Velde, die
wel lets in hem zag, zowel om
zijn geld als om zijn persoon.
Zij trouwden — want Du Bois
was niet van hout. Het gevolg:
`Den yskoude winter paarde
met de snikheete zomer; doch
dien ouden strammen Tithon
ontmoette de dood in de schoot
van zijn nooit verzaade Aurora, die aanstonds na dien blijden dooden Du Bois een
forsser Ruyter kogt' (III, 335). — Drankzucht is natuurlijk ook de oorzaak van
menige fraaie mortuaire metafoor; zoals in het geval van de drinkebroer N. van
den Bosch, die zich al `voor den noen veelstyds vol zoop', en die een voorkeur had
voor Leuvens bier. 'Die leevenswyze rekte hy zo Lang uyt tot dat het draadje in
stukken brak; de dood overviel hem onder de gedaante van een monstreuze waterzucht in het midden van zyne overdaadigheeden, en dien Konstschilder zag zich allengskens overstulpt door het water, die zo ontydiglyk zyn konstryke leevenstoorts
had uytgedompt door het verfoeielyk Leuvensnat, en door halsbrekende sterke
dranken' (III, 358). Aardig is hier het gebruik, bij deze waterige doodsomstandigheden, van het (vurige) beeld van de levenstoorts: we zien het leven sputterend uitdoven. — Het hoeft trouwens niet altijd hardhandig te gaan. Met enig
mededogen spreekt Weyerman over de schilder N. van Zon, wiens onafgemaakte
schilderijen hijzelf in Londen zou voltooien. Deze schilder kon niet heenkomen
over het verlies van een meisje, zijn dochter; 'en dat duurde tot dat hy die zelve
dood tot troost in den arm nam, die hem by zyn geliefde dochter bragt' (III, 283).
Hier heeft hij niet de behoefte beeldsprakelijk te brilleren. — Als toegift nog een
sterfgeval uit deze categorie. Ernst
Stuven was een crimineel type, die
eenmaal zelfs, een dag en een nacht
Lang, een beleg door de politie van
zijn huis had weten te doorstaan. Hij
had verschillende malen in het rasphuis gezeten. Van Amsterdam week
hij uit naar Haarlem, waar 'de dood
hem den hals toewrong, en door die
Ottomannische executie [wurging; bij
de Turken een straf voor misdadigers] maakte die maagere Scherprechter een eynde van Ernst Stuvens
verachtelyk leven' (III, 211).
Een derde categorie van de wijze van
sterven, of, van uitspraken over de
wijze van sterven, is de categorie die
geinspireerd wordt door de levensomstandigheden van de schilder.
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Die omstandigheden hoeven niet iets te zijn, wat door de schilders bewust gekozen
is. Een enkel voorbeeld. De vader van de beroemde portretschilder Godfried Kneller was onderkoster te Ltibeck. Die omstandigheid dient men onthouden te hebben, als, een groot aantal pagina's verder, Weyerman Kneller laat overlijden in de
volgende bewoordingen: 'Die verdienstelyke Konterfyter betaalde eyndelyk de
doodschuld aan de Natuur en hy daalde [...] neerwaards na die Schatkamer waar
uyt zyn Papa den Lubekker Onderkoster zyne leevens behoeftens plagt op te delven, dat is in de zwarte aarde'. Weyerman is hier zo welwillend nog even papa's bezigheid opnieuw te vermelden: diens kosterschap impliceerde natuurlijk (en dat
was voor de tijdgenoot duidelijk) het doodgraverschap en het spitten van graven.
Bij deze categorie moet wellicht ook ondergebracht het geval, waarin de schilder een nevenberoep had, en waarin dan dit nevenberoep de doodsmetafoor bepaalt. Een mooi voorbeeld is dat van Adriaan Verdoel, een leerling van Rembrandt, die op latere leeftijd een koffiehuis dreef. 'In dat rookent beroep', zegt
Campo, die zich herinnert dat je in dat soort gelegenheid een losse pijp, met brandende inhoud, kon kopen; 'In dat rookent beroep bloes hy zyn leevenskool uyt als
een pyptabak, en zijne assche wiert aan de Dood geschonken tot een Tandpoeder'
(II, 157). Dat had Verdoel natuurlijk wel kunnen weten, dat zijn zichtbaarmaking
van het adagium Tumus gloria mundi', hem in de zwarte tanden van de dood zou
drijven. Even dom was Michiel Moddersteeg, die het maken van zeeschappen verwisselde voor het koopmanschap te Amsterdam, `waar in Merkuur hem min
gonstig was als St. Lukas [patroon van de schilders]; het geen de dood merkte, die
derhalve de laatste koop met hem sloot, en hem mee nam na het onderaardsch rijk
der schaduwen' (III, 231). En ook Jan Bronkhorst had beter een ander nevenberoep kunnen kiezen dan dat van bakker. 'Hy wiert in den kalkoven des doods geschooten op het jaar [1726]' (III, 95), zo eindigt zijn biografie.
Maar de rijkste categorie is veruit die, waarin de sterfbeeldspraak bepaald wordt
door het eigenlijke beroep van de schilders, namelijk het schilderen. Het gaat dan
juist om het specialisme van de betreffende schilder of schilderes. Laat ik nu eerst
eens een paar kunstenaressen introduceren, op dat moment waarop u hen nog juist
levend had kunnen aantreffen. Nog steeds beroemd is Maria Sybilla Merian, om
haar tekeningen van Westindische vlinders, rupsen enz. Onvermijdelijk is dan ook
bij Weyerman, dat de dood haar
`verwisselde van gestalte' (III, 60): zij
verpopte zich evenals haar objecten.
En zo hebben we mejuffrouw Rozee,
een wonderbaarlijke kunstenares, die
eigenlijk niet schilderde, maar op
haar doeken met behulp van pluiszij
de dingen zo natuurlijk wist weer te
geven, dat zij even `levend' schenen
als waren zij geschilderd. Maar, zegt
Weyerman, zij werd 'door de dood
uytgepluyst gelijk als stofzijde [...] en
dat in de twyfelachtige staat van een
oude Maagd, maar om zeker te gaan,
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in die van een bejaarde Juffer' (II, 293). Het einde van die zin nam ik mee op in het
citaat, ten eerste omdat die observatie misschien wel aansluit bij het uitgeplozen
imago dat wij er kennelijk van mej. Rozee op na behoren te houden. Maar het kan
ook wel zijn, dat Campo gewoon geintrigeerd werd door het veelal ongehuwd blijven van de door hem genoemde schilderessen. Het komt ook terug in de doodsmetafoor behorend bij de bloemschilderes Maria van Osterwyk. 'Die lieve Maria veranderde van bloemen en bladers, aangeraakt door de Wicghelroede des Doods
[...], oud drie en sestig jaaren, nooit getrouwt geweest zijnde als aan de natuurlijke
liefde van Flora, de Godes der Lenteschatten' (II, 265). Wel, misschien kon zij tenminste nog een lentekransje vlechten om de schedel van Hein.
Zo krijgt elk schilderspecialist de hem toekomende metaforische dood. Om
nog even bij de bloemen te blijven: Daniel Zegers was 'expert' in kleine dieren,
bloemen en planten. Daniel `verstrekt thans tot een Kerkhofbloempje aan de
Dood, [juist hij] wiens Konstpenseel zo veele duyzende Bloemen dee uytbotten, dewelke nooit zullen verflenssen' (II, 346). Van een eenvoudige aard is Weyermans
beeldspraak bij landschapsschilders als Jan Nieulant — hij `stierf op den vyfde van
de Bloeimaand, een groot bewijs dat hy de Wiedemaand [juni; uiteraard wordt
hier gespeeld met het begrip `wiedere] niet kon bereyken' (I, 223), of bij de van
1556 tot 1631 levende Tobias: `een leevensspan lang genoeg voor een landschapsschilder' . Hier wordt verwezen naar kortheid en lengte in het Leven der natuur,
voordat men zelf overgaat naar graziger weiden. — Overzichtelijk houdt Weyerman het ook bij de dood van de schilder van koningen en vorsten, Van Mierevelt:
`Eindelyk wiert Mierevelt opontbooden by den verschrikkelyksten aller Souverynen, by den Koning der verschrikkinge [...] en dat gebod volgde hy gehoorzaamlyk
op' (I, 233); en by die van de schilder van schilderachtige boerderijtjes en stulpen,
Murant. In 1670 ging deze `scheep na de Elizeesche laage Landstreek' (II, 186).
Vermoedelijk trof Murant daar alleen schimmige paleizen. Eveneens heel eenvoudig, schrij ft Weyerman met betrekking tot de schilder die verliefd was op vervallen
kloosters: 'hy hemelde zonder ooit den Zodiak des Huuwelijks te hebben gezien'
(I, 397). Dat wekt dan geen verbazing meer.
Wat complexer is hij bij een groot aantal anderen. Poelenburg bijvoorbeeld:
Campo hield van diens vrouwelijke naakten. Maar helaas, dat had de schilder opgegeven. Hij was naar Spanje vertrokken, en was notabene juwelenhandelaar geworden. Daar is hij `tussen de bouten [leden] van Ormus en van Goas kleynodien
gestorven' (II, 335): een koude dood, en hij had beter bij zijn andere juweeltjes
kunnen blijven. — In het geval van Beeldemaker spreekt diens specialisme voor
zichzelf: 'den God der Schimmen, bekoort op Beeldemaakers konstfaam ontrent
het konterfyten van Honden, ontbood hem op by een Hofetafette, om den doodelyken Cerberus of te maalen by den tast. Den Schilder gehoorzaamde het op ontbod van dien gevreesden dwingelant, en t'zedert heeft hem de rooskleurige Aurora
niet weer zien opdagen' (IV, 408).
In deze categorie is de hoeveelheid metaforen niet te tellen. In een geval overstijgt de werkelijkheid zelfs de verbeelding. Het voorval schijnt historisch (het
wordt althans ook in andere bronnen genoemd); maar moet hier, in dit mortuair
kader, toch het plaatsje krijgen dat het verdient.
Peuteman was maker van vanitassen. In verband daarmee had hij een eigen
sleutel van de Rotterdamse chirurgijnskamer gekregen, om daar schetsen te maken
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van geraamtes. Daar viel hij een keer in slaap — niet zo verbazend. Maar hij werd
wakker door allerlei geluid: alle geraamtes schudden met het hoofd, bekkenelen
knarsten, botten slingerden. In doodsangst rolde de schilder de trappen af. Buiten
ontdekte hij de ware oorzaak: het ging om een grote aardbeving, die eind 1692 algemeen gevoeld werd, tot in Engeland toe. `Dock die ontdekking kon hem niet baten; de ontsteltenis had zich al te diep gezet en was hem in 't bloed geslaagen, zo
dat hy korts daar aan kwam te overlyden, en neerwaards daalde na het groot magazyn aller geraamtens' (III, 164).
Misschien mag ik nog een laatste voorbeeld kwijt — mede omdat het niet op
een schilder betrekking heeft, maar op een graveur. Het gaat om Vaillant, een specialist in de zwartekunst (een bepaalde graveertechniek), die in diens tijd ook wel
`schraapkunse genoemd werd. Zoals bij at die anderen, spiegelt ook zijn Leven en
kunst zich bij Weyerman in zijn levenseinde. 'Die Vaillant wiert by de Dood zo
Lang geschraapt, tot dat er geene Druk meer van de Leevensplaat meer kon komen;
des gaf hy 't spel op, en hemelde' (II, 188).
Schraapzuchtig qua beeldspraak is Weyerman nergens in zijn teksten. Door een
aantal hier verzamelde mortuaire metaforen, uit een werk, kan het lijken dat de
dood hem hier biologeerde. Dat is echter geenszins het geval. Zoals gezegd, bij gewone lezing is dit kleine mortuaire goochelwerk nauwelijks opvallend. Maar in een
aantal verzameld, blijken zij wel een indicatie voor de trefzekerheid van Weyermans beeldend vermogen; omdat hier soms pas zeer achteraf blijkt, dat at die tienduizenden door hem en passant gebruikte beelden en vergelijkingen een organische
band hebben met het door hem aan de orde gestelde onderwerp. Jammer, dat de
stilistiek zich nog nooit met hem heeft bezig gehouden.
Enige woorden tot besluit. Weyermans Levens-beschryvingen zijn geen ars moriendi; of, voor dit geval beter te formuleren: kunst te laten sterven. Weyerman
laat zijn personen daarentegen (literair) sterven, voorzover dat een functie kon zijn
van hun persoon, Leven of werk. Zijn literaire dood kan slechts toeslaan, als gevolg
van zijn interesse in het leven van de schilders. Die dood zelf is niet interessant, en
kan slechts ankerpunt worden voor een literair spel, voorzover in dat laatste moment nog iets karakteristieks betreffende de schilder kan blij ken.
Zoals ik at eerder aangaf: Weyerman had een andere attitude ten aanzien van
zijn object, dan Houbraken. Weyerman werd meer geboeid door de persoonlijkheid van zijn kunstenaars, dan door hun produktie. Deels wordt dat natuurlijk
veroorzaakt door zijn eigen karakter. Hij voelde zich eveneens een persoonlijkheid, een creatief schrijver, in tegenstelling tot die boekhouder Houbraken (ook in
dit opzicht is Weyerman een vroege vertegenwoordiger van de `genie'-idee). Volgens hem had Houbraken zich niet aan een dergelijk onderwerp mogen bezondigen. In het begin van Weyermans eigen werk regent het verwijten aan het adres van
zijn voorganger: die had 'de Schrijfkunde van een Weetniet'; hij tediende zich
van een ingewikkelde, platte, onbeschaafde en ontzenuwde stij1'; en, in een typische Campo-vergelijking heet het: Houbraken `schynt somtyds als een nyvere bie
te komen aanvliegen, gelaaden met den honing van de smaakelijke leevensbeschryving eens Konstschilders, of Konstschilderes; maar dan ontmoet hy in zijn vlugt
een spinneweb der historien, of een stilstaande bron van zeedelessen, dan verwart
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hy zich met den kop en pooten in die schakels, en blijft er in hangen, of hy plompt
als een Ikarus in 't water, en legt er in te spartelen en te schreeuwen, als een onbedreeven zwemmer, zonder eens na den bienkorf om te zien of te taalen' (I, 11-12).
Kortom, deze bij had nooit de geur van hoger honing van een echte biografie geroken, en in creatief opzicht leed Houbraken aan rigor mortis.
Weyerman had gewoon andere opvattingen over de inhoud van een dergelijk
werk. Het maken van een naslagwerk lag hem niet. 'Het is geen zaak van het uiterste belang, dat de nakomelingen behoeven te weeten, op wat jaar dat een Schilder heeft geleefd' — ja, zo ongeveer de eeuw, dat was goed genoeg — maar wel 'op
wat wyze dat hy heeft geleeft, wat en waar in hy heeft geschildert, op wat voor een
manier hy zyne konststukken behandelde, wat voor avontuuren hem zyn te vooren
gekomen, zyn goede en mindere qualiteiten, vrolyk of droevig humeur, voor of tegenspoeden, natuurlyk of rampzalig einde [mijn curs.], en alzulke behoorlyke omstandigheden' (IV, 106).
Helaas was hier geen ruimte om het tevens over Weyermans levensmetaforen te
hebben, in zijn relaas over de konstschilders. De lectuur daarvan laat ik graag aan
u over. En — voor ik het vergeet — u wilt waarschijnlijk graag weten hoe Weyerman zelf aan zijn eind kwam. Tja, hoe? Het was in ieder geval in de gevangenis.
Ook dat moet u zelf maar elders nalezen. Ik zou niet weten welk beeld hij er zelf
voor gebruikt zou hebben. Maar zeker is, dat Weyermans dood het gevolg was van
zijn ars vivendi.

Noot
* Eerder verschenen in: Ons Erfdeel 29 (1986), pp. 743-751.
1. Deze uitdrukking is overigens het eerst gebruikt door Carel van Mander (1548-1606).

GeInterdiceert
Jacob Campo Weyerman voor Rotterdam verboden.
PETER ALTENA

Toen Weyerman in 1720 en 1721 zijn Rotterdamsche Hermes publiceerde, ging dat
niet onopgemerkt voorbij. In Amsterdam werd Argus wakker en in Rotterdam zagen nogal wat pamfletten het licht, waarin het met gekrenkte Rotterdamse trots
werd opgenomen voor Jan van Hoogstraten, die door Hermes zo beledigend was
bejegend. Nu had Van Hoogstraten zich voordien in Rotterdamse literaire kringen
onmogelijk gemaakt door de ingenieuze hak, die hij zijn broer David had gezet
met de Dullaert-imitaties. Broer Jan had het veld moeten ruimen, maar kon in
Rotterdam nog op enkele supporters rekenen, die het voor de Tielse balling opna-
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men. Betwijfeld moet worden of men het in Rotterdam de Rotterdamsche Hermes
erg kwalijk nam dat de onwaardige Jan van Hoogstraten de oren gewassen werden. Gelet op de instemming, die zelfs de deftige Boekzael betuigde met Hermes'
actie, moet worden aangenomen dat de aanval op Jan van Hoogstraten in Rotterdam zeer goed viel.
De argusogen, waarmee Jan van Hoogstraten en aanhang de Rotterdamsche
Hermes zagen verschijnen, staan op het eerste gezicht in schril contrast met de argeloosheid van Rotterdamse overheid en kerkeraad. Wie zich de Rotterdamse
boosheid in pamfletten en Keurdichten herinnert, zal zich verbazen over het ontbreken van kritische aandacht van plaatselijke kerk en overheid.
Schijn bedriegt ook hier, want de ene boosheid is de andere niet. De opwinding,
ten tijde van de publicatie van de Rotterdamsche Hermes en vooral te vinden in
pamfletten, was voor Rotterdammers van dubieuze komaf: Jan van Hoogstraten
stak daar achter.
Er was een tweede woedende periode. Die woede, wel gedeeld door Rotterdamse
literatoren, vond zijn weg vooral in de Keurdichten . De hekelverzen zijn over het
algemeen van later datum (1722 en 1723) en betreffen Weyermans verraad en
laster. Vermoedelijk stoorde men zich in Rotterdam in het geheel niet aan de Rotterdamsche Hermes, maar veel meer aan de Amsterdamse tijdschriften, die daarop
volgden. Zoals bekend viel hij in de Amsterdamsche Hermes zijn Rotterdamse uitgever Arnold Willis hardhandig aan, ook andere Rotterdamse bekenden moesten
het in Amsterdam bij Weyerman ontgelden. Daarover was men in Rotterdam verbolgen.
Toen de Rotterdamsche Hermes verscheen, sliepen de dienaren van overheid en
kerk waarachtig niet. Uit de notulen van de kerkeraad van de Nederlands Hervormde Gemeente te Rotterdam blijkt dat de zorgen zich niet beperkten tot het onrustbarende optreden van een kwakzalver, op 7 september 1720 besproken door de
wakkere kerkeraad, maar ook de boekhandel werd bezocht. Op 18 juni 1721
besprak men het Redenerend Vertoog &c van Cornelis Vent, `te Rotterdam by Arnold Willis', waarvan men benard noteerde: `behelzende vele Stellingen van Spinoza en W. Deurhof, soo gezeyd word.' De kerkeraad nam de geruchten serieus en
besloot tot het maken van `extracten' uit het Vertoog en te onderzoeken 'het geene
ontrent deze Vent in vorige tyden is voorgevallen'l. Nee, de kerkeraad waakte. De
aandacht van de kerkeraad ging weliswaar in eerste instantie uit naar heterodoxe literatuur, die in theologische betogen het ware geloof bedreigde, maar een
atheistisch auteur en verpester van de jeugd, waarvoor Weyerman in de Keurdichten gehouden werd, zou men toch niet ongestoord zijn gang laten gaan.
De Rotterdamse burgemeesters kwamen evenmin in actie tegen de Rotterdamsche Hermes . Toch zaten ze niet stil. De resoluties van de burgemeesters getuigen
van grote bezorgdheid over wat geoorloofd was in geschrifte. In 1719 en 1720 hadden zij veel te stellen met de Rotterdamse courantier Luder Baltz. Al in augustus
1719 had men Baltz ontboden wegens een aenstootelijke periode in de Courant
van dese stad' en hem gewaarschuwd dat bij herhaling van de klacht zijn octrooi
zou worden ingetrokken. Op 20 augustus 1720, kort voor de verschijning van de
Rotterdamsche Hermes, werd Baltz `gesuspendeert"wegens onvoorsigtige periodes
van tijd tot tijt in de krant gestelt en wel voornamentlijck concernerende sijn
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chaerze Majesteijt van Muscovien' 2 . Het verdwijnen van de Rotterdamse krant
werd overigens spottend betreurd door de Amsterdamsche Argus, die vaststelde
dat 'de Rotterdamsche Mercuur (...) door zyn eigen vlugheit in de dunne lugt verdwenen (is)' 3 . Anders dan Erik de Blauw meent, doelt Van den Burg hier niet op
een Rotterdams tijdschrift, dat in zekere zin de plaats zou vrijmaken voor Hermes,
maar gaat het hier om de verboden Rotterdamse krant 4 .
Men kan tegenwerpen dat de Rotterdamse overheid zich voor de krant, die
prijkte met het stadswapen en afhankelijk was van een stedelijk privilege, wel
moest interesseren, omdat het elders terecht gezien werd als Rotterdams bij uitstek. Zeker waar, maar een tijdschrift dat zich met zoveel woorden liet voorstaan
op een Rotterdamse connectie, uitgegeven werd in Rotterdam, dat was - hoe liberaal men het ook wenste te zien - niet zonder betekenis voor de reputatie van de
stad.
De bezorgdheid van de Rotterdamse burgervaders beperkte zich niet tot de
krant. Dat bleek uit hun resolutie van 25 oktober 1723. De Rotterdamsche Hermes
was intussen gebundeld en wel bijgezet in de boekenkast en toen verboden de Rotterdammers Weyermans Ontleeder. Dat verbod kan niet los gezien worden van de
opwinding, die in 1722 en 1723 was ontstaan in voorname Rotterdamse kringen
over Weyermans aanhoudende `onthullende' herinneringen aan Rotterdamse zaken en personen. In hekelverzen heette dat laster en verraad en de woede zal de
burgemeesters ter ore zijn gekomen en zij traden op. Zij verboden de verkoop van
Den Ontleeder der Gebreeken. Echt effect kon dat natuurlijk niet sorteren. De afleveringen werden in andere steden gewoon verkocht. Het Rotterdamse verbod
deed daar niets aan af. Bovendien werd in de verbodstekst het periodieke karakter
van de Ontleeder - tactisch? - miskend: men noemde het een 'pamphlet', waardoor
de ernst van de Ontleeder werd gereduceerd tot een incident. Alsof de volgende aflevering al niet lang en breed gereed was. Niet alleen een tactische illusie speelde
een rol: men wist in de 17e en 18e eeuw slecht raad met het verschijnsel tijdschrift.
Bij voorkeur sprak men over een `werk' in afleveringen, over een `weekelyks papier', waarvan de eigenlijke bestemming bundeling in een boekdeel was. De eigen
wetten van het tijdschrift werden nauwelijks onderkend. De term `tijdschrift'
duikt bij mijn weten pas laat in de 18e eeuw op. In deprecierende zin karakteriseerde men het periodiek al gauw als een `pasquil' of 'pamphlet'. Zo ook de Rotterdamse overheid.
Van betekenis lijkt me dat het verbod van de Ontleeder allereerst aan Arnold
Willis werd meegedeeld. Willis verkocht immers de Ontleeder, was hoofdman van
het gilde en verkeerde door zijn uitgave van de Rotterdamsche Hermes in kwaad
gezelschap met Weyerman, hoe zeer hij ook zelf het slachtoffer was geworden van
het venijn van zijn vroegere beschermeling.
De resolutie, die hierna volgt en hierbij afgebeeld wordt, werd uitgevaardigd
`den 25 fiber 1723', werd per abuis pas in december aangetekend. Ville de Heeren
Burgermeesteren' waren 'present' . De tekst luidt als volgt:
Is aen Aernout Willis boeckverkooper, en Hooftman van het boekverkoopers gilde deser Stad, geinterdiceert, van alhier ter Stede met te debiteren off te verkoopen seeker pamphlet geintituleert den ontleeder der gebreeken, aen hem ten
dien eynde van Amsterdam, soo hij was voorgevende toegesonden, wijders is hem
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Willis geordonneert dat hij door de gildekneght van het Boekverkoopers gilde, uyt
ordere van Burgem(eestere)n sal doen aenseggen aen alle de resp(ectiev)e
(219/220:) gilde Broeders dat haer, speciael sullen hebben de waghten van het gemelte pamphlet, en int generael van diergelijcken pasquilleusig Schriften alhier ter
Stede te verkoopen ofte te debiteren. En soo wanneer haer eenige sodanige exemplaren of geschriften van buyten de stad wierden toegesonden, dat sij daer van
aenstonts aen de Heeren Burgermeesteren kennisse sullen moeten geven, op poene
van contrarie deses doende of daer van in gebreeke blijvende, dat des weegens na
bevindinge van Saekken sullen werden gecorrigeert en gemouleteert volgens de
placcaten van den Lande.

In de marge wordt het verbod samengevat en de foutieve plaatsing van het verbod
gecorrigeerd 5 .
Op maandag 25 oktober verscheen desondanks aflevering 3 van Den Ontleeder
der Gebreeken . De Rotterdamse overheid baseerde het verbod op maximaal twee
afleveringen van Den Ontleeder, vermoedelijk slechts een. In geen van beide afleveringen kan ik iets vinden dat de Rotterdamse daadkracht rechtvaardigde. In de
eerste drie afleveringen worden in de `stok' twee Rotterdamse boekhandelaren genoemd, die de Ontleeder verkopen: Arnold Willis en N. Korte. Wie mocht denken
dat na aflevering 3 de Rotterdamse verkooppunten van de lijst gehaald worden,
vindt zich al in aflevering 7 van 22 november bedrogen: Willis en Korte staan nog
gewoon op de lijst. Het is natuurlijk onzeker of beide Rotterdammers nog echt
Ontleeders verkochten. Mij lijkt het Rotterdamse verbod vooral symbolisch en het
effect uiterst beperkt.
Weyerman beweerde wel wat van het verbod te hebben opgestoken. In De Ontleeding van den Ontleeder der Gebreeken beweerde de auteur dat hij `alle Persoonlyke Gevallen' wilde vermijden, in de eerste plaats vanwege `een Tederheyd, voor
alle Luyden van fatsoen, die onbegrypelyk is'
en ten tweeden hebben my de Disasters van den Argus, die tot Muyden is opgeoffert, en de Losheit van den Ontleeder, die geinterdiceert is, tot Rotterdam, als in
een Toverspiegel doen zien, de gevolgen van een roekeloos beau dire .6

Men kan nauwelijks dubbelzinniger beterschap beloven. Aan zijn `onbegrijpelijke'
respect voor fatsoenlijke lieden zou Weyerman zich - heel begrijpelijk - nauwelijks
storen. En de verleidingen van `losheit' en `een roekeloos beau dire' kon hij zelden
weerstaan. Weyerman is onverbeterlijk.

Noten
Vervolg van "Doldriftiger Monster verscheen ons noit aan de Maze'. Jacob Campo
Weyerman en Rotterdam.' (In: MedJCW 10 (1987), pp. 74-89). Hierbij wil ik speciaal
dank zeggen aan Henk Eijssens van het Rotterdamse gemeente-archief, die altijd helpt.
1.
2.
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GA Rotterdam Arch. Ned. Herv. Gem., inv.nr . 9. Resol. en notulen van de kerkeraad;
notities 7 sept. 1720, 18 juni 1721.
GA Rotterdam OAR inv.nr . 281. Res. van burgem. p. 5 (8 aug. 1719), p. 57 (12 aug.

1720).

3.

Amsterdamsche Argus III (1720), no. 13, pp. 98-99.

4.

H.M. de Blauw. 'Hermes contra Argus: De relatie van Weyerman tot Hermanus van
den Burg.' In: Peter Altena, Willem Hendrikx (red.). Het verlokkend ooft . Amsterdam, 1985, p. 253.
GA Rotterdam OAR inv.nr . 281. Res. van burgem. pp. 219-220 (25 okt. 1723). Foutieve datering bij W.P.C. Knuttel. Verboden boeken . 's-Gravenhage 1914. Het voltooid
deelwoord, dat volgt op `gecorrigeere, heb ik niet bevredigend kunnen thuisbrengen:
graag geef ik het voor een betere oplossing.
De Ontleeding van den Ontleeder der Gebreeken ,1 (11 jan. 1724), p. 4.

5.

6.

Weyerman-advertenties in de periode 17201745
ESTERELLA DE ROO

Het Vermakelyk Wagenpraatje van Jacob Campo Weyerman verscheen rond
1739. In 1985 kwam er een heruitgave op de markt, door G. Marechal rijk geannoteerd en van een inleiding voorzien. Een tekst vol dubbelzinnigheden en toespelingen geeft echter niet al zijn geheimen in een keer prijs. In zijn Wagenpraatje verwijst Weyerman herhaaldelijk naar krante-advertenties waarin kwakzalversmiddelen door boekhandelaren worden aangeprezen. Samen met Annemieke van Dam
ben ik op zoek gegaan naar dergelijke advertenties. Eenmaal bezig, stuitte ik ook
op advertenties voor publikaties van Weyerman. Vanaf die tijd heb ik deze advertenties zo systematisch mogelijk verzameld.
Het doornemen van de kranten is een zeer tijdrovende bezigheid. Ik heb mij dan
ook tot een krant moeten beperken: de Leydse Courant. (Ik heb gebruik gemaakt
van het exemplaar in de K.B. te Den Haag nr. 1638 Al). Voordeel is dat ik zo vrijwel de gehele periode dat Weyerman als publicist actief was, heb kunnen onderzoeken: van 1720 t/m 1745. Voor die tijd heeft hij enkele toneelwerken geschreven,
maar pas in 1720 kwam de grote stroom periodieken, aanklachten en biografieen
op gang.
Ik heb de kranten vanaf 1739 teruggelezen tot 1720, en vooruit t/m 1745. Het uitgangspunt 1739 is een overblijfsel van het onderzoekje naar kwakzalversadvertenties, dat nauw verband hield met het Wagenpraatje. Ervan uitgaande dat Weyerman recente gegevens gebruikte, startten we rond het vermoedelijke jaar van uitgave van dit boekje. Aangezien ik niet alle titels van Weyerman ken (mij waren aanvankelijk slechts die uit de KB-catalogus bekend), was het voor mij moeilijk om in
advertenties waarin de auteursnaam ontbrak, het aangeprezen werk als een werk
van Weyerman te herkennen. Zijn auteurschap werd mij vaak pas in een later stadium duidelijk (uit andere advertenties of secundaire literatuur). Daardoor weet ik
dat er in de periode na 1737 enkele krantenadvertenties moeten zijn die niet in mijn
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lijst zijn opgenomen. Dit is een onvolkomenheid die te wijten is aan mijn gebrek
aan ervaring met dergelijk onderzoek.
Ik heb drie lijsten gemaakt. De eerste bevat Weyerman-advertenties uit de Leydse
Courant . De tweede bevat advertenties die mogelijk van belang zijn voor de
Weyerman-studie. Deze lijst is natuurlijk op arbitraire grondslag samengesteld. De
derde bevat de Weyerman-advertenties die Annemieke van Dam bij haar onderzoek in de Amsterdamsche Courant is tegengekomen.
Wat de opzet van deze lijsten betreft: alle advertenties zijn chronologisch geordend
op de eerste verschijningsdatum van een titel. Bij een gelijke datering zijn de titels
alfabetisch geordend. Wanneer dezelfde advertentie op een latere datum nog eens
terugkomt, wordt dit steeds vermeld.
Door een vermelding als blad 1 + 2 wordt aangegeven in welke editie van de krant
de desbetreffende advertentie was geplaatst. Wanneer een dergelijke vermelding
ontbreekt, betekent dit dat er van die krant slechts een editie is verschenen.

1. Weyerman-advertenties uit de Leydse Courant vanaf 1720.
7 juli 1724
Te Amsterdam word by Intekening gedrukt, De Historie des Pausdoms of een Verhaal van de Dwalingen en Bygelovigheden welke van tyd tot tyd in de Kerk zyn ingeslopen, in Quarto, door Jacob Campo
Weyerman, Autheur van den Ontleeder der Gebreeken: de Intekening duurt tot den laatsten July, en
het Werk zal voor't eynde van dit Jaar afgeleeverd worden. De Conditien, als mede een Schets van't
Werk, zyn by de voornaamste Boekverkopers aldaar, te Leyden by Vander Aa en Verbeek, en in andere
Hollandse Steeden &c te bekomen.
18 juni 1725
Jacob Campo Weyerman, Schryver van de Historie des Pausdoms, adverteert een iegelyk; als dat'er
geen Intekening-Briefjes zullen te bekomen zyn in het tweede en laatste Deel van die Historie, na den 20
Juny 1725; Daar zullen geen Exemplaren meer gedrukt worden als `er ingetekend zyn. NB. De Intekening geschied in alle de Buyten-Steeden by de Boekverkopers, als mede te Amsterdam by de Uytgever
van den Ontleder, waar ook noch eenige Exemplaren te bekomen zyn, als mede van de Amsterdamse
Hermes, 2 Deelen.
(Ook verschenen op 20 juni 1725)
3 november 1727
By Hend. Bosch, Boekverkoper te Amsterdam. L.] Ook is nu compleet te bekomen den Echo des Waerelds, 2 Deelen in 4to. door J.C. Weyerman.
6 april 1729
By de Wed. E. Boucquet, H. Scheurleer, F. Boucquet en J. de Jongh Boekverkopers in 's Gravenhage,
is gedrukt en word actueel uytgegeeven, de Leevensbeschryvingen der Nederlandsche Konst-Schilders
en Konst-Schilderessen, met een uytbreiding over de Schilderkonst der Ouden, door Jacob Campo
Weyerman, verrykt met de Konterfeytsels der voornaamste Konst-Schilders en Konst-Schilderessen,
cierlyk in Kooper gesneeden door J. Houbraken, 3 Deelen, in Quarto, a 14 Guldens, en de weinige
Exemplaaren, die op groot Papier zyn opgelegt, tot 20 Guldens 't Stuk.
(Ook verschenen op 20 april, 20 mei en 25 mei 1729)
9 januari 1733
Eerstdaags staat uyttekomen, den Leevensloop van Johan Hendrik, Baron van SYBERG, waar in zyn
vervat de meenigvuldige Bedriegeryen, de Konstgreepen om Crediet te maaken, en zich te vleyen in de
Gonst van welgegoede en achtbaare Persoonen, beneevens de zeldzaame Gevallen, en den harssenloose
Discoursen van dien gewaanden Alchimist, beschreeven door Jakob Campo Weyerman, en gedrukt te
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Utrecht by Anselmus Muntendam: en zullen te bekomen zyn te Amsterdam by Gerrit Bouman, Boekverkoper over 't Meysjes Weeshuys, by de Bloemmarkt.
(Ook verschenen op 26 januari 1733)
2 februari 1733
By de navolgende Boekverkopers is Heeden, Maandag den 2 deezer, te bekomen, den Kluyzenaar in een
vrolyk Humeur, in 4t0. , en zal alle Maandagen vervolgens te bekomen zyn te Amsterdam by A. Outgers
en Willem van Egmont, te Rotterdam by J.D. Beman, Dordregt Walpot, Delft Vander Kloot, 's Gravenhage Cornelis Boucquet, Leyden G. Potvliet, Utrecht J. van Lanckom &c.
13 februari 1733
By de navolgende Boekverkopers is Heeden te bekomen, DEN KLUYZENAAR IN EEN VROLYK
HUMEUR, en zal alle Maandagen vervolgens te bekomen zyn te Amsterdam by A. Outgers en Willem
van Egmont, Rotterdam J.D. Beman, Dordregt Walpot, Delft Vander Kloot, 's Hage Cornelis Boucquet, Leyden G. Potvliet, Utrecht J. van Lanckom &c.
20 maart 1733
Te Utrecht by Jacobus van Lanckom, Boekverkoper in de korte St. Jansstraat, is gedrukt en te bekomen, de Leevens-byzonderheeden van JOHAN HENDRIK, BARON VAN SYBERG, Heer van ERMELINGHOVEN en BONCKERSBERK &c., door JACOB CAMPO WEYERMAN, bestaande in een
Verhaal van alle de Gevallen met den gemelden BARON gepasseerd in de voornaamste Steeden van Nederland en't geweezene Campement by Oosterhout &c.: Dezelve zyn meede te bekomen te Amsterdam
by B. Lakeman op't Water en G. Bouman over't Meysjes Weeshuys, te Rotterdam by J.D. Beman en
A. Willis, Dordrecht H. Walpot, Delft R. Boitet en Vander Kloot, 's Gravenhage P. van Thol en Cornelis Boucquet, Leyden G. Potvliet, Haarlem Van Lee, Alkmaar Van Beyeren, Gouda Staal, en te
Amersfoort by Joh. Clerck , de Prys is 16 Stuyvers ingenaait.
30 maart 1733
Den Kluyzenaar in een Vrolyk Humeur, word alle Maandagen uytgegeeven by Jurriaan van Paddenburg, Boekverkoper, en by Anzelmus Muntendam Boekdrukker te Utrecht, en is vorders te bekomen
by de voornaamste Boekverkopers in de Nederlandsche Steeden. In't kort zal by de voornoemde te bekomen zyn, een Blyspel van vyf Bedryven, getytelt den Maagdenburgsche Akhimist, of den Gewaande
Baron van Syberg, beschreeven door Jacob Campo Weyerman, Schryver van den voorgemelde Kluyzenaar in een Vrolyk Humeur.
12 april 1733
Te Utrecht by Jurriaan van Paddenburg Boekverkoper, en Anselmus Muntendam Boekdrukker, word
Heeden uytgegeeven een BLYSPEL, getytelt den MAAGDENBURGSCHE ALCHIMIST, of den gewaanden Baron van Syberg, ontmaskert door Jacob Campo Weyerman waar in verscheide Byzonderheeden zyn vervat, dewelke niet aangehaald zyn in den Leevensloop van dien besleepe Bedrieger. En
zyn te bekomen by G. Bouman te Amsterdam over't Meysjes Weeshuys, Rotterdam J. Beman, Dordrecht G. Outman, Delft Vander Kloot, 's Hage P. van Tol en C. Boucquet, Leyden G. Langerak,
Haarlem Van Lee, Alkmaar Van Beyeren, en Gouda Staal: de Prys is 6 Stuyvers.
(Ook verschenen op 17 april 1733)
16 augustus 1734, blad 1 + 2
Te Amsterdam is voor den Autheur gedrukt: eenige aanmerkingen over de Historie des Pausdoms, opgesteld by een Karthuyzer Monnik, en in een Brief overgeschikt aan den Autheur Jacob Campo Weyerman, en deszelfs antwoord verzeld door Godgeleerde en Zeedekundige Betrachtingen over Lucas 14:20
en Ecclesiast 2:11 door Jacob Campo Weyerman, in 4to. Dezelve zyn te bekomen te Amsterd. by d'Erven J. Ratelband en Comp. aan den Dam, Haarl. Van Lee, Leyd. H. en D. van Damme, Hage Van Tol
en Boucquet, Rotterd. Willis en Beman, Dord. Van Braam, Middelb. Van Hoekke, Bakker en Meerkamp, Vlissingen Paaynaar enz.
(Ook verschenen op 3 september en 27 september 1734)
28 februari 1735, blad 2
Op Heeden den 28 February, en op de navolgende Maandagen, zal te bekomen zyn by de Boekverko-
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pers J. Loveringh te Amsterdam, Rotterdam Beman, Dord. J. van Braam, Delft P. vander Kloot, 's
Hage C. Boucquet, Leyden J. van Abkoude, Haarlem Van Lee, Utregt M. Visch, Middelburg Meerkamp, en Vlissingen Paaynaar &c: Een weekelyks Papier, getytelt den ADELAAR, vervattende te gelyk
Zeedekundige en vroolyke Beschouwingen over den Mensch, en deszelfs Bedryven, in 4to: de Prys is 2
Stuyv.
2 januari 1736
Thans is onder de Pers, een weekelyks Papier, geintituleert: TALMUDISCHE VERTELLINGEN; dit
Schrift vervat den tot noch toe verborgen Schat van overzeldzame Vertellingen, verwonderlyke Vindingen en onnavolglyke Herssenschimmen, beide vermaakelyk en nut, en meesten tyd opgeheldert door
een Zeedeles: Den dag van deszelfs uytgaaf staat nader door den Courant te werden bekent gemaakt.
Het zelve zal te bekomen zyn by Cornelis de Ruyt, Boekverkoper in de Hoogstraat in 's Gravenhage, als
meede by de voornaamste Boekverkopers der Nederlandsche Steeden.
11 januari 1736, blad 2
Heeden werd by Cornelis de Ruyt, Boekverkoper in de Hoogstraat in 's Hage, voor de eerstemaal uytgegeeven een Weekelyks Papier, genaamt DEN TALMUD, welk Schrift in zich vervat den tot noch toe
verborgen Schat van overzeldzaame Vertellingen en onnavolglyke Herssenschimmen, beide vermaakelyk en nut, en meesten tyd opgeheldert door een Zeede-les; 't welk in't vervolg zal voorgedist werden op
eene vrolyke en zeedekundige wyze, en 't zelve, daar het pas geeft, doorvlegten met Vaarzen, Aanteekeningen en Historien van gelyke waarde; en zal alle Maandagen by gem. C. de Ruyt te bekomen zyn, als
ook by de voornaamste Boekverkopers in de Nederlandse Steeden.
18 maart 1737, blad 1 + 2 + 3
Te Leyden by Adr. van der Hoeven, Boekverkoper in de Maarsemansteeg, is gedrukt en word Heeden
uytgegeven een weekelyks Papiertje, getytelt de NAAKTE WAARHEID: Is te bekomen te Amsterdam
by S. Schouten, J. Bosch, en Esveld, Haarl. Van Lee, Dord. Van Braam, Rott. Lozel, Delft van der
Kloot, 's Hage de Broeders Bouquet, Utr. Paddenburg, Gouda Kloppenburg, en verder by de voornaamste Boekverkopers.
25 maart 1737, blad 1 + 2
Op Huyden, Maandag den 25 Maart 1737, word uytgegeeven, en is te bekomen by Adrianus vander
Hoeven, Boekverkoper in de Maarsemansteeg te Leyden, het Tweede Blad van het weekelyks Schrift,
getytelt de NAAKTE WAARHEID; Dat Geschrift vervat allerhande Historise, Zeedekundige, Treurige, Nutte, en Vrolyke Aanmerkingen over den Mensch en deszelfs Bedryven, beide in Onrym en in Rym
- Dit Werk is te bekomen te Amsterdam by Bosch en Esveld, Haarlem Van Lee, Dordrecht Van Braam,
Rotterdam Lozel, Delft vander Kloot.
23 augustus 1737, blad 1 + 2
Thans is op de Drukpars gelegt eene Reedenvoering, bestaande in Natuurkundig, Historise, Ernstige,
Schertzende, en Vrolyke AANMERKINGEN op zeeker onlangs uytgegeeven Boek, getyteld gemeenzaame t'Samenspraaken tusschen een Geneesheer en zyne Lyders, door ****, Med. Doct.; Die Reedenvoering, geschreeven by Jacob Campo Weyerman , is behandeld met een groote bescheidenheid, alzoo
den Schryver van die overzeldzaame t'Samenspraaken zich niet bekend maakt; als meede, dewyl de
Voorgeevel van zyn Werk is verciert met dit eerlyk Devys: Recte faciendo neminem timeas; Dat is op
goed Nederduyts gezegt: Gaat recht door zee en ontziet geen Mensch. Den Stipten dag van de Uytgave
dier bovengemelde Aanmerkingen, benevens de Naamen der Neederlandsche.Boekverkopers, by dewelke die Reedenvoering te bekomen zal zyn, staan nader in deeze Courant te worden bekend gemaakt.
21 oktober 1737, blad 1 + 2 + 3
Op Heeden word uytgegeeven een Tractaat, geintituleert: Piet fopt Jan, en Jan fopt Piet, ofte Boertige
en Ernstige Zamenspraak tusschen een Protestant, Jansenist en Jesuit, over de nieuwerwetse Mirakelen
van den Abt Paris, en 't Boek van den Heer de Montgeron, tot verdeediging derzelve, in groot Octavo.
En is te bekomen by de volgende Boekverkopers: als te Amsterdam by H. van Eyl, A. Hek, H. Uytwerf, A. Wor, de Erven van J. Ratelband, Aldewerelt, J. Rotterdam, Outgers, J. Esvelt, J. Lovering,
G. Rykman, H. Slichtenhorst, J. Hartig, J. Kouwen, J. van Broek, en J. vander Woude; te Dord by
van Braam, Haarlem van Lee, 's Hage Winterswyk, van Thol, C. en F. Boucquet, Leyden Luchtmans,
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J.A. Langerak, A. Kallewier, en G. Langerak; Rotterdam J.D. Beman en Losel; Delft C. Bool, Gouda
A. Staal, Utrecht W. Kroon en J. Evelt, en Middelburg Meerkamp en S. Marjouw.
(Ook verschenen op 25 oktober 1737)
21 oktober 1737, blad 1 + 2 + 3
Daar is gedrukt en te bekomen by Barent Das, Boekverkoper in de Pylsteeg by de Warmoesstraat te
Amsterdam, een Vertoog, getytelt: Verdeediging van Jakob Campo Weyerman tegens Alexander Le
Roux; Die Verdeediging vervat een verhaal van het voorgevallene tussen de twee bovengenoemde in de
Roos te Vianen. Thans is die Verdeediging onder de Drukpars, vertaalt in 't Frans, vermeerderd door
eenige Texten en nadere Aanmerkingen: Den stipten dag van de uytgaave dier Vertaaling staat by deeze
Couranten bekent gemaakt te worden.
24 januari 1738, blad 1 + 2
Het Lang verwagt Werkje, getyteld: Natuurkundige, Historise &c Aanmerkingen, op en tegens zeeker
Boek, getyteld: Gemeenzaame t' Samenspraaken tussen Geneesheer en zyne Lyders,
door ****, Med.
Doc. word thans uytgegeeven by Barend Das, Boekverkoper in de Pylsteeg te Amsterdam, De schryver
der bovengemelde Aanmerkingen Jakob Campo Weyerman, erkent geene Exemplaaren voor de zyne,
dan die geenen welke Hy eigenhandig heeft ondertekend met zyn Naam in Schrift; de Prys is 6 Stuyvers.
(Ook verschenen op 3 february 1738, blad 1 + 2)
12 maart 1738, blad 1 + 2
De zeldzaame Levensbyzonderheeden van L. Arminius, J.C. Weyerman, R. Hennebo, J. Veenhuyzen,
en veele andere beruchte Personaadgien , vervattende derzelver byzondere ongemeene Beurtverwisselingen, verwonderlyke Avontuuren en geestryke Schertsen, by wyze van vrolyke t'Samenspraaken, beide
in Onrym en Rym, door Jacob Campo Weyerman , de Prys is fl. Zyn te bekomen by Barend Das, Boekverkoper op de hoek van de Pypemarkt te Amsterdam, en by de meeste boekverkopers in de Nederlandse Steeden; by welke meede te bekomen zyn Jakob Campo Weyerman's Aanmerkingen op en tegen zeeker Boek, getyteld: Gemeenzaame 't Zamenspraaken tussen een Geneesheer en zyne Lyders:Prys
6
Stuyv.
(Ook verschenen op 21 maart, blad 1 + 2, 2 april, blad 2, 25 april, blad 1 + 2, 7 mei, blad 2 1738)
25 april 1738, blad 1 + 2
De zeldzaame Levesbyzonderheeden van L. Arminius, J.C. Weyerman , R. Hennebo, J. Veenhuyzen en
veele andere beruchte Personaadgien , vervattende derzelver byzondere ongemeene Beurtverwisselingen, verwonderlyke Avontuuren en geestryke Schertsen, by wyze van vrolyk t'Samenspraaken, beide in
Onrym en Rym, door Jacob Campo Weyerman, de Prys is fl. Zyn te bekomen by Barend Das, Boekverkoper op de hoek van de Pypemarkt, bezyden 't Stadhuys te Amsterdam, en by de meeste boekverkopers in de Nederlandse Steeden.
(Ook verschenen in 1738 op 30 mei, blad 1 + 2, 13 juni, blad 1 + 2 + 3, 25 juni, blad 1, 22 september,
blad 2, 31 oktober, blad 1 + 2, 31 december, blad 1 + 2, in 1739 op 12 januari, 20 maart, blad 1 + 2, 8 juni, blad 2, 20 juli, blad 1 + 2, 28 augustus, blad 1 + 2, 30 september, blad 2, 21 oktober, blad 1 + 2, 11
november, blad 2, en in 1740 op 18 januari, blad 1 + 2, 8 april, blad 2, 19 oktober, blad 1 + 2 en 21 december, blad 1 + 2).

15 september 1738, blad 1 + 2
Te Rotterdam by Dirk Hartigsveld, Boekverkoper in de Westwagestraat, is gedrukt den Voorlooper
van de Kronyk der Bankroetiers, vervattende derzelver ongehoorde Krygslisten, Treur-eindende
Blyspellen, bestudeerde Schelmeryen, linksche Behandelingen, en eerloose Pracktyken, door Jakob
Campo Weyerman, in 8vo: de Prys is 5 Stuyv. (waar van reets het Groote Werk in twee Deelen in 8vo
op de Pers is).
10 december 1738, blad 1 + 2
Te Amsterdam by Pieter Aldewerelt [...] Een Weeklyks Schrift, getytelt het SCHOUWBURG DER
HARTSTOGTEN, de Prys is 2 st.
(Ook verschenen op 12 december 1738)
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7 januari 1739, blad 1 + 2
Te Amsterdam by Pieter Aldewerelt , Boekverkoper in de Wolvestraat, is gedrukt een weeklyks Papier,
getyteld: Het Schouwburg der Hertstogten . Dat Schrift vervat allerhande Treur-eindende en Vrolyke
Geschiedenisse, geestigen antwoorden, zeldsame Gedagten, en voor at een Schat van keurlyke Zedelessen, in Rym en Onrym, door Jacob Campo Weyerman; hier van zyn reets vier Bladen van no.1 tot 4 afgedrukt, en ingenaait a agt Stuyvers, en ieder Blad a twee Stuyvers te bekomen.
(Ook verschenen op 9 januari, blad 1 + 2, 14 januari, blad 1 + 2 en 19 january, blad 1)
3 augustus 1739
[...] By gem. P. Aldewerelt is noch gedrukt en te bekomen: Het Schouwburg der Hertstogten door Jacob Campo Weyerman: de Prys is agt stuyvers. NB. Dit zyn de laatste Schriften die de voorn. Weyerman voor zyn Gevangenis geschreven heeft.
(Ook verschenen op 12 augustus, blad 1 + 2)
3 juni 1739, blad 1 + 2
Te Utrecht by Johannes Evelt is gedrukt en wordt Heden uytgegeeven, den Steen der Wyzen; bewaarheid uit de H. Schrift en uit de Grond-beginzels der aloude Wysgeren, door Jacob Campo Weyerman.
En zyn mede te bekomen te Dord by Van Braam, Middelburg Meerkamp, R'dam Beman en Van Gilst ,
's Hage Winterswyk , F. en C. Boucquet en 0. en P. van Thol; A'dam J. Rotterdam , J. Roman de Jonge , J. Kouwe, Lovering, Aldewereld, Huisteen, Eveld, v.d. Woude en Charlois; Haarlem Van Lee,
Gouda Staal, Leyden Potvliet en Jongeleyn en by de verdere Boekverkopers meer; de prys is 6 Stuyvers.
(Ook verschenen op 8 juni, blad 1)
13 mei 1740, blad 1
Te Amsterdam by BAREND DAS, Boekverkoper op de hoek van de Pypemarkt by 't Stadhuys, word
Heden uytgegeeven: eenige Scherpe Aanmerkingen over de Historie des Pausdoms, opgesteld door een
Karthuyzer Monnik in een Brief, overgeschikt aan den Autheur J.C. Weyerman, en deszelfs Antwoord,
verzeld door Godgeleerde en Zedekundige Betragtingen door J.C. Weyerman, 4to, de Prys is 18 Stuyvers.
27 februari 1741, blad 1 + 2
Barend Das, Boekverkoper op de hoek van de Pypemarkt te Amsterdam, is door Inkoop magtig geworden de Copy van de Scherpe Aanmerkingen over de Historie des Pausdoms, opgesteld by een Carthuyzer Monnik, in een Brief overgeschikt aan den Autheur J.C. Weyerman, met deszelfs Antwoord, verzeld met Godgeleerde en Zedekundige Betragtingen, eertyds voor den Autheur voor 18 Stv., en nu voor
10 Sty.
25 september 1741, blad 1
Ook is by A. van der Hoeven in de Maarssemansteeg gedrukt en te bekomen [...] Nog is by Hem te bekomen de Naakte Waarheid door J.C. Weyerman, in 4to, a 20 St.
3 januari 1742, blad 2
In 's Gravenhage by 0. en P. van Thol en by B. Brummelbosch, op het Spuy in de 3 Gulde Hartjes, zyn
op Heden te bekomen: Letterlievende, Zeedekundige, Historische en Stigtelyke Betragtingen by JAKOB CAMPO WEYERMAN, als ook te Amsterdam by C. Wyers, H. Boussiere, en J. van Houten,
Haarlem van Lee, Leyden Abkoude, Delft Boel, Rotterdam Lozel en Smithof, Dordrecht van Braam,
Gorkom Goetzee, Gouda Staal, Middelburg Bakker en v. Hoeke, Vlissingen Paayenaar, en Ter Goes
Huysman: de Prys is twaalf Stuivers.

2. Advertenties voor werken die mogelijk van belang zijn voor de Weyermanstudie
9 juni 1721
De Amsterdamsche ARGUS, drie Deelen Compleet , is alom by de Boekverkoopers te bekoomen, tot
twaalf Guldens vyftien Stuyv. Contant , en elk Deel byzonder, voor vier Guldens vyf Stuyvers, gebon-
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den. NB. Word bekent gemaakt, dat de eerste ARGUS, behoorende tot het vierde Deel welke gedrukt
staat te worden, om de Solemniteit van den aanstaanden Woensdag, niet zal worden uytgegeeven op
den elfde, maar 18de Juny naastkomende.
6 oktober 1721
NB. De ARGUS N.18, die den achtsten October moest uytkomen, zal niet voor den zestienden, en te
gelyk met N.19 worden uytgegeven.
12 maart 1731
Te Amsterdam by de Erven J.Ratelband en Comp., is gedrukt en te bekomen, de Europische Mercurius, XLIste Stuks 2de Deel, de 6 laatste Maanden van't Jaar 1730, berichtende de Gesteltenissen der
Zaaken van Staat en Oorlog in alle Heerschappyen van Europa enz.: benevens 's Lands Plakaten, als
dat tegen 't Officie van Gregorius de VIIde, met een Kort Begrip van het Leeven van dien Paus; Ook
vind men in dit Deel noch een kort Aanhangsel ofte een vervolg van de verfoeyelyke Sodomie, in Quarto. NB. Dit Deel is zonder Plaaten. By dezelve Drukkers word nu meede uytgegeeven het Maandelyks
Berigt uyt de andere Waereld, of Samenspraak der Dooden, voor de Maand February 1731
3 augustus 1731
Te Amsterdam by de Erven van J.Ratelband en Comp., is gedrukt en alom te bekomen het Maandelyks
Berigt uyt de Andere Waereld, of de Spreekende Dooden, voor de Maand July 1731 tusschen 2 Princen
van Oranjen, Philibert, uyt den Huyze van Chalon, en Frederik Hendrik uyt den Huyze van Nassouw,
Stadhouder van den 7 Provintien. Dit Werkje word alle Maanden vervolgd; en bestaat nu uyt 121 Stukjes, vervattende in een kort Begrip, by wyze van een Samenspraak, de Historien van veele voorname
Keyzers, Koningen en mindere Persoonen van Rang, die door hunne Daaden een groote naam in de
Waereld verkreegen hebben enz.
13 februari 1732
Te Amsterdam by de Erven J.Ratelband en Comp. is gedrukt en te bekomen, het Maandelyks Berigt
uyt de andere Waereld, of de Spreekende Dooden, bestaande in Reedeneeringen tusschen allerhande
verstorvene Potentaaten en Personagien van Rang, begind met de Maand July 1721, en is tot Heeden
noch voor eenige weinige Exemplaren compleet te bekomen. Het stukje van de Maand January 1732,
nu uytgegeeven, behelsd de vermaarde Bedryven van den Roomschen Keyzer Augustus en den grooten
Wysgeer Socrates, in 8vo.
10 juni 1733
Te Amsterdam by de Erven J.Ratelband en Comp. is gedrukt en word uytgegeeven, het Maandelyks
Berigt uyt de andere Waereld, of Spreekende Dooden, zynde dat van January en February, tusschen
Romulus en Julius Caesar; Maart, tusschen Herfilia en Octavia; April, tusschen Albertus, eerste Hertog van Pruysschen, en Christiaan Ernst, Markgraaf van Brandenburg-Bareyth; en de Maand Mey, tusschen Casimirius de IV. Koning van Poolen en Johannes de III. Koning van Zweeden, in welke 2 laatste
Deeltjes de wyze der Regeeringe van Poolen en Poolsch Pruysschen enz. met veel Omstandigheeden
word beschreeven: Dit Werkje is ook noch compleet en by aparte Stukjes te bekomen, en word alle
Maanden vervolgt, in Octavo.
1 januari 1734, blad 1 + 2
Te Amsterdam by de Erven van J.Ratelband en Comp [...] Item het Maandelyks Berigt of Samenspraak der Dooden, tusschen de Keurvorst van Ments en de Hertog de Rocquelaure, voor de
Maand December 1733, zynde de voorige Stukjes van dit Jaar en de voorige Jaaren meede noch Cornpleet te bekomen.
5 februari 1734, blad 1
Te Amsterdam by de Erven van J.Ratelband en Comp. aan den Dam, is gedrukt en werd uytgegeeven,
het Maandelyks Berigt uyt de andere Waereld of Spreekende Dooden, zynde de 151ste Zamenspraak
tusschen Don JAN VAN OOSTENRYK en den grooten HANNIBAL van Carthago, voor de Maand
January 1734, en werd alle Maanden vervolgt, in 8vo.
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13 september 1734, blad 1 + 2
Te Amsterdam by de Erven J.Ratelband en Comp. aan den Dam, is voor de Maand AUGUSTUS gedrukt en werd uytgegeeven: het Maandelyks Bericht uyt de andere Waereld, of Spreekende Dooden,
bestaande in een Redeneeringe tusschen 2 Turkse Keyzers Mahometh de II. die de Stad Konstantinopolen ingenomen heeft, waar op de ondergang van't Griekse Keyzerryk is gevolgt, en Ibrahim, die Ao
1648 is geworgt, in 8vo en werd alle Maanden vervolgt.
(Ook verschenen op 22 september, blad 1 + 2)
2 maart 1735
Te Amsterdam by de Erven van J.Ratelband en Comp. aan den Dam [.. 1 Item het Maandelyks Berigt
uyt de andere Waereld, of Spreekende Dooden, tusschen den eersten Christen Keizer CONSTANTYN
den Grooten, en Karel, laatst overleeden Landgraaf van Hessen-Kassel, voor de Maand January 1735;
en het vervolg dier Samenspraak, voor de Maand February, is Heeden ook te bekomen.
4 juli 1735
Te Amsterdam by de Erven van J.Ratelband en Comp. aan den Dam [...] Item word by dezelve voor de
Maand Juny uytgegeeven: het Maandelyks Berigt,of Samenspraak der Dooden, tusschen den Aatsbisschop van Canterbury en den Marquis van Montross, in Octavo.
5 augustus 1735
Te Amsterdam by de Erven van J.Ratelband en Comp. aan den Dam [...] Item word by dezelve uytgegeeven: het Maandelyks Bericht uyt de andere Waereld ,of Spreekende Dooden tusschen den Hertog
van LOTHARINGEN KAREL DE V., die de stad Weenen ontzet heeft, en de Athenienser Generaal en
Admiraal THEMISTOCLES, voor de Maand July 1735, in 8vo.
3 oktober 1735, blad 1
Te Amsterdam by de Erven van J.Ratelband en Comp. aan den Dam [...] Item het Maandelyks Berigt,
of Samenspraak der Dooden, tusschen ERICH den IX. en GUSTAVUS den I., Koningen van Zweeden, voor de Maand September 1735.
20 januari 1736
Te Amsterdam by de Erven van J.RATELBAND en Comp. aan den Dam, werd voor de Maand December uytgegeeven, het Maandelyks Berigt, of de Spreekende Dooden, tusschen FREDERIK de 3de
Roomsch Keyzer, en JOHAN WILHELM FRISO, Vader van den tegenwoordigen Prins van Oranjen.
Ook zyn noch eenige weynige Exemplaaren van dit Werk compleet te bekomen, bestaande in 174 Stukjes in 8vo, en werd alle Maanden vervolgt.
8 juli 1737
Te Amsterdam bij de Erven J. RATELBAND en Comp. aan den Dam, en in alle Steeden, is gedrukt en
te bekomen: Het Maandelyks Berigt, of Samenspraak der Dooden, voor de maand Juny 1737, behelzende met de volgende Stukjes, die in de maanden July en Augusty enz. zullen uytkomen, een volkome
Leevensbeschrijving van den dapperen en onvergelijkelijken FRANCISCUS EUGENIUS, Prince van
Savoyen en Piemont, en den Fransschen Generaal Grave van GRAMMONT, uyt het Hoogduyts vertaalt, in Octavo.
26 november 1738, blad 1 + 2
De Ontleeder der Gebreeken Ontleed, of Aanmerkingen op de aanmerkelyke Aanmerkingen, gemaakt
door de Heer Jakob Campo Weyerman, op een Boek genaamt Gemeenzaame Samenspraaken tussen
een Geneesheer en zyne Lyders in de Koorts, Scheurbuyk, Steen, Graveel, vallende Ziekte, en andere
Zenuwachtige Gebreeken, Vrysters Ziekte en Kwaalen toevallig aan Kraamvrouwen, als desgelyks in
Venus-Kwaalen enz. En tot een bewys der Deugden van de Medicynen, daarin gerecommandeerd, heeft
de Schryver der gemelde Samenspraaken, en van dit Werk, Order gegeeven aan Barent Das zoo veel van
de middelen voor de Koorts gratis, of om niet, weg te geeven, als genoeg is om honderd Persoonen te
geneezen, welke die Ziekte hebben, op Conditie dat dezulke, die dezelve aannemen, zich verbinden
zoodanige duydelyke en gemakkelyke Onderrigtingen waarteneemen, als Haar gezegt zal worden, die ze
zal konnen haalen (mitsgaders een Uyttreksel uyt: Bisschop Burnet's Verhaal van den Tegenwoordigen
Staat der Engelsche Gestelykheid, opgedraagen aan de Koninginne Anna). Het gantse Werk is door-
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mengd met Godgeleerde, Natuurkundige, Zedekundige, Ernstige en Boertige Reedeneringen: de Prys is
f1:10. De Samenspraaken 15 Stuyvers. Te bekomen by de volgende Boekverkopers, als te Amsterdam
by B. Das op de hoek van de Pypemarkt, bezyden 't Stadhuys, Rotterdam Beman, Lozel , Smithoff, ,
Bos en Pelt, Leyden Langerak , Bos, Deyster, , Visser en Van Damme , Haarlem Van Lee, Bos en Assendelft , Dord. Van Braam en 't Hooft , Delft Bool en Boitet , Gouda Staal , 's Hage Bloemendaal , Boucquers , Van Zanten en Vander Kloot , Utrecht Charlois , Poolsum , Kroon , Eveld en Paddenburg, Breda
Kieboom en Poel, Alkmaar Hoolwerf, , Hoorn Duyn , Nymegen Heymans , Zwol Van Straaten, Harderwyk Brinkink , Groningen Bansma en Spandau, 's Bosch Pallier, Weesp Vander Weyde , Campen Thiel
en Thiel Van Leeuwen. NB. De Middelen voor de Koorts, gratis, of om niet , uytgegeeven te worden,
zullen een aanvang neemen van den eersten tot den laatsten December aanstaande, en zyn alleen te bekomen by Barent Das voornoemt: de Prys is f7.
(Ook verschenen op 1 december, blad 1 + 2)

3. Advertenties uit de Amsterdamsche Courant
29 juni 1730
Tot Amsterdam by Jacob Campo Weyerman in de weyde Lombaersteeg, en by de voornaemste Boekverkopers in de Nederlandse steden, zyn Berichten en Quitanties te bekomen, achtereenvolgens welke
de voornoemde Schryver by Inteekening zal uytgeeven, de Ontleedkunde der Hartstogten; de Vertellingjes van Monsr. de la Fontaine, in Nederduytse Vaerzen vertaelt; de Gezangen van Anakreon en Sapho, insgelyks berymt in het Nederduyts; de Kroniek der Paruyken; het Blyspel van Amphitrion, of de
twee Sofias; te gelyk met eenige ongemeene Leevensbyzonderheden des Schrijvers, in 4 deelen, in Octavo: De Inteekening geschied mede by G. Bouman en Joris van der Woude Boekverkopers.
(Ook verschenen op 11 juli)
1 augustus 1730
Op Maandag den 14 Augusty, zal by Jacob Campo Weyerman te bekomen zyn, een tractaet getytelt,
Godgeleerde, Zeedekundige en Historise Bedenkingen, over Proverb k. 28, v. 15, 17 zynde een Vervolg
op den Text van Romeyn k. 1, v. 27. Tot op heden primo Augusty zyn `er nog eenige Quitanties te bekomen in het by de Berichten bekent Werk, van den gem. Autheur.
15 augustus 1730
Op heeden Dinsdag den 15 Augusty wordt uytgegeeven een Vertoog, getytelt Godgeleerde, Zeedekundige en Historise Bedenkingen over Proverb 28: vers 15 en 17 (* zie onderaan) zynde het vervolg op den
Text van Rom. 1: vers 27. Dit Boek is te bekomen by den Autheur Jacob Campo Weyerman, by Gerard
Bouman over het Meysjes Weeshuys en by de Boekverkopers in de Nederlandsche Steden.
(Ook verschenen op 15 augustus 1730 met de volgende verschillen: op heeden Donderdag den 17 Augusty i.p.v. Dinsdag den 15 Augusty, en op de plaats van het sterretje is ingevoegd 'met een Nareeden
behelsende eenige Regtsgeleerde Aenmerkingen, over de Straf der Sodemieten')
28 mei 1733
In alle steeden is te bekomen, de Slapende Philosoof in 't Harnas gejaegt tegen den Goliath J.K. Weyerman, in quarto, de prys is 2 stuyvers en is te bekomen by [...]
30 juli 1739
By de Wed. Jacobus van Egmont, op de Reguliers Breestraat, is thans te bekomen, het Weelderig Vernuft, gestraft in de persoon van Jacob Campo Weyerman, in Quarto, voor 2 stuyvers.

Conclusie
In totaal heb ik 69 Weyerman-advertenties gevonden. De spreiding over de periode
(1720 t/m 1745) is weergegeven in onderstaande grafiek. (Bij de aantallen is geen
rekening gehouden met de verschillende edities).
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1720 : 0
1721 : 0
1722 : 0
1723 : 0
1724 : 1
1725 : 2
1726 : 0
1727 1
1728 : 0

1729 : 4
1730 : 0
1731 : 0
1732 : 0
1733 : 8
1734 : 3
1735 : 1
1736 : 2
1737 : 6

1738 : 17
1739 : 16
1740 : 5
1741 : 2
1742 : 1
1743 : 0
1744 : 0
1745 : 0

In de jaren twintig publiceerde Weyerman zijn `grote' tijdschriften, maar van reclame daarvoor zijn in de Leydse Courant geen sporen te vinden. Betekent dit dat
er voor die tijdschriften voldoende belangstelling was of waren de uitgevers van die
tijdschriften niet alert genoeg? In elk geval de advertenties die we terugvinden tot
1733 zijn voor de Historie des Pausdoms (3x), den Echo des Waerelds (lx) en de
Leevensbeschrijvingen der Konstschilders en Konstschilderessen (4x).
Uit de grafiek blijkt dat de advertenties voornamelijk voorkomen in de periode dat
Weyerman het (financieel) moeilijk had. In 1731 gaat hij namelijk failliet en vlucht
naar de vrijplaats Vianen. Vanaf 1733 zijn er 60 advertenties; 1738 en 1739 (vlak
voor zijn gevangenneming) vormen met een aantal van respectievelijk 17 en 16 het
hoogtepunt. De zeldzaame Leevensbijzonderheden van L. Arminius, J. C. Weyerman, R. Hennebo en J. Veenhuyzen en de Natuurkundige, Historische etc. Aanmerkingen zijn voor dit hoogtepunt verantwoordelijk (respectievelijk 2 en 7 advertenties apart en 5 samen). Naast Eenige Aanmerkingen over de Historie des Pausdoms (4x) en de Schouwburg der Hertstogten (6x) wordt voor de andere werken
slechts een of twee maal geadverteerd. Weyermans gevangeneming wordt, als aansporing tot de kopers, in twee advertenties voor de Schouwburg der Hertstogten
vermeld. Na 1739 verschijnen er advertenties waarin oude publicaties worden aangeprezen; de Naakte Waarheid (1741) en Eenige Aanmerkingen over de Historie
des Pausdoms (1740). Van het laatste werk verkoopt Weyerman de rechten aan Barend Das, die het in 1741 acht stuivers goedkoper aanbiedt. Het enige nieuwe werk
in de periode na '39 is Letterlievende, Zeedekundige, Historische en Stigtelijke Be-

tragtingen (1742).
Enkele opmerkingen over de tweede lijst. Weyerman had in 1738 (nog) een zeer
grote invloed op de publieke opinie, ondanks het feit dat de justitie hem op de hielen zat. Op 26 november verschijnt er een advertentie waarin men wil aantonen dat
Weyermans kritiek in de Natuurkundige, Historische etc. Aanmerkingen onterecht
is. Weyerman betwijfelde hierin namelijk het nut van bepaalde geneesmiddelen.
Om Weyermans ongelijk te bewijzen, konden honderd personen gratis middelen
tegen de koorts krijgen. Of deze mensen werkelijk zijn genezen, weet ik helaas
niet.
Peter Altena (in De satiricus Jacob Campo Weyerman, de luis in de pels van de
verlichting (1987), p. 14) veronderstelt dat Weyerman in Amsterdam ook boekverkoper en uitgever is geweest. Deze veronderstelling wordt bevestigd door de advertentie van 29 juni 1730 in de Amsterdamsche Courant. Weyerman noemt hierin zes
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werken die hij bij intekening zal uitgeven en verkopen in de Lombaertsteeg.
Tenslotte een opmerking over de derde lijst. Geen van de advertenties uit de
Amsterdamsche Courant komt in de Leydse Courant voor. Welke advertenties
staan in welke krant, en waarom? Om die vraag te beantwoorden moet ook de
Amsterdamsche Courant voor de gehele periode systematisch onderzocht worden.
Duidelijk is dat de achttiende-eeuwse krant als informatiebron over Weyerman
nog lang niet uitgeput is.

gebaseerd op een nota, geschreven onder leiding van K. Bostoen.

Shakespeariana
A. J. HANOU

In zijn nieuwste boek: Shakespeare in Nederland. Kroniek van vier eeuwen Shakespeare in Nederlandse vertalingen en op Nederlands toneel (Zutphen 1988) geeft
Robert H. Leek aan Weyerman een heel bijzondere plaats als Shakespeare-kenner.
Hij zegt namelijk dat Pels' classicistische doctrines het voor Shakespeare in de
achttiende eeuw bedorven hebben; het allereerste kritische opstel aan Shakespeare
gewijd, buiten Engeland, was van Van Effen afkomstig (p. 26-27). De dichterlijke
kwaliteiten van Shakespeare werden hierin laatdunkend verworpen. Van Effens
houding werd norm. Maar: 'De mening van een vroege dwarsligger, de geestige en
vrijmoedige Jacob Campo Weyerman (1677-1747)', verdient wel even aandacht. In
de loop van een artikel over verschillende Europese toneelschrijvers in een nummer
van Den Rotterdamschen Hermes van 1721 zegt hij: 'De Engelschen hebben een
Shakespeer gehad, die wonderlijke treurspelen heeft voortgebragt: Macbeth,
Othello en diergelijke, welke zonder de feil bloed op het tooneel te storten, onweergadelijk zijn en nog hedendaagsch door verdienstige acteurs in d'uyterste volmaaktheid uitgevoerd worden.' Ook elders geeft deze zoon van een van Willem
III's officieren er blijk van Shakespeares werk in Engeland te hebben zien spelen
en misschien ook gelezen te hebben. Maar hoewel Weyerman de onderscheiding
ten deel valt zich voor het eerst in het Nederlands over Shakespeare uitgelaten te
hebben, heeft zijn onvoorwaardelijke lof klaarblijkelijk weinig weerklank gevonden." (p. 27). - Een portret van Campo drukte Leek bij deze passage af. Blijkens
de bronnenlijst baseerde hij zijn opinie mede op de Amsterdamse Hermes en de
Vrolyke Tuchtheer l
Dit is zeer vererend voor Campo. Bij deze evaluatie van Weyerman als eerste die in
Nederland de grootheid van Shakespeare (h)erkend heeft, moet echter wel enige
voorzichtigheid betracht worden. Het is niet werkelijk zeker dat Weyerman de
eerste of enige zal blijven. Leek baseert zich namelijk op de inzichten en het onder-

91

zoek van mevrouw Pennink. `Mevrouw R. Pennink heeft vijftig jaar geleden deze
materie ten voile uit de doeken gedaan in haar proefschrift: Nederland en Shakespeare: Achttiende Eeuw en Vroege Romantiek, dus zal ik volstaan met een
vluchtige behandeling van de stof.' (p. 26). Wie dit proefschrift doorneemt vindt
daar waardevolle informatie, maar hij zal ook moeten concluderen dat het met
mevr. Penninks bronnenkennis maar matig gesteld was. Zij is gewoon de bekende
canon van in de negentiende eeuw als belangrijk beschouwde auteurs langsgelopen. Leek lijkt te denken dat op die wijze de achttiende-eeuwse opvattingen werkelijk uitputtend aan bod komen. Dit, hoewel hijzelf toch juist Weyerman op het erepodium kon plaatsen. Het is dus de vraag hoelang Weyerman op dit eregestoelte
kan blijven zitten, al zullen sommigen dit hopen, om goede redenen. Het volgende
moge een extra stut zijn.
In no. 51 van het eerste deel van de Ontleeder der Gebreeken (25 sept. 1724. p.
404-405) zit Weyerman in de trekschuit van Amsterdam naar Haarlem. Hij treft
daarin een Engelsman die hem als een bekende begroet. De Brit heeft een toneelstuk van Shakespeare in de hand. Hij vraagt Campo, wie er binnenkort in de
Ontleeder gehekeld zal worden - Campo schreef immers toch nooit zozeer `verbeeldelyk, maar altoos Persoon betreffend'? Campo weert zich tegen dit verwijt met
Shakespeare te hulp te roepen:
`Maar (herhaalde ik) zie Shakespear eens na, en die zal u doen zien, hoe ongelukkig dat een Schryver is, die, gelyk als een Waarzegger, al de impertinente
Vraagpunten der nieuwsgierige Uilskuikens moet beantwoorden' (p. 405). Hierop
volgen achttien versregels. De eerste luidt:
En wie schimpt op de Hovaardy?

En Weyerman zegt in een foot bij die regel:
Why, who cries out on Pride,
That can therein tax any private Party? &c. Shakespear.

Enig gezoek leerde mij dat die laatste twee verzen afkomstig zijn uit As you like it
(act II scene 7 vss. 70-71). Zij zijn het begin van het antwoord van Jaques aan de
oude hertog uit dat stuk. De hertog had hem verweten te zijn 'a libertine, / As sensual as the brutish sting itselP 2
Is aardig dat Weyerman zich zo in zekere zin met
een dergelijke persoonlijkheid identificeert. Dit daargelaten: Weyermans achttien
regels zijn overduidelijk een vertaling/bewerking van Jaques' antwoord. We treffen bier dus een ander voorbeeld van Shakespeare-invloed, in de vorm van een
stukje As you like it in Weyerman-Nederlands. Om vergelijking en studie mogelijk
te maken, volgen hieronder de twee stukjes tekst.
.

Why, who cries out on pride,
That can therein tax any private party?
Doth it not flow as hugely as the sea,
Till that thw weary very means do ebb?
What woman in the city do I name
When that I say, The city-woman bears
The cost of princes on unworthy shoulders?
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Who can come in and say that I mean her,
When such a one as she, such is her neighbour?
Or what is he of basest function,
Thinking that I mean him, - but therein suits
His folly to the metal of my speech?
There then; how then? what then? Let me see wherein
My tongue hath wrong'd him; if he be free,
Why then, my taxing like a wild goose flies,
Unclaim'd of any man. -

Weyerman:
En wie schimpt op de Hovaardy?
Poog ik en Jan en Klaas met Laster te beschaamen?
En wie doch zal die Juffer raamen,
Die groot gebrogt in Laken-py,
Thans braid in Zyde, in Goud, met 't Uurglas op haar Dey?
Is die Madame myn Vertooning?
Wanneer een Buurklappei woont naast haar trotsche Wooning,
Die op dat Hoofdstuk vry min heeft tot haar Verschooning.
Deez' goude Vest, o Vriend! sprong nooit uit zyn Finantie:
(Schreeuwt Teunis Broubaart, die nog Kat nog Hond betaalt.)
Dat 's waar, maar meen ik u? neen Admiraal. je dwaalt,
Je ontbeert het recht Bescheid, zo wel als de Quitantie
Van den Verkooper, die, doch in een vrye Lucht,[vrijplaats]
En onder 't Jaaren-pak, en onder de Armoe zucht.
Maar posito 't raakt u, `k zal 't Vuur wat nader leggen,
En 't is de Waarheid? ha dan heb je een slechte kans.
Zo niet; dan is myn Schimp gelyke een wilde Gans,
Op wiens verheve Vlucht geen Mensch iets weet te zeggen.

Aldus verdedigde Weyerman, met behulp van Shakespeare, zich tegen het verwijt
dat hij in zijn satires `personaliseerde': dat was omdat men zichzelf of anderen
wenste te herkennen. Hij slaagde er natuurlijk wel in onmiddellijk een bepaald individu aan te tasten: Teunis Broubaart, die in dit blad vaak voorkomt (vgl. I 55.
211-212; II 257). Een knipoog naar de lezer. - Weyerman besluit met te zeggen dat
de Brit op dit vertoog verbleekte en zich overgaf aan Engelse rust (d.i. een flinke
hoeveelheid sterke drank).
Verwijzingen naar Shakespeare komen ook nog voor in De voornaamste beweegredenen van Moses Marcus (p. 22; hier commentarieert JCW zelf op de Ham-

let).
Noten
1.
2.

Zie p. 399. Hij geeft zelf geen paginaverwijzingen, maar ik neem aan dat hij doelt op de
Shakespeare-referenties in de Tuchtheer p. 210, en in de Asd. Hermes II p. 128, 155.
Ik citeer naar de uitgave: The complete works of William Shakespeare comprising his
plays and poems. With an introduction and glossary by B. Hodek.
London z.j.
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Signaleringen
Van Effen en vrouwen . - Op 29 januari 1988

verdedigde Suzanna van Dijk haar proefschrift, Traces de femmes. Presence femini-

ne dans le journalisme francais du XVIIIe
siecle (als nr 18 verschenen in de reeks Studies van het Instituut voor Intellectuele Betrekkingen, Nijmegen; APA-Holland University Press, Amsterdam & Maarssen). In
het eerste hoofdstuk wordt de spectatoriale
visie op vrouwen van Van Effen in zijn Misantrope (1711-1712) en Bagatelle (17181719) nader beschouwd. Schrijfster stelt vast
dat Van Effen in zijn denken en schrijven de
neiging vertoont om tegenpolen en tegengestelde begrippen naast elkaar te plaatsen:
aan de ene kant positieve, redelijke deugden
en houdingen, aan de andere kant afkeurenswaardige ondeugden. In dit schema zijn
de mannen veelal de dragers van deugden en
de vrouwen degenen die niet deugen. Met
deze schematische voorstelling is Van Effen
schatplichtig aan traditionele denkers, aldus
Suzanna van Dijk. Erkend wordt dat Van
Effen in de loop van zijn spectatoriale carriere het schema nuanceert.
In een bestek van dertig pagina's over beide vroege spectators van Van Effen biedt
Suzanna van Dijk een bruikbaar vertrekpunt voor een nadere analyse van de visie
van de Hollandsche Spectator op vrouwen.
Vergis ik me niet, dan is Van Effen in zijn
nederlandstalige spectator ongewoon agressief als het gaat over vrouwen. Dat zal wel
bij de aangenomen rol van bedaagde mopperkont horen.
P.A.
Welopgevoede wagenpraters
Onlangs heeft P.C. Paardekooper in de
NTg (80, p.491-511; 81, p.42-71) een uitvoerig artikel gewijd aan de geschiedenis van
het persoonlijk voornaamwoord U.
In het eerste deel van zijn artikel schetst hij
de ontwikkeling van het vnw. U tot onderwerpsvorm. Hij ziet deze ontwikkeling als
een onderdeel van het ontstaansproces van
het ABN, dat, vooral binnen Amsterdam,
gevormd werd als een menging van Amster-
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dams, Antwerps en tekstinvloeden. In het
tweede deel behandelt P. het proces van de
totstandkoming (in taal = taalgebruik, t.o.
tekst) van de tweedeling tussen een reeks
vertrouwelijke voornaamwoordelijke aanspreekvormen en een reeks beleefde (het
gaat hier dus niet om de keuze tussen u, gy,
etc.).
VOOr 1600, dus voor het ontstaan van het
ABN, kwam "taal" vrijwel geheel overeen
met dialekt. De Nederlandse dialekten kenden en kennen (behalve in het gebied met
doe) alleen een naamwoordelijke tweedeling
tussen vertrouwelijke en beleefde aanspreekvormen.
P. wil nu laten zien dat -in taal!- indirekte
av'en ( = aanspreekvormen - 5.0.) een tussenfase gevormd hebben tussen een tweedeling alleen in de naamwoordelijke av'en en
een tweedeling bovendien in de voornaamwoordelijke av'en.
lE fase: Dominee, kom jij morgen; Jan

kom jij morgen.
2E fase: De indirekte ay. is in oorsprong altijd beleefd; daarmee komt nu een begin van
een tweedeling binnen de eigenlijke zin:

komt dominee morgen; zal ik mijnheer nog
eens inschenken.
3E fase: Dominee, komt u morgen; Jan,
kom jij morgen (ABN: naamw. en voornmw. tweedeling).
P. onderzoekt nu een groot aantal teksten
die z.i. "taal" goed weergeven. Voor de 17e
eeuw zijn dit kluchten. Op grond hiervan
concludeert hij o.a. - dat de indirekte ay. in
"taal" voor 1611 uit het Frans is overgenomen en waarschijnlijk door de Antwerpenaren is meegebracht - dat het een beleefdere
pendant is van de direkte ay. en er, zij het in
veel geringer aantal, geregeld mee afwisselt dat een voorzichtig begin van de voornaamwoordelijke tweedeling (gy etc./jy etc.) te
bespeuren valt.
In de 18e eeuw neemt het percentage indirekte av'en sterk toe; ook de voornmw.
tweedeling dringt steeds verder door. Aan
het einde van de 18e eeuw is de tweedeling
jy/u in de randstad ook bij de burgerij door-

gedrongen.
Eerst citeert P. uit Ten Kate's Aenleiding
(1723), waarin staat vermeld dat 'men thans,
volgens de beleeftheid, gewoon /is/, den
aengesprokenen ( = een meerdere of lieden
van `Aenzien en Opvoeding' - S.0.) in de 3.
Persoon te bejegenen'.
Na Van Effen komt P. dan terecht bij Weyermans Vermakelyk Wagenpraatje (Marechal 1985). De brief, die als inleiding dient
en waarin de tekst is ingebed, heeft een keer
Ued (met een d geschreven, dus heel
beleefd); 3 direkte (P. telt slechts 1) en een
indirekte ay.: `Myn Heer gelieve dan te weeten ...' (r.31). De drie welopgevoede sprekers uit het eigenlijke wagenpraatje gebruiken nergens jy, jou, je, maar consequent gy,
u, uw.. Volgens P. (ik heb het niet nageteld S.0.) hebben 50 clauzen helemaal geen
voornmw. ay., 20 een direkte en 11 een indirekte ay.
Dit aantal indirekte av'en laat zien, evenals
het consequente gebruik van gy etc., dat
Weyerman goed op de hoogte was van de
wijze waarop welopgevoede lieden elkaar
toespraken.
Susanne Onel-Flapper
Eind 1987 promoveerde te Nijmegen P.G.
Hoftijzer op het proefschrift: Engelse boekverkopers bij de beurs. De geschiedenis van
de Amsterdamse boekhandels Bruyning en
Swart, 1837 - 1724. Het werk, voorzien van
fondsreconstructies en handelscorrespondentie, werd uitgegeven bij APA te Amsterdam & Maarssen (1987). Hoftijzer behandelt de Noordnederlandse boekhandel in relatie tot Engeland gedurende de zeventiende
eeuw in het algemeen en bekijkt de families
Bruyning en Swart in het Engelse milieu te
Amsterdam, hun boekhandel, hun uitgeverij en hun politieke stellingname. In het bijzonder gaat hij in op hun produktie van Engelse bijbels en een Engels-Nederlandse atlas. Hoftijzer komt tot de conclusie dat persoonlijke achtergronden en levensovertuiging bij deze boekverkopers, afkomstig uit
de strenge Engelse bruinistengemeente, een
grotere rol hebben gespeeld dan commerciele factoren. Hun assortiment weerspiegelt
duidelijk hun stellingname (godsdienstige
tractaten, politieke pamfletten), maar

maakte de bedrijven ook kwetsbaar. Toen
boekverkopers van hugenotenafkomst geduchte concurrenten werden in de handel op
Engeland, en meer inspeelden op de toenemende publieke belangstelling voor de Engelse literaire en wetenschappelijke ontwikkelingen, ging de handel ter ziele. Dat Weyerman, uitzonderlijk belezen in de Engelse
literatuur en enkele malen bezoeker van de
bakermat daarvan, in deze dissertatie geen
rol speelt, wordt misschien veroorzaakt
door de eenzijdigheid van de handel van de
besproken boekverkopers. Niet interessant
voor JCW en zijn tijdschriften? Anderzijds
waren de zaken al zodanig achteruitgegaan
dan er weinig aanleiding is om een pittig
commentaartje in JCW's vroege periodieken te verwachten. Eenmaal valt Campo's
naam: daar waar Hoftijzer in een noot verwijst naar Het vermakelijk wagenpraatje om
de verkoop van medicijnen in de boekwinkels te adstrueren.
A.N.
Prosper Marchand
Marchand mag zich de laatste tijd weer posthuum verheugen in een grote belangstelling. Daar heeft hij zelf terdege de basis voor
gelegd door zijn brieven, handschriften en
boeken aan de Leidse Universiteitsbibliotheek na te laten, waar ze de toegewijde verzorging en bestudering genieten van mevrouw C. Berkvens-Stevelinck. Eind 1987
kwam van haar te Leiden, bij E.J. Brill gereed: Prosper Marchand. La vie et l'oeuvre
(1678 - 1756). Het boek is eigenlijk pas cormpleet met de op 27 mei 1988 bij dezelfde uitgever verschenen Catalogue des manuscrits
de la collection Prosper Marchand (avec la
collaboration de Adele Nieuweboer). Het
eerstgenoemde boek gaat na het eerste
hoofdstuk over het leven van Marchand in
op de eerste werken, waarna L'Histoire de
l'origine et des premiers progres de l'Imprimerie (1740) en Le Dictionnaire historique
(1758/1759) ieder een apart hoofdstuk krijgen. Interessanter wellicht nog zijn het gedeelte dat de onuitgegeven werken aan de
orde stelt, het hoofdstuk over de journalistieke arbeid van Marchand en de aandacht
die wordt besteed aan de verschillende activiteiten van Marchand als intermediair tus-
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sen auteur en publiek: correctie, het schrijven van voorwoorden, het ontwerpen van illustraties en het bezorgen van edities. De
boekhouderlijke wijze waarop Marchand
gegevens noteerde, annoteerde, organiseerde en tenslotte conserveerde, maakt het mogelijk de produktie van de materiele dragers
van ideeen in de tijd van Weyerman in verschillende vormen en stadia op de voet te
volgen, vooral nu ook bovengenoemde catalogus is gereedgekomen. De catalogus bevat
een beschrijving van niet alleen de handschriften van Marchand, maar ook van
diens Libri Annotati (ca. 300 van de 3000
nagelaten boeken). Een persoonsnamenregister verschaft gemakkelijk toegang tot auteurs, uitgevers, illustratoren, etc., evenals
de correspondenten van bijv. het Journal litteraire. Afzonderlijke registers op boekverkopers en boektitels maken het de onderzoeker van de eerste helft van de 18de eeuw extra gemakkelijk om door te dringen tot die
rijke bron: het legaat Marchand.
A.N.
JCW op prentbriefkaart
Recent verscheen onder auspicien van het
bestuur een prentbriefkaart met een afbeelding van JCW, de gravure van J. Houbraken naar C. Troosts schilderij.
Deze kaart, geschikt voor verzending en
voor op de schouw, draagt op de achterzijde
(in de linkerbovenhoek) de tekst:
Jacob Campo Weijerman (1677-1747),
satiricus en schilder.
Leest hem en wordt vriend van
de stichting JCW
Postbus 16732 - 1001 RE Amsterdam
Belangstellenden kunnen de kaart in 10tallen bestellen (min. 10) voor f 10,-- per 10
stuks. Daartoe volstaat een kaartje of briefje met de bestelling aan het adres van de
stichting. Losse kaarten gaan f 1,25 per stuk
kosten; op deze wijze kunnen uitsluitend minimaal 10 ex. worden besteld.
G.M.
Medio juni 1988 is de Catalogus van de oude
drukken van het Rotterdamsch Leeskabinet
verschenen, samengesteld door drs. I.W.
Wildenberg, als nr. 33 uit de reeks `Historische Publicaties Roterodamum, Grote
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Reeks'. Het Rotterdamsch Leeskabinet, een
eerbiedwaardige prive-bibliotheek, is ondergebracht in de UB van de Erasmusuniversiteit te Rotterdam.
In deze beschrijving van dit oude en rijke
bezit is op bldz. 121, onder nr. 495 ook een
Weyermanconvoluut opgenomen. Het gaat
hier om: Den Persiaansche zydewever, De-

mokriets en Herakliets Brabandsche voyagie, de Hollandsche zinlykheyt, den Antwerpschen courantier, en de gehoornde
broeders. Voor de auteur [1737]. 4°: [18]
140 [8] 108 100 [2] 96 104. De bibliotheeksignatuur waaronder het convoluut kan worden geraadpleegd, luidt: K 581.
K.B.
Campisten als fijnproevers
In de reeks over het genootschapsleven van
deze tijd schreef E.B.M.J. Blomme in het
juli/augustusnummer van Literatuur (jrg. 5,
nr.4) een artikel over de Stichting JCW. Een
aantal foto's, o.a. van Houbrakens gravure
van Weyerman en van het inmiddels beroemd geworden neusdoekje, illustreren de
interviews met Jeroen van Heemskerck Diiker en Andre Hanou.
Blomme laat hen aan het woord over Weyerman zelf en over de Campisten: fijnproevers van bulderend proza. Ook schetst hij
een aantal activiteiten van de Stichting en
vermeldt de titels van Weyermans werken
die nu verkrijgbaar zijn. Enkele tradities die
het genootschap kent, blijven evenmin onvermeld. Wel krijgen deze naar verhouding
vrij veel aandacht, waardoor Literatuurlezers wellicht een eenzijdig beeld krijgen van
Campisten, die slechts prat zouden gaan op
hun rituelen.
Na de opmerking aan het slot, dat de Stichting nog beter zou kunnen functioneren als
er zo'n 50 nieuwe vrienden/vriendinnen bijkwamen, worden adres en gironummer van
de Stichting genoemd. Of er iemand de
eveneens genoemde vriendenbijdrage heeft
overgemaakt, is nog niet bekend.
M. van Vliet

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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