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Kopij-aanwijzingen

Zie binnen-achterkant van het omslag

Een wager boek doorspekt met het vet van andere schrijvers.
Robert Burtons The Anatomy of Melancholy als bron van
Vermake4*Wagen praaije van Jacob Campo Weyerman.1
-

THERESIA KOELEWIJN
Aan het slot van het Vermakelyk Wagen-praatje (1739) beschuldigt Weyerman, bij
monde van de heren boekhandelaren, de "nieuwe Schryvers" van plagiaat:
[...] dat de drukpars wordt onderdrukt door nieuwe drukken, nieuwe
Schryvers, en nieuwe stukken [...] Dat de piepjonge Toehoorders komen
aandonderen, vermomt in Hoogleeraars tabbaarden, en dat zy geweldadiglyk
inrennen in allerhande klassen van leeroeffingen. Dat zy de Godgeleerdheid,
de Geneeskunde, de Rechtsgeleerdheid, de Zeede- Wis en de Giskunde het
onderste boven harken. Dat zy allerhande bladwyzers en blaauwe boekjes
doorlopen, om daar uyt aantekeningen by een to schrapen, gelyk onze
Koopluyden vreemde havens opzoeken, tot voortzetting van den Koophandel.
En vooral dat zy hunne magere boeken met het vet van andere Schryvers
doorspekken2.
We kunnen wel aannemen dat Weyerman deze passage niet zonder zelfspot zal
hebben opgeschreven. Want Weyerman zelf heeft ook dankbaar gebruik gemaakt
van de 'bladwyzers' en 'blaauwe boekjes' van andere schrijvers. Ik geef een
beknopte inventaris: Tale of a Tub van J. Swift, A True Born Englishman van D.
Defoe3, The Tattler van Steele en Adisson4, gedichten van B. Jonsons, The
London Spy van New Ward6. In het werk van Weyerman zijn van deze auteurs
'navolgingen' en 'ontleningen' gevonden, of, zoals T. Broos het noemt, '(omgewerkte) vertalingen zonder bronvermelding', of 'een "soort" aemulatio', volgens
A. Hanou.
De volgende ontlening (want zo zal ik deze getuigenissen van Weyermans
belezenheid noemen) kunnen we nu aan dit rijtje toevoegen. Het grappige is dat
deze tekst, waarin Weyerman letterdieven over de hekel haalt, zeif ook gestolen
is. Weyerman veroordeelt hier als het ware zijn eigen ontlening. Ik geef de tekst
van Weyermans bron hier weer ter vergelijking met het bovenstaande citaat uit
het Vermakelyk Wagen-praatje:
[...] 'presses be oppressed', and out of an itching humour that every man
hath to show himzelf, desirous of fame and honour (scribimus indocti
doctique), he will write no matter what, and scrape together it boots not
whence. 'Bewitched with this desire of fame, etiam mediis in morbis', to the
disparagement of their health, and scarce able to hold a pen, they must say
something, 'and get themselves a name', saith Scaliger, 'though it be to the
downfall and ruin of many others'. [...] and they that are scarce auditors,
vix auditores, must be masters and teachers, before they be capable and fit
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hearers. They will rush into all learning, togatam, armatam, divine, human
authors, rake over all indexes and pamphlets for notes, as our merchants do
strange havens for traffic, [...] As apothecaries we make new mixtures
every day, pour out of one vessel into another; and as those old Romans
robbed all the cities of the world to set out their bad-sited Rome, we skim
off the cream of other men's wits, pick the choice flowers of their tilled
gardens to set out our own sterile plots. Castrant alios ut libros suns per
se graciles alieno adipe suffarciant (so Jovius inveighs): they lard their
lean books with the fat of others' works. Ineruditi fares, etc.'
Dit fragment is afkomstig uit The Anatomy of Melancholy (1621) van Robert
Burton. De schrijver fulmineert in de inleiding van dit boek tegen letterdieven, en
dat heeft Weyerman blijkbaar aangesproken. Voor de bezorgers van Baron van
Syberg (1733) zal Burton geen onbekende zijn, alleen, daar betrof de ontlening
(vooralsnog) een alinea8, terwijl in het Vermakelyk Wagen praatje een-tiende deel
van de tekst gebaseerd is op Burtons boek. Voordat ik iets over die ontleningen
zeg, wil ik eerst iets meer vertellen over The Anatomy of Melancholy.
-

Robert Burton en The Anatomy of Melancholy
Over het leven van Robert Burton (1577-1640) valt weinig te vertellen. Het
speelde zich in alle rust of aan de universiteit van Oxford, waar hij zich in 1599
als student liet inschrijven, en in 1614 zijn academische graden (in de theologie
en de wijsbegeerte) behaalde. Burton werd in 1616 als 'vicar' (predikant) van St.
Thomas Church aangesteld. Verder moet hij bibliothecaris zijn geweest van zijn
'College' Christ Church - een passende bezigheid voor een man die, volgens eigen
zeggen, zijn tijd grotendeels doorbracht in zijn studeerkamer, temidden van zijn
boeken (Burtons prive-bibliotheek bevatte zo'n tweeduizend titels). Die belezenheid
vindt haar neerslag in het boek, waaraan hij een groot deel van zijn leven
schrijvend en herschrijvend besteedde: The Anatomy of Melancholy.
The Anatomy of Melancholy (1621) is zijn enige werk, afgezien van wat
Latijnse gelegenheidsgedichten en een satirische komedie, Philosophaster (1615),
eveneens in het Latijn. The Anatomy of Melancholy is een aaneenrijging van
citaten uit allerhande literatuur, een compilatie van de toen beschikbare kennis
met betrekking tot wat Burton 'melancholie' noemt. Deze melancholie blijkt ook
de belangrijkste drijfveer te zijn tot het schrijven van zijn boek, conform Burtons
opmerking: "I write of melancholy, by being busy to avoid melancholy. There is no
greater cause of melancholy than idleness, 'no better cure than business', zodat
we het boek rustig als zijn levenswerk kunnen beschouwen.
Burton werd beroemd met dit boek: de drukgeschiedenis illustreert dat. Tijdens
zijn leven verschenen er maar liefst vijf drukken van deze folio-pil (de moderne
pocket-editie, in zakbijbelformaat, telt meer dan duizend pagina's). Na Burtons
dood kwamen er - in iets langzamer tempo - nog drie herdrukken, de laatste in
1676. Gedurende de rest van de zeventiende en de gehele achttiende eeuw werd
The Anatomy of Melancholy niet meer herdrukt.
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Gezien deze drukgeschiedenis lijkt The Anatomy of Melancholy een vergeten boek
in de 'eeuw' van Weyerman. Toch is dit niet helemaal waar: een dagboeknotitie
van een zekere Thomas Hearne uit 1734 (de tijd van Baron van Syberg en het
leert dat The Anatomy of Melancholy weliswaar
Vermakelyk Wagen-praatje)
'disregarded' was, en voor een prikje te koop, maar zeker niet vergeten: het boek
wordt 'a common-place for filchers' genoemd. Een heel beroemde 'lener' van The
Anatomy of Melancholy is Laurence Sterne, die het boek 'geplunderd' moet hebben
voor zijn Tristram Shandy (1760). Gevallen van later datum zijn The Essays of
Elia van Charles Lamb, en van de andere Romantici: Keats' Lamia, Miltons Il

Penseroso.
The Anatomy of Melancholy is op het eerste gezicht een encyclopedisch handboek
voor psychische noodgevallen. De titel belooft een volledig overzicht op het
terrein van melancholie: What it is, with all the kinds, causes, symptomes,
prognostickes & severall cures of it. En inderdaad, in de drie delen van het boek
behandelt Burton dat allemaal uitgebreid:
'diseases in general, diseases of the mind, anatomy in general, anatomy of the
soul, definition of melancholy, causes , symptoms of melancholy', zo luiden de
titels van de desbetreffende paragrafen in deel een. Deel twee van het boek is
helemaal gewijd aan de verschillende 'cures' van melancholie. Deel drie geeft een
speciaalstudie van 'love melancholy'. De overzichtelijke indeling van het boek, de
genummerde paragrafen en de uitgebreide synopsis aan het begin van elk deel
beloven een gestructureerd overzicht te geven van deze ziekte. Burton zag The
Anatomy of Melancholy blijkbaar ook als medisch naslagwerk: hij beweert in zijn
inleiding dat hij dit boek schreef om zichzelf te genezen van melancholie en ook
om anderen die door deze ziekte gekweld worden, te helpen.
Maar het valt mee: tijdens het lezen van The Anatomy of Melancholy blijkt dit
handboek een zeer leesbare bloemlezing te zijn van (vak)literatuur. Het aardige is
dat Burton, in zijn drang naar volledigheid, iedereen aan het woord laat die iets
over zijn onderwerp heeft geschreven. En omdat Burton melancholie heel breed
opvat, komt ook bijna iedere - toen bekende - schrijver aan het woord. Dat
daarin de klassieken een belangrijke plaats innemen, zal niemand verwonderen,
maar Burton citeert ook moderne schrijvers, zoals Shakespeare en Camden.
Melancholie kan van alles inhouden: hallucinaties, zonnesteken, verliefdheid, rouw,
jaloezie, geloofstwijfel, voedselvergiftiging etcetera. Burton behandelt als
mogelijke oorzaak van melancholie onderwerpen als 'loss of liberty', 'death of
friends', 'poverty and want', maar ook - heel modern - een moeilijke jeugd; enheel eigentijds - de stand der sterren, de invloed van boze geesten en de
ongezonde lucht die bijvoorbeeld rond Venetia heel wat ellende veroorzaakt.
Burton komt op deze manier bij de meest bizarre onderwerpen terecht. Zijn
betoog onderbreekt hij voortdurend met allerlei merkwaardige anecdotes, verhalen,
voorbeelden, spreuken en gedichten.
Karakteristiek voor The Anatomy of Melancholy is de rijkdom aan citaten. In
elke paragraaf discussieert Burton met tientallen andere schrijvers. Het mag dan
ook geen wonder heten dat The Anatomy of Melancholy ook in later eeuwen nog
zo populair was: het werd als onmisbaar beschouwd bij het maken van een belezen

3

indruk in conversatie en schrijfwerk. Maar ook vanwege het leesplezier werd The
Anatomy of Melancholy gewaardeerd. Samuel Johnson beschouwde het boek als
'the perfect bedbook', en het is meer dan dat. The Anatomy of Melancholy gaat
over alles wat menselijk is, en Burtons persoonlijke, ironische kijk op de
ongemakken en ondeugden van de aardbewoners, helemaal in de stijl van Democritus, de lachende filosoof, maakt het tot een plezier om te lezen.

De ontleningen in het Vermakelyk Wagen praatje
-

Wat een opluchting: Weyerman is niet de enige 'lener' van The Anatomy of
Melancholy geweest, en sterker nog, we kunnen hem nu schikken onder beroemdin ieder geval in
heden als Sterne en Keats. Hoewel The Anatomy of Melancholy
de zeventiende eeuw - niet vertaald is, en ik ook nog geen andere ontleningen
aan The Anatomy of Melancholy ben tegengekomen, is het, gezien Weyermans
belangstelling voor de Engelse letteren, niet zo vreemd dat Burtons boek in zijn
werk is opgedoken. Misschien heeft Weyerman, tijdens een van zijn reizen naar
Engeland, goedkoop een exemplaar op de kop kunnen tikken - misschien had een
boekhandelaar(!) het hem wel aanbevolen: The Anatomy of Melancholy was in de
achttiende eeuw immers gedevalueerd tot verantwoord citatenboek.
Weyerman gebruikt The Anatomy of Melancholy op verschillende manieren:
allereerst als citatenboek, als hij de Latijnse citaten waarmee de reizigers in het
Vermakelyk Wagen praatje hun gesprekken opsieren, via The Anatomy of
Melancholy in zijn boekje terecht laat komen. Van de andere manier van ontlenen
heb ik al een voorbeeld laten zien: de tekst van Burton wordt daarbij vertaald, of
liever: bewerkt, en komt (soms wel, soms niet) met Latijns citaat en al terecht in
het Vermakelyk Wagen praatje. Deze manier van ontlenen is van meer inhoudelijke
aard. Weyerman gebruikt The Anatomy of Melancholy, behalve als citatenboek,
ook als medisch naslagwerk en als satirische bron. Al deze vormen van ontlening
zullen nu wat uitgebreider aan de orde komen. Ik wil aan de hand van een
schema, een indruk geven van Weyermans manier van werken. Tegelijk wordt deze
nieuwe informatie verwerkt in opmerkingen over de annotaties van Gerardine
Marechal in haar uitgave van het Vermakelyk Wagen praatje.
Het schema hieronder geeft een volledig overzicht van de parallellen tussen
Weyermans tekst en die van Burton. Elke passage is 'genummerd' met een letter;
ik zal daarmee steeds verwijzen. In de tweede kolom staan de pagina's van de
recente uitgave van het Vennakelyk Wagen praatje l° waar de desbetreffende
passage is te vinden. In de derde kolom staan de vindplaatsen in The Anatomy of
Melancholy van de uitgave van 1676 11 , de meest contemporaine die tot mijn
beschikking was. In de vierde kolom tenslotte staan de pagina's vermeld van de
moderne pocket-editie van H. Jackson'. De afkorting SP verwijst naar de
Satyricall Preface in The Anatomy of Melancholy.
-

-

-

-

-
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A 40-43
B 57-58
C 62
D 63-64
E 69
F 72
G 72-73
H 113
I 114
J 114
K 115-116
L 117
M 118
N 122
O 122-123
P 123-125
Q 128-130
R 133-134
S 134-135
T 136
U 136
✓ 137
W 137-139
X 140

226
227
226
144
11
25
231
4
18
20
22
23
29
26
24
25
21
21-22
21-22
390
390
391
391
4

II, 209
II, 211
II, 208
II 17
SP 40
SP 75
II, 220
SP 22
SP 58
SP 61
SP 67
SP 69
SP 83
SP 76
SP 71
SP 73-74
SP 65-66
SP 65-67
SP 64-66
III, 328
III, 328
III, 329
III, 329
SP 22-23

The Anatomy of Melancholy als medisch naslagwerk
Aan het begin van het Vemiakelyk Wagen praatje staan ontleningen, die afkomstig
zijn uit de paragrafen 'Concerning the patient' (2.1.4.2), 'Of Physic which curette
with medicines' (2.4.1.1) en 'Precious stones, metals, minerals, alteratives' (2.4.1.4).
Zoals de titels al aangeven, is het onderwerp van deze paragrafen de geneeskunde.
Weyerman gebruikt de informatie uit Burtons boek voor zijn discussie aan het
begin van het Vennakelyk Wagen praatje, waarin dokters en kwakzalvers over de
hekel gehaald worden (p. 31 - 79).
Deze discussie is begonnen met de klacht van de dame over 'pyn aan het hart'.
De oudste heer in het reisgezelschap biedt haar daarop wat 'goudpoeder' aan, en
de dame knapt zienderogen op. De jongste heer informeert dan spottend of dat
drinkbaar goud niet zo'n kwakzalversmiddel is, waar de boekhandelaren tegenwoordig de kost mee verdienen. Daarmee is het thema van Vennakelyk Wagenpraatje geintroduceerd: de verkoop van kwakzalversmiddelen door boekhandelaren,
het hoofdonderwerp van de satire. En de ruzie tussen de beide heren is begonnen.
De oudste heer voelt zich geroepen om zijn goudpoeder, en de kwakzalvers te
verdedigen door de geneesheren aan te vallen. Daarna is het de beurt van de
jongste heer, die de geneeskunde verdedigt en op zijn beurt de kwakzalvers
-

-
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Illustratie van E. McKnight Kauffer uit The Anatomy of Melancholy,
The Nonesuch Press, 1925
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ed. London,

aanvalt. Weyerman gebruikt in deze discussie fragmenten uit bovenstaande
paragrafen uit The Anatomy of Melancholy (passage A, B, C, D en G).
Deze ontleningen (in ieder geval A, B, C en D) zijn goed to herkennen in de
discussie, omdat ze afwijken van de rest van de argumentatie van de beide heren
(die vooral uit denigrerende opmerkingen en sterke verhalen bestaat, met andere
woorden: satirisch van aard is) door hun serieuze toon en vertoon van geleerdheid. De redenaties van de beide heren zijn globaal gesproken (zie schema
hieronder) op dezelfde manier opgebouwd:

OUDSTE HEER
• opmerkingen over de onkunde van
dokters
• referaat tegen de geneeskunde (A)
• andere argumenten tegen medicijnen
* eerste voorbeeld: Woodward
• tweede voorbeeld: Dubelair
• samenvattende vergelijking kwakzalvers en dokters

JONGSTE HEER
* referaat voor de geneeskunde (B)
• ander argument: de vorstelijke beloning van artsen (onderbreking
oudste heer met tegenvoorbeeld
Woodward)
* vervolg referaat: Plinius weerlegd
(C)
* verdediging beloning-argument (D)
* voorbeelden, waaronder: Bombast
(F)

Eerst geven ze een wetenschappelijk referaat ten beste over oorsprong en geschiedenis van de geneeskunde (uiteraard met verschillende visies), gevolgd door
nog wat losse argumenten; dan illustreren ze hun standpunt met voorbeelden van
dokters en kwakzalvers. Zulke 'colleges' zijn natuurlijk heel passend voor 'twe
over rype Heren, beyde mannen van studie, beleezenheid, en ervarenheid', maar we
herkennen de stijl van Weyerman toch meer in de
anecdotes en verhalen over de corrupte, ijdele, en zelfingenomen Woodward, Dubelair en Bombast.
De reden hiervan is duidelijk: Weyerman vertaalt in deze referaten min of meer
letterlijk Burtons tekst. Ter illustratie geef ik hier de 'originele' tekst van
passage A en B, de bron van de referaten van de oudste en de jongste heer op
pagina 40-43 en pagina 57 van het Vennakelyk Wagen praatje:
-

The devil himself was the first inventor of it: Inventum est medicina meum,
said Apollo; and what was Apollo, but the devil ? The Greeks first made an
art of it, and they were all deluded by Apollo's sons, priests, oracles. If we
may believe Varro, Pliny, Columella, most of their best medicines were
derived from his oracles. Aesculapius his son had his temples erected to his
deity, and did many famous cures; but, as Lactantius holds, he was a
magician, a mere impostor, and as his successors, Phaon, Podalirius,
Melampus, Menecrates (another god), by charms, spells, and ministry of bad
spirits, performed most of their cures. The first that ever wrote in physic
to any purpose was Hippocrates, and his disciple and commentator Galen,
whom Scaliger calls fimbriam Hippocratis; but as Cardan censures them,
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both immethodical and obscure, as all those old ones are, their precepts
confused, their medicines obsolete, and now most part rejected.
I acknowledge it a most noble and divine science, insomuch that Apollo,
Aesculapius, and the first founders of it merito pro diis habet, were
worthily counted gods by succeeding ages, for the excellency of their
invention. And whereas Apollo at Delos, Venus at Cyprus, Diana at Ephesus,
and those other gods, were confined and adored alone in some peculiar
places, Aesculapius had his temple and altars everywhere, in Corinth,
Lacedaemon, Athens, Thebes, Epidaurus, etc., as Pausanius records, for the
latitude of his art, deity, worth and necessity.
Vanwege de Burtoniaanse afkomst van deze fragmenten wordt nu bijvoorbeeld het
epithethon 'duivels' van de god Apollo, uitvinder der geneeskunde, begrijpelijk. Als
zeventiende-eeuwse dominee beschouwt Burton de heidense god uiteraard als een
duivelse geest. In zijn hoofdstuk Religious Melancholy beweert hij bijvoorbeeld
ook dat de voorspellingen van de Griekse orakels werken van de duivel zijn.
Bij het vergelijken van de beide teksten blijkt dat Weyerman of en toe een
loopje neemt met de tekst van Burton. Zo verandert hij Burtons citaat uit
Lactantius over Aesculapus 'he was a magician, a mere impostor' in 'die Eskulaap
[was] nog groter Tovenaar als Doktor Faust'. En de 'sommigen', die Galeen
(Galenus) de 'zelfkant van Hippocrates' noemen, blijken een plurale tantum te zijn
van Scaliger, die Galenus inderdaadfimbriam Hippocratis noemt.
De hoeveelheid vertaalde tekst is niet zo groot, maar over de invloed van deze
passages op inhoud en structuur van dit gedeelte van het Vermakelyk Wagenpraatje valt wel iets meer te vertellen. Deze twee passages zijn gelicht uit
paragraaf 2.4.1.1 en dat blijkt een belangrijke paragraaf te zijn voor de discussie
in het Vermakelyk Wagen praatje. Burton voert in die paragraaf een debat op
tussen de voor- en tegenstanders van 'Physic, which cureth with medicine'. Die
'medicines' zijn 'Pharmaceutics', medicijnen door apothekers gemaakt op basis
van mineralen en metalen. Goed beschouwd zijn deze medicijnen de voorlopers van
onze moderne geneesmiddelen, vervaardigd door de farmaceutische industrie. Geen
punt van discussie tegenwoordig (hoewel...) maar in Burtons tijd lag dat blijkbaar
anders. Burton laat eerst de tegenstanders aan het woord komen ('many cavil at
this kind of physic'), dan verklaart hij zichzelf voorstander ('I acknowledge it a
most noble & divine science'), tenslotte besluit hij met een gematigd standpunt
('this kind of physic is very moderately and advisely to be used').
De overeenkomst van Burtons discussie met die van Weyerman is opvallend.
Weyerman legt de oudste beer de woorden van de tegenstanders van Burton in de
mond (A), de jongste beer die van de voorstanders (B). Verder 'ontkent' de
jongste beer een argument (het citaat van Plinius) van de tegenstanders, door hem
voor gek te verkiaren (C).
Weyerman heeft zich, wat deze passages betreft, keurig aan Burtons scheiding
tussen voor- en tegenstanders gehouden. Zo keurig, dat ik aanneem dat deze
discussie in paragraaf 2.4.1.1 hem op het idee gebracht moet hebben om een
-
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soortgelijke discussie te beginnen in het Vermakelyk Wagen praatje. Gezien het
thema van het Vermakelyk Wagen praatje, de verkoop van kwakzalversmiddeltjes
door boekhandelaren, is het niet echt nodig om nog iets over artsen te zeggen.
Zij krijgen in de rest van het boekje dan ook heel weinig aandacht. De reden dat
Weyerman de artsen er nu toch bij sleept in deze discussie, ligt in het feit dat
hij een passende 'tegenpartij' nodig heeft. Een ander argument voor deze stelling:
in ander werk van Weyerman zijn dokters en kwakzalvers een pot nat wat hem
betreft. En eigenlijk blijkt ook in het Vermakelyk Wagen praatje, uit de verhalen
over Woodward, Bombast en Dubelair, dat dokters en kwakzalvers niet voor elkaar
hoeven onder te doen. De uitslag van het twistgesprek tussen de beide heren
luidt: onbeslist. Het was Weyerman er in deze schijn-discussie blijkbaar alleen om
te doen beide partijen, dokters en kwakzalvers, zoveel mogelijk zwart te maken.
Toch speelt hij ze tegen elkaar uit, en de afhankelijkheid van deze discussie aan
die van Burton is volgens mij de reden daartoe.
-

-

-

Laten we Burtons onderwerp van discussie en dat van Weyerman eens vergelijken.
Heeft Weyerman er goed aan gedaan zich op Burton te baseren, en is de
overenting geslaagd te noemen? Ikzelf vind wat dat laatste betreft alvast van
niet. Ads Weyerman The Anatomy of Melancholy als medisch naslagwerk heeft
gebruikt, dan is zijn informatie verouderd, het onderwerp dat hij koos niet
geschikt en bovendien heeft hij Burtons stof niet begrepen, althans niet correct
gevolgd.
Ten eerste vind ik het nogal vreemd dat een voorstander van kwakzalvers zo
afgeeft op de goden van de geneeskunde (het referaat van de oudste heer, op p.
40w.) Dat is volgens mij een schijntegenstelling: zowel artsen als kwakzalvers
zijn twee loten aan dezelfde stam. De oudste heer overtuigt mij dan ook weer van
zijn voorkeur voor de kwakzalvers, wanneer hij aan het einde van zijn betoog een
samenvattende vergelijking geeft tussen dokters en kwakzalvers (p. 54, 55). Daarin
gebruikt hij geen 'wetenschappelijke' argumenten, maar 'sociale', en het verschil
is meteen duidelijk: de rijke 'Stads Eskulapen', de artsen dus, laten zich goed
betalen, terwijl de acme 'Theatrale Marktdoktooren' goedkoop zijn. Maar de
kwakzalvers zijn door de ervaring die ze hebben, veel kundiger dan de heren
artsen, die 'de kranken byspringen met voorschriften, ter loops nageschreven uyt
de aloude of uyt de hedensdaagsche Medicynboeken, zonder de aldergeringste
ervarenheid, keus, nog oordee1" 3.
Een volgend punt waardoor de discussie in het Vermakelyk Wagen praatje er
niet duidelijker op wordt, is het feit dat de oudste heer, degene die het goudpoeder heeft aangeboden, in zijn verdediging daarvoor een tegenstander van
medicijnen blijkt te zijn! Op pagina 43-45 gebruikt hij namelijk weer een aantal
argumenten uit Burtons paragraaf 2.4.1.1, de argumenten van de tegenstanders van
de geneeskunde (en dus ook medicijnen, of 'Pharmaceutics'). De voorkeur van de
oudste heer gaat uit naar 'Moeder Natuur', beter dan 'alle de hedensdaagsche
Recipes en Decipes onzer gedoodverfde geneesheren' 14. Zijn ideaal is de 'vierkanten boer', die geen ander medicijn gebruikt dan een 'dagelyksche oeffening, en
een gestadige matigheid in spys en drank' s:
-
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the country people use kitchen physic, and common experience tells us that
they live freest from all manner of infirmities that make least use of
apothecaries' physic'
Verder spreekt de oudste heer zijn afkeur uit over de 'Heeren, die gantsche
Artzenywinkels innemen' waardoor "s Menschen lighaam' verzwakt', net zoals 'het
tin verslyt door het dagelyks met loog te schuuren' 17:
[...] many are overthrown by preposterous use of it, and thereby get their
bane, that might otherwise have escaped [...] Because there be no such
medicines which do not steal away some of our strength, and rob the parts of
our body18
De citaten hierboven maken duidelijk dat ook deze argumenten afkomstig zijn uit
The Anatomy of Melancholy, paragraaf 2.4.1.1. Weyerman had ze beter achterwege
kunnen laten, want de afkeer van de oudste heer van medicijnen is in tegenspraak
met zijn gebruik van het goudpoeder, een 'Pharmaceutic' bij uitstek, volgens
Burton tenminste. Deze veroordeelt dit 'aureurn potabile' (letterlijk: het drinkbaar
goud) aan de hand van citaten uit Erastus, vanwege 'the corrosive waters which
are used in it' (inderdaad is goud alleen op te lossen in sterke zuren,
bijvoorbeeld zwavelzuur!). Het goudpoeder van de oudste heer in het Vermakelyk
Wagen praatje is waarschijnlijk anders van samenstelling: het wordt opgelost in
'onvervalschte Kurasssou Brandewyn' en richt verder geen schade aan. Maar om
terug te keren tot het punt van discussie: Weyerman had, als hij zich consequent
aan Burtons betoog had willen houden, de oudste heer beter een kruidendrankje
kunnen laten aanbieden.
De laatste inconsequentie in de discussie: de jongste heer kraakt de
kwakzalvers of in de figuur van Bombast (G), die zich ook al van 'overgehaalde
mineralen' bedient, onder andere van het 'drinkbaar goudt' 2°. Maar op deze
manner veroordeelt de voorstander van geneeskunde het gebruik van de bijbehorende medicijnen, en dat klopt niet. Wel reageert de jongste heer hiermee
adequaat op het medicijn van zijn tegenstander (hij keurt met dit verhaal het
drinkbaar goud at), maar zoals we al gezien hebben, was dat goud van een ander
soort. Weyerman gebruikt Burtons scheldkannonade tegen Paracelsus bier voor het
karakteriseren van de kwakzalver Bombast:
-

Ja by [Bombast] dreygt het vuur uyt den Hemel te zullen halen, gelyk
Prometheus [...] by snorkt dat een droppel van zyne overgehaalde mineralen,
meer velds zal aflopen in de domeynen der qualen, als een once van de
geneesmiddelen der ordinare Geneesheren. Ook scheld by de Medikamenten
der Nederlandsche Doktoren, voor weeragtige walgelyke dranken,
onregelmatige pillen, en paardesmeden poeders, welke zelfs den Cykloop
Polifeem de hairen te berge zoude doen ryzen.
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Paracelsus and his chemistical followers, will fetch fire from heaven, will
cure all manner of diseases with minerals [...] He brags, moreover, that he
was primus medicorum, and did more famous cures than all the physicians in
Europe besides, 'a drop of his preparations should go farther than a dram
or ounce of theirs', those loathsome and fulsome filthy potions, heteroclitical pills (so he calls them), horse medicines, ad quorum aspectum Cyclops
Polyphemus exhorresceret.
Het zal duidelijk zijn dat Weyerman zich niet veel heeft bekommerd om Burtons
inhoud. Hoewel de discussie in het Vermakelyk Wagen-praatje het karakter heeft
van een wetenschappelijk debat, snijden de argumenten geen hout. De beide heren
weten niet waar ze het over hebben als ze over de geneeskunde praten. Blijkbaar
stond Weyerman Burtons discussie niet duidelijk voor ogen, en heeft hij her en
der wat argumenten uit The Anatomy of Melancholy overgenomen om zijn
discussie in het Vermakelyk Wagen-praatje een geleerd tintje te geven.
Het ging Weyerman dan ook niet om de inhoud van Burtons boek. De discussiestructuur van paragraaf 2.4.1.1 heeft hem echter wel tot voorbeeld gediend.
Weyerman maakt van Burtons tegenstander van 'pharmaceutics' een dokterhater
(de oudste heer), en van Burtons voorstander een kwakzalverhater (de jongste
heer). De meest in het oog springende tegenstellingen nam hij eruit over, met de
meest algemene argumenten. De details in de discussie (wel wetend dat zijn
publiek niet zat te wachten op de finesses van een verjaard debat over minerale
medicijnen) gebruikt Weyerman zonder zich om de inhoud te bekommeren - wat de
discussie in het Vermakelyk Wagen-praatje er niet duidelijker op maakt.
Het ging Weyerman wat Burtons boek betreft om zijn aardige voorbeelden
(bijvoorbeeld de onverwacht negatieve uitspraak van Plinius 21 over de geneeskunde
(C), toch een autoriteit op dat gebied) en om zijn taal. Weyerman neemt
bijvoorbeeld de alliteratie over van Burtons 'loathsome and fulsome filthy potions'
(G) en vertaalt het als 'weeragtige walgelyke dranken', waarna hij de 'horse
medicines' eveneens laat allitereren: 'paardesmeden poeders'. Waar Weyerman
Burtons tekst te serieus vindt, maakt hij deze wat smediger door zelf wat onzin
in te Lassen. Op deze manier van vertalen en bewerken kom ik straks nog terug.

The Anatomy of Melancholy als satirische bron
De andere ontleningen in het Vermakelyk Wagen-praatje zijn, afgezien van enkele
uit het hoofdstuk 'Religious Melancholy', allemaal afkomstig uit het voorwoord van
Burtons boek, 'Democritus Junior to the Reader', ook wel Satyricall Preface
genoemd, naar het satirische gedeelte ervan. De ontleningen van Weyerman
concentreren zich rond een paar pagina's van juist dat satirische gedeelte.
Deze Satyricall Preface heeft een speciale functie in The Anatomy of Melancholy. Burton wil pier zijn lezers van de noodzaak van zijn boek overtuigen door
vast te stellen dat de melancholie een kwaal is van de gehele mensheid: 'All the
world is melancholy, or mad, dotes, and every member of it'. Verrassend is de
betekenisverschuiving melancholie-dwaasheid: 'Folly, melancholy, madness, are but
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one disease, delirium is a common name to all'. Deze gelijkschakeling stelt Burton
in de gelegenheid om een eersteklas satire op de dwaasheid van het mensdom te
leveren, te vergelijken met Erasmus' Lof der Zotheid. Burton start een 'brief
survey of the world', waarin hij zich in de positie plaatst van Democritus, de
filosoof die lachte om de gebreken der mensheid, en waarin hij als in een theater
elke keer weer een nieuwe vorm van dwaasheid laat opkomen.
Na een korte uiteenzetting over het ontstaan van de dwaasheid laat Burton
zien waar ze allemaal is te vinden: in de kerken, het krijgsbedrijf en de
rechtszaal. Dan gaat hij verder met dwaasheid in het algemeen. Het gedrag van de
mensen is gebaseerd op geldzucht en eigenliefde. Iedereen probeert zich mooier
voor te doen dan hij is, en past zich aan bij alles en iedereen waar maar profijt
is te halen. Van alle dieren, zo beweert Burton, lijkt de mens nog wel het meest
op een kameleon. 'What dost thou think Democritus would have done, had he been
spectator of these things ? Sure I think he would break the rim of his belly with
laughter', is Burtons commentaar hierop. Hij voegt de daad bij het woord en geeft
een aantal voorbeelden van mensen die niet zijn wat ze lijken, omdat ze zich
bevinden in een dwaze, een omgekeerde wereld:
To see a servant able to buy out his master, him that make shoes go
barefoot himself [...]. To see a man turn himself into all shapes like a
chameleon, or as Proteus [...] to act twenty parts and persons at once for
his advantage [...] to rage like a lion, bark like a cur, fight like a dragon,
sting like a serpent [...] to be a wise man at home, a fool abroad to make
others merryn.
Burton besluit dit algemeen overzicht met een drietal argumenten voor de stelling
dat iedereen dwaas is, en toont met bijbelteksten en theologische geschriften aan
dat het niet anders kan, of 'young, old, middle age, all are stupid, and dote'. De
enige wijze op aarde is een StoIcijn ('For he is wise that can command his own
will'), maar niemand beantwoordt aan dat ideaal. Burton 'could produce such
arguments till dark night'; daarom laat hij zijn 'bewijzen' rusten en gaat verder
met speciale vormen van melancholie: die van planten (helleborus), metalen (lood),
dieren (vogels in kooien), koninkrijken (een 'zieke' staat). Ook de staat Engeland
is melancholiek, en nadat Burton een beeld heeft gegeven van de dwaasheid van
zijn vaderland, en de dwaasheid van de naties in het algemeen (chauvinisme) besluit hij zijn satirisch overzicht. Burton start nu, bij wijze van tegenvoorbeeld,
een beschrijving van zijn ideale staat, 'a new Atlantis, an Utopia of mine own'.
Maar dat hoort al niet weer tot het satirische gedeelte van Burtons voorwoord.
Weyerman vond - uiteraard - alleen dit satirische stuk interessant en hij neemt
er behoorlijk wat tekst uit over. In het Vermakelyk Wagen-praatje concentreren
zich de ontleningen op drie plaatsen: nadat de reizigers uitgeruzied zijn over het
verschil tussen geneesheren en kwakzalvers, pakken ze gezamenlijk de feilen van
boekhandelaren aan. Aan het slot van deze samenspraak geven ze aandacht aan de
verkoop van kwakzalversmiddelen. Ze bespotten de boekhandelaren en hun klanten,
en maken ze belachelijk met behulp van vergelijkingen uit de literatuur. Voor die
literatuur baseert Weyerman zich op Burton (H-L). Nadat de heren uitgelachen
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zijn, vinden ze het tijd om de echtelieden van deze 'Marriage a raison' eens aan
het woord te laten komen. De camera wordt nu gericht op herberg De Olifant,
waar de kwakzalvers bij elkaar gekomen zijn om zich te beraden over deze
nieuwste ontwikkeling. De aanval op de boekhandelaren is een redevoering die een
aaneenschakeling is van passages uit Burtons boek (M-Q). Van de vergadering van
de boekhandelaren in Het Parlement van Engelant wordt eveneens een rechtstreeks
verslag geleverd, en daar is (bijna) geen woord Hollands bij (R-X).
De ontleningen heb ik her en der verspreid in de Satyricall Preface teruggevonden. Hier en daar heeft Weyerman wat uit het betoog van Burton geplukt, en
diens satirische opmerkingen op het mensdom in het algemeen betrokken op zijn
eigen kwakzalvers en boekhandelaren in het Vertnake4* Wagen-praatje. De
kwakzalver Jantie Klimop bijvoorbeeld gebruikt Burtons woorden (zie bovenstaand
citaat) om zich tegen de boekhandelaren of te zetten:
Ik een Boekverkoper! Neen, neen, ik kan niet streelen gelyk een patryshond, niet tieren als een leeuw, niet byten als een draak, nog steken als
een serpent [...] Ik zou Socrates niet konnen uythangen binnens huys, en
voor klugtzot scheep komen buytens deurs. Neen, neen, ik ben Jantie klimop
•••

123

Het heeft weinig zin om Burtons betoog en dat van Weyerman hier te vergelijken.
Zowel de kwakzalvers als de boekhandelaren maken gebruik van Burtons satirische
opmerkingen. Ik zal me daarom beperken tot het geven van steeds een voorbeeld
uit elke concentratie ontleningen, om te laten zien hoe Weyerman Burtons tekst
heeft bewerkt, en hoe Burtons tekst van invloed is geweest op die van hem:
To see a scrivener better paid for an obligation, a falconer receive greater
wages than a student: a lawyer get more in a day than a philosopher in a
year, better reward for an hour than a scholar for a twelvemonth's study;
him that can paint Thais, play on a fiddle, curl hair, etc. sooner get
preferment than a philologer or a poet.
Weyermans bewerkingstechniek heeft P.J. Buijnsters' eerder gekarakteriseerd met
de trefwoorden 'concretisering, stilistische versiering en erotisering'. In voorgaande passage (K) blijkt dat deze manier van bewerken ook voor Burtons tekst
opgaat. Weyerman past zijn tekst aan de Nederlandse situatie aan, door de
'greater wages' van de advocaat om te wisselen in 'Zeeuwsche Ryksdaalders' en
'sesstuyvers stukken'. Verder maakt hij van de anonieme 'fiddler' den berugte
Locatelli, Bergamasque Harlequyn van de fool', en concretiseert hij de mythologische 'him that can paint Thais' tot zijn collega-schilders Kornelis Troost en
Jacob de Wit. Kortom: waar Burton volstaat met een korte, onpersoonlijke
aanduiding, geeft Weyerman steeds een uitgebreide, concrete 'zotheid der natuur',
liefst een bekende van hem. Hij breidt Burtons opsomming nog uit met eigen
voorbeelden:
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Een oude totebel, zo dor als het hoorn van een Scheepslantaren, snapt een
jongen Mof op _ tot voldoening haarer zwavellusten, onderwyl dat Naar
zappige Dogter legt to kriewelen op een eenzaam ledikant.
Dit leek me wel een aardig voorbeeld van 'erotisering' van Burtons tekst. Aan het
slot van deze passage geeft Weyerman nog een laatste 'zotheid der natuur': de
kwakzalver Hans Donder, die meer mensen ombrengt dan er 'Gauloisen leggen
begraven op de oevers van de Donau'. De herinnering aan de slachting die aan
deze rivier heeft plaatsgevonden, brengt Weyerman tot het volgende lyrische
commentaar:

Alwaar 't onzaglyk kroost van Gallus legt bedolven.
En sluymert op 't muziek der Duytsche watergolven.
G. Marechal verduidelijkt de historische kontekst van dit gedichtje: het gaat bier
om een veldslag tijdens de Dertigjarige Oorlog (1618-1648). Maar waarom laat
Weyerman zich bier inspireren door een oorlog die voor hem allang geen
actualiteit meer was? Volgens mij heeft Weyerman bier nog de kontekst van
passage I, de klacht van de oorlogsweduwe Andromache, in het achterhoofd.
Burton behandelt daar, in het kader van zijn satirisch overzicht, de gruwelen van
de oorlog. Hij verwijst daar ook naar de voor hem wel actuele Dertigjarige
Oorlog: 'the late civil wars in France, those abominable wars where, [...] so many
myriads of the commons were butchered up, with sword, famine, war, [...] with
such feral hatred, the world was amazed at
Ook in volgende passage (P) betrekt Weyerman de voorbeelden van Burton op de
Nederlandse situatie, bijvoorbeeld als hij de 'drievoet' laat aanspoelen op
Scheveningen en Katwijk; en hij 'versiert' het daaropvolgende gevecht erom als
volgt:
In former times they had but seven wise men, now you can scarce find so
many fools. Thales sent the golden tripos, which the fishermen found and
the oracle commanded to be 'given to the wisest', to Bias, Bias to Solon,
etc. If such a thing were now found, we should all fight for it, as the
three goddesses did for the golden apple,we are so wise: we have women
politicians, childeren metaphysicians; every silly fellow can square a circle,
make perpetual motions, find the philosopher's stone, interpret Apocalypsis,
make new theories, a new system of the world, new logic, new philosophy,
etc. Nostra utique regio, saith Petronius, 'our country is so full of deified
spirits, divine souls, that you may sooner find a god than a man amongst
us.'
[...] elk een zou 'er het mes om trekken; zy zouden 'er allen om pluyshairen, gelyk de drie naakte Godinnen oudtydts malkanderen krabden en beten
om het eigendom van den gulden Appel.

14

Verder breidt hij Burtons tekst uit met eigen voorbeelden: de gouden driepoot
wordt niet alleen naar Bias en Solon gestuurd, maar ook 'van Herodes tot Pilatus,
van den os op den esel'. Jammer dat Weyerman dat niet heeft gedaan met
bijvoorbeeld de 'Vrouwen staatkundigen' en de 'Kinders overnatuurkundigen'.
Voor een voorbeeld uit de laatste concentratie ontleningen volsta ik met het
citeren van enkele beginregels uit de tekst van Burton:
To see a servant able to buy out his master [...] To see a man protest
friendship, kiss his hand, quern mallet truncatum videre [...] To see men buy
smoke for wares [...] To see a man wear his brains in his belly [...] To see
a fond mother, like Aesop's ape, hug her child to death [...] To see wise
men degraded, fools preferred [...] 26
Weyerman vertaalt uit dit stuk heel wat regels, maar Burtons overzicht heeft hem
ook geinspireerd tot een gelijksoortige opsomming, niet van gevallen van
melancholie, maar van kwakzalverij.
[...] Immers speelt den Hoveling voor Quakzalver, wanneer hy die hand komt
te kussen, welke hy gantsch en gaaf zou willen afknippen met een hakmes
of een byl. Den Paap [...] Den Advokaat [...] Den Regter [...] Den Koopman
[etcetera] speelt voor Quakzalver [...] De Historie Schryvers spelen voor
Quakzalvers [...] het geheelal [is] niet anders als een Quakzalvers
Magazyn.27
Weyermans uitroep 'het Heelal is een Quakzalvery!' is een vertaling van Burtons
'the whole world is melancholy, mad, or dotes'. Zo gemakkelijk als Burton van
melancholie dwaasheid maakt, zo verandert Weyerman de betekenis van kwakzalverij in bedrog en dwaasheid. Weyerman start in deze pagina's zijn eigen satirisch
overzicht van de wereld, in navolging van Burton. Opvallend is dat hij daarvoor
niet alleen tekst uit de Satyrical' Preface gebruikt, maar ook het hoofdstuk
Religious Melancholy (passage T-W): tussen pagina 134 en 136 van het Vermakelyk
Wagen-praatje maakt Weyerman een reuzensprong in The Anatomy of Melancholy.
Weyerman heeft de pagina's van Burtons Satyrical' Preface al eens eerder
gebruikt als bron voor een soortgelijk satirisch overzicht, in een aflevering van
De Vrolyke Tuchtheer getiteld: 'Den mensch- en feylenbelagcher' 28. Dezelfde
opsomming, en dezelfde voorbeelden vinden we hierin terug. Weyerman houdt zich
daar vrij letterlijk aan Burtons tekst: elke alinea begint met 'Ik moet lacghen als
ik hoor en zie [...] dat verstandige mannen rook koopen, in stee van gedroogde
veenaarde, dat die man die schoenen maakt voor een ander, zelfs barrevoets
loopt'. In het Vermakelyk Wagen-praatje
gebruikt Weyerman zijn bron veel
creatiever. Maar het Democritisch gelach blijft te horen in Vermakelyk Wagenpraa4e.
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The Anatomy of Melancholy als citatenboek
Weyerman houdt ervan om zijn tekst met Latijnse citaten op te sieren: driekwart
van de Latijnse citaten in het Vermakelyk Wagen-praatje is afkomstig uit Burtons
boek. The Anatomy of Melancholy fungeert hier als citatenboek; indertijd een
volstrekt legitieme actie overigens, om bij het aanhalen van klassieke schrijvers
een 'medium' te gebruiken en dat onvermeld te laten.
Het opsporen van die Latijnse citaten in The Anatomy of Melancholy en ze
vervolgens nagaan in de daarin aangegeven bronnen, is alleen leuk voor liefhebbers van hermeneutiek29. Maar voor andersdenken heeft het ook voordelen. Zo
ben ik erachter gekomen, dat Weyerman - tijdelijk - aan leesblindheid heeft geleden. Op pagina 118 van het Vermakelyk Wagen-praatje staat een citaat, dat volgens Weyermans bronvermelding van Math. Geraldus moet zijn (M). Vergelijk je
Weyermans vertaling met Burtons tekst, dan blijkt dat het citaat niet van
Geraldus is.
De armen en de onvergenoegden haaten de vermogenden en de women, zy
walgen van het tegenwoordig bestier, zy wenschen na een nieuwe regeering,
en zy verlangen dat het onderste mag boven buytelen op een stel en
sprong.
They that are poor and bad envy rich, hate good men, abhor the present
government, wish for a new, and would have all turned topsy-turvy.
Volgens Burton is dit citaat van Sallustius: hij verwijst met noot b (ik gebruik
bier de uitgave van 1676, waar de noten met letters staan aangegeven) naar hem,
en geeft de originele tekst: "Sall. 'Semper in civitate quibus opes nullae sunt

bonis invident, vetera odere, nova exoptant, odio suarum rerum mutari omnia
petunt."''
De naam Matth. Geraldus staat op dezelfde pagina, maar iets meer naar beneden,
en de aanduiding van de bron 'In praef. Stud. juris' onder noot d. Weyerman
combineert zijn citaat met een bronvermelding die er niet bij hoort, door een
simpele b-d verwisseling. In ieder geval darken we aan dit incidentele geval van
leesblindheid het bewijs dat Weyerman uit geen ander boek dan The Anatomy of
Melancholy heeft geciteerd.
Wat de andere citaten van Burton betreft, heeft Weyerman beter opgelet en ze
allemaal keurig overgeschreven, met steeds de bronvermelding van Burton erbij,
ook daar waar die bronvermelding helemaal niet blijkt te kioppen. Weyerman zet,
in navolging van Burton, als auteur van het citaat van passage C Plinius neer,
maar de tekst is onvindbaar in de boeken van zowel Plinius Major als Minor.

Verschillende concordanties zijn erop nageslagen, zonder resultaat. Waarschijnlijk
gebruikt Burton een editie met een corrupte tekst, of hij parafraseert de tekst.
Gezien het onderwerp van het citaat is het waarschijnlijk afkomstig uit Naturalis
Historia van Plinius Maior.
Weyerman heeft deze 'fout' van Burton overgenomen. Dat is niet zo prettig,
maar het is een geruststellend idee dat het citaat in ieder geval bij Burton is
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teruggevonden. Dat geldt ook voor andere, volstrekt onvindbare auteurs als Petri
Oliver, van wie het citaat op pagina 136 (T) moet zijn, en de twee citaten zonder
auteursvermelding: (A) 'Inventum est Medicina meum' en (K) 'Qui Thaidem pingere,
in, lare tibiam, crispare crines, &c.'
Na enig zoekwerk in de bronnen van Burton bleek dat het citaat met betrekking tot de roekeloze Kelten (J), die het als een schandelijke lafheid beschouwen
om een bouwvallige muur te ontwijken Cut dedecorosum pusarent muro ruenti se
subducere: Damasc.') niet van Damascius is, zoals G. Marechal beweert, maar van
Nicolaas Damasceen31.
Een leukere vondst is dat 'zeker Mevrouw, welke melaats zynde, alle haare
goederen bestede tot het gestigt van een Hospitaal voor melaatsen' (H), niet
koningin Elisabeth is geweest, zoals G. Marechal in haar annotatie vermeldt. Het
citaat komt namelijk niet uit de Annales, de kronieken van deze koningin, maar
uit de Magna Britanniae van Camden, een aardrijkskundige beschrijving van
Groot-Brittannie. De desbetreffende passage is gevonden in het hoofdstuk over de
provincie Wiltshire. In de stad Mayden Bradley staat, volgens de beschrijving van
Camden, een hospitaal voor melaatse vrouwen, dat gesticht werd door een
dochter uit de familie Bisset. Zij was melaats, en toen het erfdeel van de Bissets
werd verdeeld tussen de dochters, gebruikte zij haar deel om dat hospitaal te
stichten32.
Na het lezen van de tekst van Polybios wordt ineens duidelijk wie Weyerman
bedoeld heeft met 'zeker Wetgever' die de verering van de goden toeliet, niet
omdat 'hy zelfs bygelovig was, maar wyl by bemerkte dat de stervelingen gaarn
hun zegel hangen aan wonderspreuken, en niet quaads durven ondernemen uyt
vreeze voor de Goden' (V). Trouwens, in Burtons tekst staat er al bij wie er
bedoeld wordt. De tekst van Burtons bronvermelding bij dit citaat luidt '(Lib. 10.
Ideo Lycurgus, etc.) Non quod ipse superstitiosus...' - volgt de rest van het
Latijnse citaat zoals dat ook bij Weyerman staat. In Polybios' Historiae, waar dit
citaat is gevonden 33, vergelijkt hij de beroemde Romeinse generaal Scipio met de
Spartaanse wetgever Lycurgus, omdat ze hun plannen (respectievelijk het verslaan
van de machtige Carthagers en het instellen van een compleet nieuw wetstelsel)
vergezeld deden gaan van de - zogenaamde - goedkeuring van de goden, in de
vorm van zelfbedachte orakeluitspraken en voorspellende dromen. Dit omdat ze
beseften dat hun gevaarlijke en revolutionaire plannen alleen op zo'n manier door
het yolk geaccepteerd zouden worden (inderdaad een 'Quakzalvery, waar voor den
Duyvel zyn broek moet neerleggen').
Tenslotte is The Anatomy of Melancholy ook goed als hulpmiddel bij het
opsporen van onvindbare citaten in het Vermakelyk Wagen-praatje. Als voorbeeld
geef ik het citaat dat van Chrysostomos moet zijn, 'Hominem te agnostere nequeo'
(F). De eerste moeilijkheid bij het thuisbrengen van dit citaat is dat
Chrysostomos, een Griekse schrijver, in het Latijn wordt geciteerd. Vind maar
eens precies dezelfde tekst terug in de verschillende Latijnse vertalingen uit die
tijd. Bovendien is het citaat erg kort, zodat je niet op de betekenis kunt afgaan
bij eventuele parafrases. Ook niet met behulp van het Vermakelyk Wagen-praa4e:
het is niet duidelijk waar dit citaat bij hoort. G. Marechal kiest voor 'zeker
persoon, die than naamloos zal zyn' (rg. 868-9), een onbevredigende oplossing,
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omdat dit geen vertaling is van het Latijnse citaat. The Anatomy of Melancholy
biedt hier uitkomst. Het citaat is teruggevonden door de teksten van Burton en
Weyerman te vergelijken. Weyerman neemt namelijk, zoals gewoonlijk, met het
Latijnse citaat van Burton, diens bijbehorende tekst mee:
'For how' (saith he [Chrysostomos]) 'shall I know thee to be a man, when
thou kickest like an ass, neighest like a horse after women, ravest in lust
like a bull, ravenest like a bear, stingest like a scorpion, rapest like a wolf,
as subtle as a fox, as impudent as a dog? Shall I say thou art a man, that
hast all the syptoms of a beast ?°'

'Horn. 6, in 2 Epist. ad Cor. Hominem te agnoscere nequeo, cum tanquam
asinus recalcitres, lascivias ut taurus, hinnias ut equus post mulieres, at
ursus ventri indulgeas, quum rapias ut lupus, etc.
Het citaat van Chrysostomos vermeldt Burton bij zijn tekst, en het Latijn komt
exact overeen met dat in het Vermakelyk Wagen praatje. We beschikken nu over
de volledige tekst van het citaat (Weyerman heeft alleen de eerste paar woorden
overgenomen) en iets meer informatie over de plaats waar het staat in Chrysostomos werk. Het citaat is nu, ook al zijn de woorden anders, dankzij de 'diervergelijkingen', gemakkelijk terug te vinden. Het Latijnse citaat hoort dus niet bij
rg. 868, maar bij rg. 841:
-

[...] want wie dog zal dien Quakzalver Bombast groeten voor een redelyk
Mensch, daar by schopt als een esel, briescht als een paard, na de Vrouwen
loeit als een bul, woed als een beer, verscheurt als een wolf, en steekt als
een schorpioen? Durft imant beweren dat dien Bombast een mensch gelykt,
behebt met alle de toevallen van een onredelyk dier?
Ook hier klopt de vertaling van het Latijn eigenlijk niet. Dat komt omdat Weyerman hier niet het Latijn vertaalt, maar het Engels van Burton. Weyerman gebruikt
namelijk dezelfde rhetorische vraag als waar Burton zich van bedient. Burtons
weergave van het Latijn in The Anatomy of Melancholy is overal erg vrij. Hij
parafraseert meestal het aangehaalde Latijnse citaat (Burton en zijn lezers uit
die tijd, beheersten het Latijn zo goed, dat een exacte vertaling een saaie herhaling zou opleveren). Omdat Weyerman zich baseert op Burtons parafrase van het
Latijn van (de vertaler van) Chrysostomos, zijn regel 841 en de bijbehorende Latijnse noot geen kopieen van elkaar, het is geen exacte vertaling. Dat maakt het
erg lastig om uit te zoeken waar dit citaat bij hoort, en waar het vandaan komt.
Via Burton gaat dat wat gemakkelijker. Hetzelfde geldt voor het citaat van Seneca
op pagina 117 van het Vermakelyk Wagenpraatje (L). Weyermans tekst 'Zy smeeken den Heere om iets, het gene zy den Mensch niet zouden durven voorstellen'
is geen vertaling van het citaat in de noot 'Et quodscire homines nolunt, Deo
narrant', maar een vertaling van Burtons parafrase 'to ask that at God's hand
which they are abashed any man should hear'. Maar dat mogen de liefhebbers van
Seneca, Burton en Weyerman zelf nagaan.
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Conclusie
Zonder The Anatomy of Melancholy had Weyerman hele stukken van het Vermakelyk Wagen praatje niet kunnen schrijven. Het boek is allereerst een
belangrijke satirische bron voor hem geweest. Weyerman heeft Burtons satire op
het mensdom in het algemeen aangepast aan zijn eigen tijd en situatie: hier in het
Vermakelyk Wagen praatje richtte hij Burtons satire op de Nederlandse kwakzalvers en boekhandelaren. Dat hij zijn bron creatief gebruikte, bewijzen zijn
bewerkingstechniek en vooral zijn eigen satirisch inzicht.
Een medisch naslagwerk in de strikte zin van het woord is The Anatomy of
Melancholy voor Weyerman niet geweest, meer een bron van gewichtigdoenerij.
Een andere conclusie is dat de medische kennis van Weyerman behoorlijk
gedateerd is35, en zijn beeld van dokters en kwakzalvers niet altijd van zijn
eigen tijd.
Tenslotte is The Anatomy of Melancholy voor Weyerman een handig citatenboek geweest. Driekwart van de Latijnse citaten in het Vermakelyk Wagen praatje
zijn uit dit boek overgeschreven. Dankzij Burtons boek konden die citaten
achterhaald worden (al was soms verder bronnenonderzoek nodig). Verder werden,
dankzij de wetenschap dat het om een ontlening ging, sommige duistere passages
in het Vermakelyk Wagen praatje wat helderder. Het feit dat Weyermans tekst een
vertaling of bewerking is, leverde de oplossing voor annotatieproblemen.
Tijdens mijn onderzoek ben ik min of meer toevallig Burton-ontleningen
tegengekomen in ander werk van Weyerman. Dat maakt mij, en anderen hoop ik
ook, benieuwd naar meer boeken die Weyerman met The Anatomy of Melancholy
op tafel, moet hebben geschreven.
-

-

-

-
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De Laplandse tovertrommel, of Het verhaal van een mislukking? *
ADELE NIEUWEBOER
Een van Weyermans minder bekende tijdschriften is De Laplandse tovertrommel
(1731). De titel is intrigerend en het werk is al bijna dubbel interessant, omdat
we er maar zo weinig exemplaren van kennen. Voor deze kleine verkenning
stonden mij tien nrs ter beschikking, waarvan de nrs 1 - 6 uit de UB Amsterdam, en de nrs 7 - 10 uit de UB Leidenl. Waarom zo weinig? Stuk gelezen?
Kleine oplage? Hoeveel nummers waren er eigenlijk?
Laten we de Tovertrommel eens nader bekijken. De eerste aflevering introduceert een bekend recept door de vermelding dat "zich een kluchtig spook
plotselings liet zien" (p. 2). Het spook beweert dat hij "dien zelven Demon" is,
"die zo veele jaaren by uw voorzaat, den geweezen Hermes, heeft gedient" (p. 3).
Na een verschil van mening met zijn Laplandse meester is hij die ijzige dreven
ontvlucht met medeneming van de Laplandse tovertrommel, die volgens Demon
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werkt als een soort glazen bol: op alle vragen omtrent wat voor deel van de
wereld ook zal de trommel antwoord geven. In de tweede aflevering blijkt de
trommel zelfs meer mogelijkheden te bezitten dan die van sprekende encyclopedie:
de Schryver en Demon worden trommelsgewijs naar Parijs geffitst, waar ze het
atelier van twee pruikenmakers bezoeken.
Het Rotterdamse Hermes procede is veelbelovend. Daar immers functioneert Demon
behalve als stofaanbrenger als een soort sparring-partner in gesprekken en
avonturen. Het optreden van Demon zorgt voor een zeer levendig element in de
-

Rotterdamse Hermes.
Ik kan me echter niet aan de indruk onttrekken dat het Demon-effect in de
Laplandse tovertrommel aan7ienlijk flauwer is, althans na het pakkende begin van
de eerste twee afleveringen. In aflevering drie is het huisspook de aanbrenger van
een erbarmelijk gedichtje, waarna de bevrijdende werking van het dichten wordt
besproken, gevolgd door een gedicht van Demon: Op het eerste Coeval van de
voetjicht. Dan verdwijnt hij, om pas aan het eind van aflevering vijf weer op te
duiken, nu met papieren vol avonturen omtrent een eigentijdse Alcibiades: drie
avonturen, die overigens al in de vierde aflevering waren aangekondigd, en wel
zonder de bemiddelende rol van Demon. In aflevering zes vervult het spook een
redelijk grote rol door zijn uitvoerige introductie van de Alcibiades-verhalen, die
hij eerst heeft moeten vertellen in het rijk van Pluto. Het derde verhaal schiet er
wegens plaatsgebrek overigens bij in. Ook in aflevering zeven, want in plaats
daarvan overhandigt Demon een brief van een "lezer", waarin met name wordt
geklaagd over de genoemde verhalen. In de achtste aflevering overhandigt Demon
weer een brief, en in de tiende tenslotte is hij nog eens nadrukkelijk aanwezig,
maar naar het mij wil voorkomen vooral als middel om op nieuwe literaire
invoegingen over te gaan: een samenspraak, een verhaal, een brief, een sprookje
en nog een verhaal, waarna abrupt het einde volgt.
En waar is die trommel toch gebleven? Na aflevering twee komt hij in het
geheel niet meer voor, wat gezien de titel van het tijdschrift nogal vreemd is. Nu
ontpopt Demon zich weliswaar als een actief wereldreiziger en misschien moeten
we wel aannemen dat hij dat doet met behulp van de trommel, maar die veronderstelling bevredigt niet, te meer omdat spoken zich toch al uiterst gemakkelijk
kunnen verplaatsen.
Is de Laplandse tovertrommel als weekblad eigenlijk wel zo geslaagd te noemen?
Behalve dat ik zo mijn twijfels heb, denk ik dat er spoken zijn die erop wijzen
dat Weyerman er zelf ook niet al te zeker van was. Opvallend vooral is de brief
van aflevering zeven, die als volgt begint: "Heer Autheur De zee uwer vindingen
is vreeslyk geebt, en uw keus doodelyk verzwakt, dewyl ghy thans uw vluggen
geest op onaanmerkelyke voorwerpen, als by voorbeeld, op een dungelipt Alcibiadesje, gaat verspillen." (p. 50)
Natuurlijk is het opnemen van kritiserende brieven een bekend procede, maar
als we de lien afleveringen als geheel bekijken, blijkt er toch niet zo veel te
beleven. Er worden wel erg veel losse sprookjes, fabels, brieven, vertogen,
aanspraken, een droom, een karakter en verhalen opgenomen, waarvan een flink
aantal malen geen enkel verband met de overige tekst van de afleveringen lijkt te

21

bestaan. Vooral naar het eind wordt het aandeel van de afzonderlijke literaire
vormen steeds groter.
Wat er aan thema's over blijft, is verder zeer beperkt. Behalve een komische
kijk op pruikmakers en pruikdragers bestaat de thematiek grosso modo uit
overspelige vrouwen en uit dichtkunst en auteurs.
In zijn *visie op vrouwen, en vooral op overspelige vrouwen, is JCW nogal
conventioneel en in de Laplandse Tovertrommel bijna op het moralistische af. Veel
plaats is er ingeruimd in aflevering vier en vijf voor de geschiedenis van Lucretia,
waarvan de bewoording qua oorsprong waarschijnlijk niet bij JCW gezocht moet
worden. Naar aanleiding van deze geschiedenis zegt hij:
dat als wanneer den koekoek, al te king de onbeschaamde achterovervallingen van zyn wandelent hospitaal vol doodzonden door de vingers ziet, hy
veeltyds zyne overspeelige duyf ziet veraarden in een koppelaares van zyne
gewaande meysjes, welk spel duurt tot dat hy ende zy ten laatsten onder
dat haatelyk karakter, tusschen de parsplanken van gebrek en krankte,
vergaan, by geenen beklaagt, doch gevloekt by veelen. (p. 30 31)
-

En waarom zoveel aandacht voor de dichtkunde, die slecht beloond wordt en vaak
door slechte auteurs beoefend? Al in de eerste aflevering moet de Schryver
denken aan "veele verdienstige dichters, die jammerlyk mishandelt zyn geweest by
hunne tydgenooten" (p. 2), waarna het spook voor het eerst optreedt en een serie
poeticale en andere behartenswaardige opmerkingen maakt: "dewyl een weekelyks
papier onderhevig is aan veele gevaaren, en vooral aan de onrechtmaatige
aanmerkingen van een gebroed uylskuyken, zal ik uw een plan voorschryven, waar
na ghy uw zult hebben te gedraagen." (p. 4)
Demon ziet als zijn belangrijkste raad aan de Schryver:
doop nooit uw pen in edik en gal [...]. Het past een galant man, van den
ongelukkigen te beklaagen, niet onwaardiglyk te beschimpen, zijnde dit myn
zinspreuk, dat een schotschrift den kerfstok vermeerdert, daar de liefdaadigheyt de rekening doet daalen. [...] Den Autheur van een schotschrift
overtreed het algemeen voorschrift van den Godsdienst, en insgelijks van de
Zeedenkunde, want by behandelt zynen evennaasten niet, gelijk als by
wenscht behandelt te worden. (p. 6)
Lezen we pier JCW's nieuwe opzet? Ongetwijfeld behandelt hij in de Tovertrommel
onder een door ons nog te verwijderen dekmantel een aantal tijdgenoten op
kritische wijze, maar de omvang van dergelijke tekstgedeelten lijkt tamelijk
gering, en is de scherpte er ook niet een beetje af? De Parijse pruikwevers,
afkomstig uit de Brabantse baronie worden hooguit licht spottend beschreven.
Kan het zijn dat de verkoop van de voor eigen rekening gedrukte Tovertrommel daarom tegenviel? In aflevering drie lijkt JCW zich al te verweren tegen
bezwaren omtrent gebrek aan pit:
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Ik beweer dan tegens den gaanden en komenden man, dat alhoewel den
Amsterdamschen Hermes my is vooruyt gegaloppeert met een dozyn
boekdeelen, by echter de klaverbeemden der geestryke vindingen, en de
tarwelanden der rype aanmerkingen zo geheellyk niet heeft afgevoerageert,
of daar is zo bier als elders noch iets overgeschooten voor een oplettent
man, om 'er ongemerkt den zikkel des geests in te zetten. (p. 17-18)
En iets verder: "Lagch niet, geweezen Tuchtheer, want ik zal geen Rynlandsche
voetmaat, geen touwslagers vadem, ja geen haairbreedte van Silvia's blaauw blonde
lokken, by uw te kort schieten." (p. 18) De brief van aflevering zeven lijkt erop
te wijzen dat publiek succes vooralsnog uitblijft.
Had Weyerman soms het plan om al na de zevende aflevering te stoppen met
de Tovertrommel? De letters E Y N D E zijn nergens zo prominent gezet als op
blz. 56 (overigens gepagineerd 25!). Het meest opvallend is echter een fout in de
paginering, te beginnen bij aflevering acht. Alsof de drukker (een andere?) geen
afleveringen zeven meer had om even de paginanummers te verifieren, wordt daar
genummerd van 65. Het lijkt op een rekenfout: nummer 8 - 8 nrs = 64 blzz.beginnen bij 65! Nergens komt in de laatste drie afleveringen nog een stokregel
voor, dus daaruit valt niets of te leiden. De datering blijft regelmatig. Toch denk
ik dat JCW na een aanvankelijk plan tot beeindiging de draad nog even heeft
opgepakt om die alsnog na aflevering tien of te hechten. Hij heeft immers nog
een belofte in te lossen: de behandeling van Turpe senilis amor, aangekondigd in
aflevering vier, aan de hand van de Alcibiades-story, deel 3. In aflevering negen
besteedt hij inderdaad aandacht aan dwaze oude minnaars, maar de rol van
Alcibiades blijft daarbij achterwege. Allicht, want uit een dialoog tussen de
Schryver en Demon in de laatste aflevering blijkt dat Alcibiades in boetvaardigheid is vervallen. Nog een maal ook zet Weyerman zich of tegen "den grootsten
hoop der hedendaagsche dichters" (p. 65 = 57), die er, hoewel slecht van
taalkunde, stijl en geest, wel in slagen succes te hebben bij de boekverkopers. Is
Weyermans veelvuldig preken voor eigen parochie in de Laplandse Tovertrommel,
zelfs met vermelding van eigen naam en toenaam, een bewijs dat het hem slecht
Wig?
Hij houdt echter het oog gericht op een zonnige toekomst:
Doch, of het papier gewas van den penwarmoesier Campo, niet ruym zo
hoog zal in prys steygeren, in het jaar duyzend achthondert en een, als het
mager wintergraan van den inkboer Klaar om hoog, wil ik, die noch wel zo
nieuwschierig ben als een ongevlymde kloosternon, mids dat den tyd my
zulks toelaat, met vermaak ondervinden. (p. 66 = 58)
Was hij nog maar wat ouder geworden.
* Observatie gehouden op de grondvergadering van 6 januari 1990
1. Den Laplandschen tovertrommel 1 (2 July 1731) - 10 (3 september 1731). nrs. 1-6 UBA 0 79-101; nrs

7-10 UBL 1074 F 32.
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Jacob, Piet en Jan*
GERARDINE MARECHAL
In het afgelopen decennium heeft nijvere Weyerman-studie steeds meer voorbeelden aan het licht gebracht van Weyermans schatplichtigheid aan andere auteursi.
Met zijn vertalingen, navolgingen en vrije bewerkingen toont hij zich een goed
kleinkind van onze renaissance-auteurs. We moeten dit verschijnsel dan ook zien
als een navolging van het oude retorische principe der imitatio wat als geenszins
verwerpelijk gold. Hier en daar, vooral bij Weyermans non-fictie, komt echter
toch wel eens het wat toepasselijker, beschuldigende predikaat plagiaat om de
hoek spelen: het duidelijkste voorbeeld daarvan is natuurlijk de wijze waarop hij
'stal' bij Houbraken voor zijn Konstschilders.
Ik wil U vandaag onderhouden over een betrekkelijk onbekende Weyerman-titel
waarbij andermans produkten een onmisbaar aandeel in de samenstelling hebben
gehad - hetgeen Weyerman overigens ruiterlijk al in de titel erkent: Piet fopt Jan
en Jan fopt Piet, ofte boertige en ernstige zamenspraak, tusschen een Protestant,
Jansenist en Jesuiet, waarin de nieuwerwetsche mirakelen van den abt Paris, en 't
boek van den Hr. de Montgeron, tot verdediging derzelve, onderzocht en
beredeneert worden. Gedrukt, Op het Kerkhof van Sint Medard, onder de nark van
den Abt Paris, 1737. Ik wilde het met U vooral hebben over de relatie tussen
Weyermans tekst en de gebruikte voorbeelden, of liever: inspiratiebronnen.
Ik doe dat omdat uit dit boek vrij eenduidig Weyermans werk -wijze bij het
samenstellen ervan of te lezen valt: met het origineel erbij is goed te reconstrueren hoe dat bij hem in z'n werk moet zijn gegaan (en ook wel omdat het
zo'n vermakelijk boek is, waaruit het leuk voorlezen is).
Weyermans naam ontbreekt op de titelpagina maar dankzij de processtukken
tegen hem staat zijn auteurschap wel vast; de advocaat Jan Blocquau blijkt in Piet
fopt Jan te zijn voorgesteld als een handlanger van de oplichter Baron van
Syberg, waarover hij zich blijkens de processtukken beklaagt. In het verhoor dat
Weyerman op 30 december 1738 werd afgenomen, erkent hij het geschreven te
hebben "voor Pieter Muntendam Kroon, & Eveld", waarbij dan vermoedelijk
Muntendam de drukker is geweest "sijnde de voorreden tot defensie van den titul
geschreven door Kroon".
In de samenspraak voert Weyerman drie heren op waarvan vooral de jansenist
en de jezuiet kibbelen over het thema: wonderen als verschijningsvorm van de
roomse bijgelovigheid.
Ons lid De Veth noemt 'antipapistische opmerkingen een normale vegetatie
in de geschriften van Campo Weyerman' 2. Wel, in dat opzicht is Piet fopt Jan een
vruchtbaar biotoop, want het sluit wat betreft thematiek goed aan bij de antikatholieke stemming die vooral sinds 1734 in de Verenigde Provincial heerste. Bij
JCW richt het antipapisme zich vooral tegen de jezuieten, met name in de Historie
des Pausdoms, die hij als de meest corrupte en machtsbeluste orde beschouwde. In
dit boekje betrekt hij echter ook de jansenisten in zijn antiroomse gezindheid.
Hoe, dat komt zo.
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Wat had Weyerman voor zich op tafel liggen voor hij ermee begon, behalve wat
blanco papier? Allereerst de Franse titeluitgave waaraan hij de titel ontleende:
JEAN danse mieux que Pierre, Pierre Danse mieux que Jean, Its dansent bien tous
deux. A Tetonville, Chez Jean Patinet, 1719. In dit duodecimootje dat op de UBA
is3, laat de titel zich direct verklaren via de titelprent waarop vier kennelijke
jezuieten afgebeeld staan. Twee ervan dansen samen rond (arm in arm - sic!) en
op de voorgrond vermaken de twee andere zich met halfnaakte, wulps uitgedoste
dames die knieviolen tussen hun benen vastklemmen. Eronder staat:
Mon Pere mettez votre
Instrument entre mes jambes
Kortom: een niet malse verwijzing naar de bi-sexuele losbandigheden der
kloosterlingen! Ik zei het al: het is een titeluitgave, want na de prent volgt de
titel die de feitelijke lading van het boek dekt: Histoire du Pere La Chaize,
Jesuite et Confesseur du Roi Louis XIV oil l'on verra les intrigues secrettes qu'il
a eu a la Cour de France et dans toutes les Cours de l'Europe, pour l'avouement
des grands dessins du Roi son Maitre. A Cologne, Chez Pierre Marteau. 1719. En
die lading is fel anti-jezuietisch - dat zult u begrijpen.
Het anti-jezuietisch karakter van Jean danse mieux que Pierre was voldoende
aanleiding voor Weyerman om de titel na te volgen. In de Jan dienen we
natuurlijk een prototype van de jansenisten te zien en in de Piet (natuurlijk van
'Petrus', de eerste paus) de doorsnee-jezuiet. Imiteert Weyerman hier ook
misschien Swift die in de Tale of a Tub (1704) als representant van de roomskatholieken een "Peter" laat opdraven en namens de dissenters ene "Jack"?
Het grootste deel van Weyermans schrijftafel/lessenaar zal echter wel in beslag
zijn genomen door het werk dat hij in de ondertitel expliciet als zijn inspiratiebron vermeldt. De volledige titel van deze indrukwekkende foliant luidt: La verite
des Miracles opere's par l'intercession de M. de Paris, Demontree contre M.
l'Archeveque de Sens. Ouvrage dedie Au Roy Par M. de Montgeron Conseiller au
Parlement. A Utrecht, Chez les Libraires de la Compagnie. 1737. 4
Dit werk beschrijft de wonderen die zouden hebben plaats gevonden op het
graf van de in eigen kring vereerde Jansenist Francois de Paris. De opwinding
daarover leidde tot ongeregeldheden waardoor het bewuste kerkhof van St. Medard
van hogerhand werd gesloten (wat een anonieme spotter een opschrift deed maken:
Defense a Dieu de par le Roi
De faire des miracles en cet endroit.)
De wonderen die De Montgeron met ontzag beschrijft, vormen de leidraad in Piet
fopt Jan. Na de introductie der deelnemers aan de samenspraak komt het boek ter
sprake. De jansenist neemt de verdediging van het boek als volgt op zich:
Alzoo ik bespeur, dat ik ontrent zo veylig ben tusschen uw beyden, als een
Spiering is verzekert tusschen twee Katers, zal ik my gaan verschuylen
achter de zark van onzen heyligen Paris. Ik zal my uyt die heylige plaats
verdeedigen tegens een gespan schimpzuchtige Twyfelaars; en ik verhoop dat
het (...) uw beyden mag hervormen uyt kinderen der duysternis, in mannen
des lichts. (p. 17)
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Hij prijst het boek dus, de jezuiet hekelt het en wordt of en toe bijgevallen
door de protestant - wiens rol zich voornamelijk beperkt tot die van vermaakte
toeschouwer van de kibbelarijen. Maar Weyerman zou Weyerman niet zijn als hij
aan die gesublimeerde recensie niet zijn aandeel toevoegde: zodra bedrog en
lichtgelovigheid aan de orde komen n.a.v. de besproken mirakelen voegt hij er
voorbeelden aan toe die onmiskenbaar uit zijn eigen koker komen.
Ook weet Weyerman geliefde thema's in te vlechten in dit stramien. Zo begint
de samenspraak ten huize van de jezuiet met het onderwerp de schilderkunst,
doordat de gastheer zelf schilder en verzamelaar is en doordat het gezelschap
plaats heeft genomen in de konstkamer annex boekvertrek waar o.a. een echte
Troost hangt. Maar als de protestant dan het boek van De Montgeron uit de
boekenkast haalt, kan de feitelijke boekbespreking beginners. De jezuiet bekent
spijt te hebben van zijn aankoop vanwege de belachelijke prenten: hij heeft
althans net zo hard moeten lachen om de platen "als voortyds den groote Erasmus
lacghte, teen by de brieven doorbladerde der duystere Mannen" (p. 7) De
gedetailleerde bespreking der wonderen en de afbeeldingen daarvan bieden alle
ruimte voor de zo bekende Weyermanmetaforen.
Het gaat te ver u alle wonderen Kier te beschrijven met de door JCW eraan
toegevoegde metaforen en anekdotes. Ter illustratie van zijn procede beperk ik
mij tot enkele, voor zijn bewerking representatieve voorbeelden. [We hebben net
de genezing van een Spaans edelman achter de rug: hij is van zijn blindheid
genezen door een stuk van het doodshemd van de abt Paris op zijn oog te leggen.
Commentaar van de Jezuiet: "1k wist wel van naby, dat Vrouwenhembden mirakelen
konnen doen; maar dat 'er zulk een oogzalf schuylt in het hemd van een Abt, heb
ik eerst van daag hooren vertellen. (...) Een Janseniste mirakel, en den Steen der
wyzen, stel ik op eene hoogte, Jan Alleman mag 'er na taalen, maar beyden zyn
zy by Jan Niemant te vinden." (p. 29)]
Dan volgt de bespreking van het wonder dat Maria Anna Couronneau overkwam. De jansenist beschrijft hoe zij op Naar 64e overvallen wordt door
spraakverlamming na een beroerte, waarna de jezuiet opmerkt:
Ei myn Heer, De belemmering van een Vrouwen tong is veel eer een
gewenschte eygenschap in dezelve dan een gebrek. Een Vrouw mag wel
worden gezien, maar niet gehoort. De klok der Vrouwen slaat meestentyds
twaalf uuren, een schroomelyke pynbank voor 's mans gehoor. Een man die
scherp is van gehoor, behoort zich vooral te wachten van een Wyf te
neemen, want de tong van een Wyf is noch meer gehoor verdoovende, als
den Missisippischen waterval.
De jansenist bitst terug: "Had myn Heer zyn tong meester geweest, zou by my
niet hebben gestoort in myn diskoers; doch uyt de koolmyn eens Jesuits, valt niet
anders te wachten als zwart stof en een benaauwde lucht" (p. 33) en hij vervolgt
zijn verhaal. Bij Naar derde bezoek aan het graf wordt zij op het graf beter. De
jezuiet wendt zich nu tot andere auteurs voor kritiek: Weyerman laat hem een
(vertaalde) passage citeren uit een werk van de Aartsbisschop van Sens tegen De
Montgeron. Ook dat had Weyerman dus voor zich liggen. De protestant doet ook
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een sceptische duit in het zakje: "Het is een onbetwistelyke waarheyt, dat het met
de mirakelen is geleegen, gelyk als het met de Toveryen is gestelt, hoe naauwkeuriger dat die beyden worden onderzogt, hoe schielyker dat die komen in
duygen te vallen" en daarop wordt verwezen naar o.a. Bekkers Betooverde Wereld.
Tenslotte belanden de deelnemers bij een sceptische beschouwing van Lipsius'
beschrijving van de mirakelen van de L. Vrouw van Hal en Scherpenheuvel:
Dien oude bloed wierp zich op tot kapelmeester dier L. Vrouwe, toen hy zo
machteloos was geworden, dat by geen loot stikzy kon van de grond tillen
met zyn verdorde rechterpoot, en toen hy noch minder geest bezat, als den
geesteloozen Schaaker van de Armenkist op den Berg Ararat. (p. 35-36).
Wat dan gebeurt, is weer heel kenmerkend voor de Weyermanniaanse inventio: er
wordt een grappig verhaal ingelast dat nets meer met het aanvankelijke thema
van doen heeft maar waarin Lipsius wel de (komische) hoofdrol speelt. De jezuiet
kondigt namelijk aan "een denkbeelt [te] geeven van dien laatstgenoemden
Leuvensche pen- en inktleeuw".
Een andere illustratieve mirakelbeschrijving is die van Margareta Francisca du
Chesne, een 21-jarige juffer met talrijke kwalen: "Zo dra als zy de zark genaakte
van dien Abt, verschooten alle de andere waterzuchtigen, koortsigen, beroerden,
en andere kranken, verbaast van zo veele quaalen te zien vereenigt in een eenig
zwak getal." (p. 37)
Na enkele bezoeken aan het graf voelt ze zich wat beter, maar intussen wordt
er over haar gefluisterd dat ze "was verlost van een vrucht ontfangen in de
duysternis"; ze zou zo ziek zijn geweest als gevolg van een ongewenste zwangerschap. De jansenist is verontwaardigd over deze laster, maar volgens de protestant
zou het allemaal best kunnen: "Wie weet, of Margareta Francisca du Chesne net
eens by geval was geslibbert over de schel van een muskusmeloen, en daar langs
gebuytelt op een pastoraale rustbank, uyt welke achteroverhelling haar veelligt
een kluchtige waterzucht was bygebleeven." Ook de jezuiet steunt dit vermoeden:
"zy heeft langs de krygslist van dat mirakel haar koekoeksbloempje vereerlykt,
en den Abt Paris verheerlykt."
Jets dergelijks mislukte pater Verschuur, de pastoor van 's Prinsenhaage - zo
springt Weyerman op een veelbereden stokpaardje, het Bredase roddelcircuit. Bij
monde van de jezuiet vertelt hij de smakelijke geschiedenis van diens ongewenste
vaderschap, omdat hij een Brabants boerinnetje daarmee dacht te kunnen genezen
van de duivel door wie zij bezeten was. Hij stuurt haar naar een vroedvrouw om
haar te helpen, maar onderweg bevalt zij als gevolg van het gehos van de wagen
waarop ze zat.
Ook de jansenist kent een dergelijke anekdote, maar de vader is in zijn voorbeeld de jezuiet Girard, die zijn biechtkind Mejuffrouw la Cadiere bezwangerd
had, een destijds beruchte affaire. Dat is aanleiding voor een fikse aanvaring
tussen de jansenist en de jezuiet - hetgeen in dit boekje vaker gebeurt. Kwantitatief zijn de schimpscheuten tegen de jezuiet het best vertegenwoordigd. De jezuiet
is een "menschgier" want die heeft "altoos en onophoudelyk zyn oogen gespannen
na de laagte, om kogelsgewyze neer te storten op het eerste kreng dat onder het
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bereyk komt te vervallen zyner vraatzugtige blikken" (p. 65). Hij is "een ervaaren
quant in 't aderlaaten (...) die zich zo meesterlyk verstaat beyde op het aderlaaten
van de beursen der Vorsten, als op het openen van de bloedvaaten der Souvereynen, geslacht door Lojolas dolk "(p. 119). En elders: "Het past een Jesuietsgezinde,
van zulk een onbetwistelyk miraakel te verhaalen in een spreekstyl van den geweezenen Tetjeroen, want Jesuiet en Hofnar zyn eenluydende benaamingen!"
(p. 71)
Het compositie-schema van Piet fopt Jan tekent zich nu hopelijk duidelijk voor
u af: eerst vertelt de jansenist het wonder, de protestant en de jezuiet voegen
daar hun sceptische kanttekeningen aan toe en Weyerman vervolgens het zijne,
d.w.z. hem bekende anekdotes die betrekking hebben op besproken onderwerp of
personen.
Deze beredeneerde wondercatalogus wordt besloten met de volgende evaluatieve
opmerking van de protestant, die daarmee vermoedelijk ook JCW's eigen conclusie
verwoordt:
Hoe veel gylieden ook moogt gezuivert hebben, echter is 'er in uwe leere
noch zeer veel over, dat met Godts geopenbaarde woort niet over een komt;
uwe mirakelen kunnen ook geen ompartydig onderzoek lyden, of voor echte
mirakelen doorgaan, maar het zyn leugenachtige teekenen; en daarom is het
my waarlyk leet, en het zal de achting der Jansenisten niet weinig doen
verminderen, dat zy, die eerst zoo veel hoop tot verdere hervorming der
Roomsche kerk gegeven hadden, wederom vervallen tot zulke verfoeielyke
en belagchelyke kunstgrepen. (p. 150)
Een van de wonderen bestempelen de protestant en de jezuiet als puur bedrog,
waarop Weyerman de beroemde Syberg-anekdote als een voorbeeld van vergelijkbaar bedrog van stal haalt: met behulp van Blocquau overtuigt de aartsbedrieger
Syberg een bij hem genood gezelschap van de werkzaamheid van zijn rood poeder
tegen de podagra. Dankzij de rol die het gespeeld heeft in de procesgang tegen
Weyerman, is het het bekendste fragment uit Piet fopt Jan. Maar de rest is even
pittig gekruid en net zo de moeite waard.
* Observatie gehouden op de grondvergadering van 6 januari 1990
1. Vgl. bijv. de bewerkingen uit het Engels genoemd door Adele Nieuweboer in 'Britain and the British
in the Magazines of Jacob Campo Weyerman (1720 - 1730)' in: The role of periodicals in the
Eighteenth century. Werkgroep Engels-Nederlandse Betrekkingen/Sir Thomas Browne Institute.
Leiden 1984.
Zie ook het artikel van Theresia Koelewijn over ontleningen in het Vermakelyk Wagenpraatje, elders
in de Mededelingen.
2. En wel in: 'Weyerman en zijn Kartuizer', in: Documentatie-Blad Werkgroep Achlliende Eeuw 55 - 56
[XIV/2] (1982), p. 181. Deze alinea is grotendeels op dat artikel gebaseerd
3. Onder signatuur 1016 F 15 - 16
4. UBA 1389 B 8
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Notulen van de grondvergadering van 6 januari 1990
Aanwezig: P. Altena, K. Bostoen, T. Broos, S. Gabriels, E. Groenenboom-Draai,
A. Hanou, C. Heesakkers, W. Heesakkers-Kamerbeek, R. Hoogma, J. de Kruys,
C. Kwanten, F. v. Lamoen, B. Luger, G. Marechal, 0. v. Marion, M. de Niet,
A. Nieuweboer, B. Sierman, D. v.d. Toorn, P. Turk, H. Verstraate, R. v. Vliet,
M. de Vries, F. Wetzels.
Plaats: Oudemanhuispoort, C 323. Amsterdam

1. De voorzitter opent de vergadering om 11.00 uur en wijst de aanwezigen op de
in de pauze verkrijgbare Weyermanpublikaties. Nieuw is Den echo des weerelds
no. 1-20 (op papier en op floppy).
2. Lezing uit de Rotterdamsche Hermes no. 18.
3. Aanstelling kascommissie: Andre Hanou en Karel Bostoen.
4. De notulen van de grondvergadering van 7 jan. 1989 worden goedgekeurd.
5. Lezing door Dr. C.L. Heesakkers: Superet quae saecula massa: Rond het Rotterdamse standbeeld van Erasmus en de Leidse uitgave van zijn verzamelde
werken.
6. Observaties bestuursleden:
Gerardine Marechal. Jacob, Piet en Jan.
Riet Hoogma. Weyerman en Ph.-E. de Coulanges.
Adele Nieuweboer. De Laplandse tovertrommel, of Het verhaal van een mis-

lukking?
Barbara Sierman. Een ganzenpastei
7. Jaarverslag van de voorzitter. Een campistisch hoogtepunt in 1989 was de
geslaagde expeditievergadering in Leiden op 26 aug. K. Bostoen informeerde de
aanwezigen uitvoerig over Leiden in relatie tot JCW en leidde hen daarna rond
langs markante plekken in de stad. Tot slot volgde een plezier-boottocht door
de Leidse grachten.
Het afgelopen jaar werd gesierd door de vondst van een nieuw Weyermanportret (zie de Mededelingen 12/3) en van een exemplaar van de Naakte
Waarheyt in het Instituut voor Sociale Geschiedenis (in hetzelfde nummer van
de Mededelingen gemeld).
Het vrienden/ledental kwam op 152 te staan. Op uitnodiging van het Haags
Historisch Genootschap hield het bestuurslid B. Sierman een voordracht over
Weyerman aan de tap van het visserscafe De Halve Vleet in het Schevenings
Museum.
In verband met de ziekte van onze uitgever is besloten de Mededelingen
voortaan in eigen beheer uit te geven. Ook t.a.v. de inhoud van ons orgaan
heeft een koerswijziging plaatsgevonden. Zie hierover het Redactioneel in
Mededelingen 12/3.
De Weyerman-bibliografie van Marleen de Vries nadert zijn voltooiing: daarmee
wordt een belangrijk desideratum van het Weyermanonderzoek vervuld. Nu het
register nog !
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Financieel jaarverslag. De kas wordt door de kascommissie in orde bevonden.
8. Omdat de gewijzigde produktiewijze van de Mededelingen een kostenverhoging
met zich meebrengt, net het bestuur zich genoodzaakt de jaarlijkse bijdrage te
verhogen. Student-vrienden f 25,-, vrienden f 32,50, leden en instellingen
I 37,50.
9. Het bestuur heeft dit jaar geen geschikte kandidaten voor het lidmaatschap

gevonden.
10. De expeditievergadering zal plaatsvinden op 25 augustus. De plaats wordt
waarschijnlijk Den Briel. In 1991 zal de expeditievergadering gehouden worden
in Bristol, waar op 21-27 juli het achtste "International Congres on the
Enlightenment" wordt gehouden. De inschrijving voor dit congres sluit op 31
maart 1990. Inschrijvingsformulieren zijn verkrijgbaar bij het bestuur. Het
bestuur zal trachten te bevorderen dat tijdens het congres ook lezingen over
Weyerman gehouden zullen worden.
(wegens de sluiting van het gebouw zijn de laatste agendapunten op een andere
lokatie afgehandeld)
10a. (Dit agendapunt is ter vergadering toegevoegd:) de samenstelling van het
bestuur wordt niet gewijzigd.
11. Rondvraag. Het bestuur verzoekt leden of vrienden die de beschikking
hebben/krijgen over een zogenaamde scanner, zich te melden. Een dergelijk
apparaat (dat met optische middelen teksten in de computer kan invoeren) zou
het werk aan het 'floppy-project' aanzienlijk versnellen. Gemeld wordt dat
Willem Hendrikx zijn eerstgeboren zoon de namen Thomas Felix Campo heeft
gegeven. De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de
vergadering.

Boekbespreking
Inge Daems & Carine van Tuycom. Repertoire
des fonds de livres anciens en Belgique /
Repertorium van het oude boekenbezit in
Belgie. Onder leiding van Marie-Therese Isaac
& Frank Vandeweghe. Frameries 1989. Editions
Universitaires de Mons, repertoires 1.
Eigenlijk blijft het nog altijd tobben, wanneer
men wil weten welke exemplaren van een werk
uit de eerste eeuwen der drukkunst waar zijn
(zodat bijvoorbeeld iets over de receptie
gezegd kan worden; of een onderzoek ingesteld
naar mogelijk verschillende drukken en edities). Het vergt schraapzuchtig langsgaan bij
de meest diverse bibliotheken, het inzien van
tientallen en tientallen catalogi. Volledigheid
is een droombeeld. Wie denkt dat het grootste
deel van het probleem ondervangen wordt
door de naderende uitgave van de STCN, mag
zich wel eens bedenken. Zo zal het wel ver in
de 21ste eeuw zijn, voordat de STCN het
tijdvak 1700-1800 aanpakt. Die STCN heeft
trouwens een paar ingebouwde handicaps: men
gaat uit van drukkersregisters (en uit de
praktijk weet ieder die met in oudere tijden
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opgezette drukkersregisters van bibliotheken
moet werken, dat die bepaald niet volledig
zijn); allerlei materiaal (tijdschriften bijvoorbeeld) wordt niet opgenomen; en, nogal
belangrijk! het bezit in de bibliotheken van
onze zuiderburen wordt niet opgenomen.
Dit laatste maakt dat het besproken werkje
van Daems en Van Tuycom voor veel renaissancisten en dixhuitiemisten een zinvol bezit
kan zijn om in huis te hebben. Want hier
vindt men genoemd: alle bibliotheken van
groot tot klein, in heel Belgie, van Antwerpen
tot Zottegem, die 'oude fondsen' in huis
hebben - ook al zijn dat maar drie boeken
(het meest extreme voorbeeld). Een dergelijke
opgave maakt het zinvol dit repertorium met
zich te voeren, wanneer men om welke reden
dan ook in het Zuiden vertoeft.
Een praktisch voorbeeld kan dit aantonen;
het voorbeeld is hier natuurlijk Weyerman.
Ooit, zo'n vijftien jaar geleden, passeerde ik
Turnhout en besloot er te overnachten. 'sOchtends viel mijn oog op een bordje "Wetenschappelijke bibliotheek Taxandria". Deze bibliotheek bleek zich, gecombineerd met het

lokale archief, in het Stadhuis te bevinden.
De daarop gepleegde overval leverde, uit een
stoffige oude kast, vier exemplaren van
werken door Weyerman op, waarbij een Echo
des weerelds (zie MedJCW p. 348). Wat vindt
men nu in dit repertorium bij Turnhout?
Inderdaad, onder nr. 417, die Taxandriabibliotheek, met opgave van openingstijden,
en de dagen waarop men hier de zaak gesloten
houdt (o.a. drie dagen waarop men in deze
plaats kermis viert). Verder een soort korte
beschrijving van welke fondsen men hier
aantreft, te weten: 4 boeken van voor 1500,
119 uit de periode 1501-1600, en liefst 1700
items uit het tijdvak 1601-1800! Tevens volgt
een evaluerende opmerking over de wijze
waarop het bezit toegankelijk is gemaakt (zo
staat er de ontroerende mededeling: "Normen
titelbeschrijving: eigen aan de bibliotheek").
Informatie over openingstijden, de ontsluiting,
en een karakterisering van het bezit vindt men
bij elke verzameling in dit werk.
Maar dat is niet alles, wat Turnhout ons
biedt - of wat Turnhout mij had kunnen
bieden, als ik geen haast had gehad dit
wereldcentrum te verlaten. Want er is ook
(nr. 414) een "Begijnhofmuseum", met ongeveer
500 drukken van voor 1800; een (nr. 415)
"Kerkfabriek Sint-Pieter" (die mogen we
overslaan, want ze hebben slechts 17 missalen);
en (nr. 416) een "Nationaal Museum van de
Speelkaart", met 50 boeken uit de periode
1601-1800. Kortom, er waren hier panden die
wel eens met een bezoek vereerd hadden
mogen worden.

Dit boek behoort dus tot de handbagage van
degene die naar een congres in Belgic moet,
met vakantie gaat in de Ardennen, of vindt
dat hij een dagje vrij mag nemen om een
origineel patatkot te bezichtigen. Hij kan in
de grotere plaatsen bibliotheken vinden
waarvan hij anders het bestaan niet zou
kennen (bezoek nu eens in Leuven niet de
universitaire bibliotheken, maar de bibliotheek
en het archief van de Dominicanen) en in
kleine plaatsen verzamelingen waar hij nooit
eerder van hoorde (Berlare: het Boerenkrijgmuseum, met 100 drukken en kranten
voor 1800). Hij houde rekening met de
kloosterlijke mogelijkheid: "Consultation des
ouvrages au parloir".
Het lijkt me dat hier nog vondsten mogelijk zijn. Van ieder auteur, en van
Weyerman in het bijzonder. Op grond van de
aantallen gevonden exemplaren kan Ton Broos
in zijn komend boek over de Konstschilders
conclusies trekken; op grond van de mede in
de MedJCW opgegeven verblijfplaatsen van
werken, advertenties enz. heeft Marleen de
Vries haar (binnenkort verkrijgbare) "Aanzet
tot een bibliografie van de gedrukte werken
van [...] Weyerman" kunnen maken (gegroeid
tot 95 items! afgezien nog van de twijfelgevallen) en hopelijk is die weer snel
achterhaald wanneer ook opgaven uit deze
zuidelijke verzamelingen binnenkomen.
Het bock is te bestellen bij de Bibliotheek
van de Universiteit Mons (Bergen), Rue
Marguerite Bervoets 2, 7000 Mons; de kosten
zijn 270 BF (nl. 220 BF + 50 BF voor
verzendkosten naar Nederland).
A.J. Hanou
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Signaleringen
Echo des werelds
Sinds de grondvergadering van januari 1990 is
bij de Stichting de letterlijke tekst verkrijgbaar van de nrs 1- 20 van de Echo des
werelds, op floppy (5.25" en 3.50", beide a
f 12,50) en als uitdraai daarvan (enkel- of
dubbelzijdig, beide a f 20,-). Bestellingen door
opgave van de gewenste tekstweergave aan
het adres van de Stichting. De rekening zal
worden verhoogd met de portokosten.
Amsterdamse Hermes
Voor de Amsterdamse Hermes, nrs. 1 - 20 zal
dezelfde procedure worden gevolgd als hierboven beschreven bij de Echo des werelds.
Het bestuur van de Stichting heeft het
voornemen te zijner tijd een annotatieuitwisselingenbijeenkomst te organiseren.
Bibliografie
Marleen de Vries heeft de laatste hand gelegd
aan de bibliografie van JCW. Binnenkort zal
de tekst, voorlopig alleen als uitdraai, ter
beschikking komen a f 18,- (inclusief
portokosten). Men kan deze uitdraai bestellen
door overmaking van het verschuldigde bedrag
op het gironummer van de Stichting (3848148),
onder vermelding van: Bibliografie.
AN
Thesaurus 1473-1800
Als nr. 28 in de serie Bibliotheca Bibliographica Neerlandica van uitgever De Graaf
uit Nieuwkoop is onlangs de Thesaurus 14731800. Nederlandse boekdrukkers en boekverkopers met plaatsen en jaren van werkzaamheid
van J.A. Gruys en C. de Wolf verschenen. De
opzet van de Thesaurus is gelijk gebleven aan
die van zijn voorganger, de Thesaurus,
Nederlandse boekdrukkers en boekverkopers
tot 1700, uitgegeven in 1980. De twee belangrijkste onderdelen van het boek zijn de
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alfabetische lijst met alle namen van de
gevonden boekhandelaren en de chronologische
lijst, waarin per stad de namen nogmaals de
revue passeren.
Met het verschijnen van de nieuwe Thesaurus
is gelukkig ook voor de onderzoeker naar de
achttiende-eeuwse boekenwereld een einde
gekomen aan de afhankelijkheid van de onbetrouwbare lijsten van Ledeboer. Vond die
iedere roddel het vermelden waard, in de
Thesaurus wordt alleen dan een boekhandelaar
vermeld, als zijn naam in het impressum of
colofon van een boek genoemd wordt. Alle
gegevens zijn dus in principe kontroleerbaar.
De kanttekening die hierbij gemaakt moet
worden, is dat de drukkersregisters van de
vier grote bibliotheken aan de basis van de
Thesaurus staan. Deze apparaten zijn niet
altijd even volledig en feilloos te noemen,
zeker niet voor wat betreft de 18de eeuw. Er
zullen dus ongetwijfeld ook ditmaal 'addenda
& corrigenda' volgen.
Ook Jacob Campo Weyerman treffen we in
de lijsten aan. In de in 1737 verschenen Verdeediging van Jakob Campo Weyerman tegens
Alexander Le Roux (Knuttel 17070) wordt zijn
naam immers expliciet vermeld in het impressum, dat volledig luidt: Tot Utrecht gedrukt,
by Pieter Muntendam, en zyn te bekomen tot
Amsterdam, by Barent Dass, boekverkooper in
de Pylsteeg, als mede by Jacob Campo Weyerman, tot Vianen, en by de voornaamste
boekverkoopers in de Nederlandsche steden.'
Weyerman als boekhandelaar!
De studie van de Nederlandse boekgeschiedenis, als het ware een gebouw in
aanbouw, heeft er een belangrijk naslagwerk
bij gekregen. De fundamenten lijken nu stevig
genoeg om de 18de-eeuwse vleugel van het
gebouw in alle vertrouwen te reconstrueren
en renoveren.
MdN

Kopij-aanwijzingen
De redactie ontvangt de kopij het liefst op floppy (51/4" of 3W). Voor de
Mededelingen wordt gebruikt gemaakt van MS-DOS als besturingssysteem en
WordPerfect (versie 5.0) als tekstverwerkingsprogramma. De aangeleverde
bestanden moeten minstens compatibel dan wel convertibel zijn. Daarnaast
ontvangt de redactie graag dric prints.
- Indien bovenstaande niet mogelijk is: getypte kopij, in drie exemplaren.
- De titel van de bijdrage dient bovenaan tegen de linkermarge te worden
geplaatst, met daaronder de naam van de auteur(s).
- Nieuwe alinea's moet men aangcven door in te springen met an tab (WordPerfect-document) dan wel dric of meer spaties (getypte kopij).
- Het verdient aanbeveling langc teksten in te delen door middel van lussenkopjes'.
- De noten moeten aan het cind van het document staan (niet als WordPerfecteindnoten!). In de tckst wordt er naar verwezen door de cijfers superscript voor
de afsluitende punt of komma te plaatsen.
- Citaten moeten tussen dubbele aanhalingstekens worden geplaatst, citaten binnen
citaten tussen enkele. Citaten van meer dan drie regels worden aangegeven door
het hole citaat in to laten springen (getypte kopij: minstens drie spaties). In dat
laatste geval blijven de aanhalingstekens achterwege.
- Latijnse citaten moeten vergezcld gaan van eel' vertaling.
- Verzen moeten als verzen worden geciteerd. Ook hicrbij geldt dat het hele
citaat most inspringen.
- Dc te cursiveren passages worden aangegeven met enkele onderstreping.
Aileen voor aanlevering van WordPerfect-documenten: in het document mogcn
alleen aan het begin kantlijn-, tab- en vergelijkbare zettingen staan. Er mag
geen gebruik gemaakt worden van tekcnbreedte- en lettertype-zettingen (Printopmaak). Lettertype-vvijzigingen anders dan cursief kunnen aangegeven worden
op Con van dc bijgeleverdc prints. Er hocft geen gebruik gemaakt te worden
van de Pagina-opmaak. Harde pagina's alleen aanbrcngcn indien noodzakelijk. In
het algemeen geldt: hou het document zo `schoon' mogelijk.
- De bijdragen moeten gesteld zijn in de voorkeurspelling.
- Door de redactie aanvaarde kopij geldt als drukklare tekst.
- De namen van boeken en tijdschriften worden gecursiveerd (enkele onderstreping), de titels van artikelen moet men tussen enkele aanhalingstekens plaatsen.
- De opbouw van en de interpunctie tussen de verschillende onderdelen van de
titelbeschrijving van monograficen is als volgt: auteursnaam, titel. plaats jaar,
paginering.
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Zie binnen-achterkant van het omslag

Svperet qvae saecvla massa
Een massief dat de eeuwen kan trotseren
Rond het Rotterdamse standbeeld van Erasmus en de Leidse uitgave van zijn verzamelde werken*

C.L. HEESAKKERS

Erasmus, vermoeit van dag en nacht onder den blooten hemel te pronken,
kreeg onlangs een' vreemden lust (noteer, Lezer, dat de geleerden veeltyts
extravagante lusten onderhevig zyn) om de Vest eens over te zwemmen, en
een wandeling te doen langs den Oudendyk, begevende zich aan den Overhaal tusschen de Schiedamsche en Binnewegsche poort te water (zekerlyk
zal hy zorge hebben gedragen voor het droogblyven van zyn boek) en kuierde dus de Cingels langs, den Goutschen weg op en de Waaffellaan door,
om dus met den dag langs den Oudendyk de Oostpoort te konnen binnen
geraken, en by tydts weder op zyn post te zyn. Want Hermes geeft den
Lezer eens in bedenken, of het niet een' grooten allarm in de Stadt zou
veroorzaakt hebben, dezen Metalen Stavast des morgens van zyne gewoone
plaats te missen. Wie zou men voor den dief hebben aangezien? denkt hy.
Doch laats ons vertellen wat' er van de zaak is l .
Een der suggesties voor mijn onderwerpskeuze die mij bij het eerste contact met
uw stichting werden voorgelegd, betrof het brede terrein van de receptiegeschiedenis van de klassieke en van de Neolatijnse auteurs. Omdat nu uw Weyerman in
de hierboven geciteerde en ter opening van deze bijeenkomst voorgelezen passage
mijn personage van vandaag, Erasmus van Rotterdam, van zijn voetstuk heeft
laten afdalen, wil ik beginnen voor u uiteen te zetten hoe deze feniks onder de
Neolatijnse auteurs, zoals hij keer op keer genoemd wordt, op dat voetstuk terecht is gekomen. De lotgevallen van het standbeeld van Erasmus in de Maasstad
vormen namelijk niet alleen een graadmeter voor de populariteit van de Rotterdammer, maar tot op zekere hoogte ook voor de reacties die zijn veelomstreden
denkbeelden in de loop der eeuwen bij het nageslacht hebben opgeroepen. Immers,
zoals een Engels reiziger het zal uitdrukken, "As to Erasmus, there never was any
Person in the learned World who gave so much occasion to talk of him both
Ways, i.e. good and bad"2. Er is enerzijds geen Nederlander die tot nu toe in
figuurlijke zowel als in letterlijke zin langer op zijn voetstuk heeft gestaan dan
Erasmus. En anderzijds is Jacob Campo Weyerman ook lang niet de enige die de
geleerde van zijn voetstuk heeft afgehaald. Het uitzonderlijke van deze laatste
actievoerder bestaat echter daarin, dat hij bij zijn actie ten aanzien van het
standbeeld in het geheel niet door boosaardige bedoelingen werd geleid, iets wat
van zijn beeldenstormende voorgangers niet altijd gezegd kan worden.
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Zijn eerste Rotterdamse standbeeld, of althans zijn eerste Rotterdamse afbeelding 3
danktErsmuandeSpsrinFlps,ozeatr`konigvaHspnie'.
Toen de beoogde troonopvolger van Karel V in 1549 een rondreis door de Nederlanden maakte om zich in de Hollandse steden als de aanstaande landsheer te
laten inhuldigen, werd hij op 27 september van dat jaar ook "met syn Moeye
koninginne Maria van Hongarye tot Rotterdam heerlyck Ingehaelt ende als Lantbeer gehult"4. Het gezelschap werd getracteerd op een gedramatiseerde voorstelling van het verhaal van het Gulden Vlies, vermoedelijk verzorgd door de rederijkerskamer De Blaauwe Acoleyen, en het werd namens de Rotterdammers plechtig
begroet met een welkomstwoord in Latijnse disticha uit de mond van een houten
beeld, voorstellende de grote humanist van Rotterdams eigen bodem. Het beeld
heeft misschien iets van een groot uitgevallen marionet gehad. Dank zij een beweegbare arm kon de zeggingskracht der verzen met gebaren worden ondersteund.
In elk geval kon het beeld de tekst aan Filips overhandigens. Het geheel maakte
blijkbaar indruk op de jonge prins, want "hy dede Goude en Zilvere Penningen
onder den Toezienders te grabbel werpen", en, zo voegt onze bron er nog aan toe,
de leden van het gezelschap "sagen de Geboorte Plaets of Huys daer den groten
Geleerden Erasmus is gebooren met zeer groot Contentement en Eerbiedigheyt" 6.
Het voor de gelegenheid gemaakte houten beeld was mogelijk van goede kwaliteit, want volgens een Rotterdamse traditie verdween het na het vertrek van de
prins niet meteen in de open haard, maar kreeg het een plaats als straatversiering
op de brug over het Steiger in de buurt van de haven'. Toen acht jaar later een
stuk van het Steiger ter uitbreiding van de markt werd overwelfd en het houten
beeld blijkbaar niet meer bruikbaar was, werd op het vernieuwde marktplein "een
Beelt van blauwen Arduynsteen daar op gestelt, na de gedaente van Erasmus, tot
bewys dat by tot Rotterdam is gebooren". Daarmee had Erasmus in 1557, waarschijnlijk als eerste en een paar eeuwen lang als enige Nederlander, zijn heuse
standbeeld8.
Het beeld trok al vroeg de aandacht van de reizigers die het havenstadje bezochten. Guicciardini noemt het in 1567 in de eerste editie van zijn bekende
Descrittione di tutti i Paesi Bassi nog niet, maar wij zijn nauwelijks twee jaar
verder, op 27 mei 1569, wanneer een Duitse reiziger, Hermann von Weinsberg,
over het bezoek aan het Hollandse plaatsje vol trots weet te melden dat hij "die
stat and biltnis Erasmi Roterodami besigtigt, auch sin heuslin, das gar klein war,
darin er geboren war, darvur mit guldin litteren diss vers stunde geschriben: Hec
est illa domus, magnus qua natus Erasmus" ("Dit is het befaamde huis waarin de
grote Erasmus werd geboren") 9.
Blijkens de bekende, drie jaar na dato in Antwerpen gedrukte beschrijving in
maar liefst vier boeken van de reis van prins Filips door de Spanjaard Caluete de
Estrella' en blijkens het verslag van het bezoek van Weinsberg is er dus nog een
tweede Erasmiaanse bezienswaardigheid in Rotterdam, en wel het geboortehuis
van de humanist. Dat dit huis vijf jaar na de bezichtiging door Filips, in 1554
door de Engelse reformator John Foxe" uit pieteit bezocht, in die jaren al een
toeristische trekpleister was, wordt bevestigd door Guicciardini 12 en door de toenmalige historieschrijver van Holland, Hadrianus Junius, die een parallel trok tussen
het huis van Erasmus te Rotterdam en dat van Romulus te Rome 13. Voorzover ik
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tot nu toe weet, is Weinsberg de eerste die rept van een inscriptie bij of op dit
huisje. Bovendien is hij de enige mij bekende getuige voor deze Latijnse inscriptie. Het is namelijk een andere tekst dan het bekende Latijnse distichon, dat wij
weldra bij vele andere toeristen zullen aantreffen. Dit distichon maakt deel uit
van het drietal inscripties waarop voor het eerst de aandacht wordt gevestigd
door de weetgierige Aernout van Buchell uit Utrecht, die in 1583, na een kort
verblijf in Leiden, in Rotterdam zowel het standbeeld als het geboortehuis van
Erasmus bewonderde. Als steeds doet Buchelius uitvoerig verslag van wat hij gezien heeft. Het kleine huisje, `aedes exiguae', dat niet ver van de Sint Laurens
staat, wordt gesierd door de volgende Latijnse verzen':
Aedibus his ortus mundum decoravit
Erasmus Artibus ingenuis, relligione fide.
Dit Latijnse distichon bij het huisje ging vergezeld van een Spaanse en een nogal
vrije Nederlandse vertaling, die resp. als volgt luiden:
En esta casa es nascido Erasmo theologo celebrado
Por doctrina serialado la pura fee nos a revelado;
en:
In dit Nuys is gebooren Erasmus vermaert
Die ons Gods woort vuytvercoren wel heeft verclaert.
Latere beschrijvingen en reisverslagen voegen hier nog aan toe dat deze teksten
aan de buitenkant van het huis op een houten uithangbord bij de deur waren
aangebracht's. Een of meerdere versies van deze tekst zullen vanaf Buchelius tot
in de tijd van Weyerman en lang daarna 16 door reizigers van allerlei herkomst
nog ontelbare keren, al dan niet met een lichte variant, van het uithangbord of
van voorgangers, worden overgeschreven. Alleen een Fransman als De Monconys
laat voor de transcriptie van de Nederlandse versie verstek gaan. Een Engelsman
daarentegen raakt in 1707 door de drie inscripties zo op dreef dat hij het geheel
completeert met een trefzekere Engelse vertaling, natuurlijk ook in versvorm 17:
Erasmus in this humble cottage born
Did with religion, arts and faith the world adorn.
Deze zich herhalende beschrijvingen van het huisje zijn in zoverre interessant,
dat zij ons soms en passant inlichten over de latere staat en de bewoning ervan.
Dat het klein was, horen wij meteen al van Estrella, Guicciardini en Weinsberg. In
1593 wordt het bewoond door een kleermaker 18. In 1663 is dat een kruidenier
geworden, die boven zijn hoofd een schooltje heeft zitten'. Het is mij niet bekend of deze kruidenier wellicht ook brandstoffen heeft verkocht, maar in elk
geval trof ik in dit jaar voor het eerst de mededeling aan dat Erasmus de uitvinder zou zijn van het gebruik van de turf als brandstof. Hij zou volgens dezelf35

de mededeling bovendien de uitvinding van het tegenwinds zeilen op zijn naam
mogen schrijven2°.
In 1705 is het huisje niet alleen klein, maar ook "pityful", omdat er een "litle
blind Tavern" in is gehuisvest21 . Het lijkt aannemelijk dat Weyerman het huisje in
deze staat heeft gekend. De constante onderstreping van de nietigheid van het
huis in deze testimonia dient natuurlijk het duidelijke doel, de toekomstige grootheid van de boreling beter tot Naar recht laten komen.
Een andere interessante aanvulling op de gegevens van Buchelius die wij aantreffen in de reisverhalen, is de vermelding van een afbeelding bij of aan het
huis, in de nabijheid van de inscripties. Het is niet helemaal duidelijk om wat
voor een afbeelding het gaat. In de Duitse teksten is sprake van een "Bildnusz",
in de Engelse van een "picture" en van een "bust". Omdat iets dergelijks in de
beschrijving van Buchelius ontbreekt, zou men kunnen vermoeden, dat de afbeelding bij het huis pas na diens eerste bezoek is aangebracht 22.
Maar keren wij nog even terug naar het standbeeld en naar de beschrijving van
Buchelius. Over het beeld van 1583 zegt hij, dat het van bout was, waarover een
blauwe steenkleur was gelegd. Het verving een eerder marmeren beeld, dat door
de Spanjaarden, die in Erasmus een aanhanger van het Lutherdom zagen, verminkt
was en in de rivier gegooid. Met dat gegeven doelt Buchelius op de gebeurtenissen
van het jaar 1572, toen Bossu de stad binnentrok en toen "door ophitsinge van
seecker Spaensch capellaen van de Spanjaerden met een stock het hooft afgeslagen is". Een andere verslaggever formuleert het aldus: de "Spanjaerden hebben op
het beelt dapper geschoote ende inde have geworpen" 23. De marmeren opvolger
van de onderdanige houten katholiek die in 1549 prins Filips had verwelkomd, is
in 1572 voor Filips' kapelaans en soldaten een steen des aanstoots geworden!
Voor de volledigheid van de informatie voegt Buchelius aan zijn reisverslag een
tekening van het beeld toe, waarop ook de inscriptie op het schild voor het beeld
goed leesbaar is weergegeven 24 .
Naast deze kostbare gegevens omtrent het standbeeld en de inscripties bij het
geboortehuis noteert Buchelius nog een Latijns chronogram op Erasmus' dood bij
de Delftse poort en een tweede, in gouden letters aangebracht op de Goudse
poort25. Het valt op dat een latere kroniek, die de instorting van deze Goudse
poort in 1634 vermeldt, daarbij niet dit Latijnse, maar een Nederlands chronogram
noteert:
ErasMVs Leeft aL is hII Boot, VVant sChoon gestorVen
Soo bLinckt sun gLans noCh aLs Vergood heeL onbedorven 26.
De Rotterdamse Erasmuscultus van die tijd lijkt weinig onder te doen voor de
Franciscuscultus in Assisi.
Zoals de geleerde in 1549 had moeten opdraven bij het bezoek van de katholieke
kroonprins Filips, zo stond hij in 1585 nogmaals oog in oog met een nieuwe
landsheer, nu van heel andere signatuur, de calvinistische Earl of Leicester'.
Erasmus begint van nu of aan meer en meer te delen in de toenemende rust en
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welvaart van Holland en ook in de stroom van toeristen van de opkomende Gouden Eeuw. Kooplieden, dichters en geleerden lopen gaarne een straatje om om de
inscripties voor de zoveelste keer over te nemen, of om de inspiratie op te doen
voor het zoveelste "In statuam Erasmi".
In juni 15% bracht Buchelius, na 15 jaar, een tweede bezoek aan Rotterdam,
waar hij een zuster had wonen. Nog altijd even schrijfgraag, noteerde hij nu dat
men na het optreden der Spanjaarden in 1572 een nieuw houten beeld had opgericht, dat inmiddels echter ook al weer was vervangen door een stenen beeld 28.
De groeiende toeristische belangstelling vroeg echter om een waardiger monument,
dat zo al niet "aere perennius", dan toch in geen geval minder dan "ex aere publico" vervaardigd diende te worden 29. In 1616 had het oude beeld nog meer aan
prestige en waardigheid ingeboet (ik citeer uit het niet geheel onpartijdige verslag
van de Leidse hoogleraar Barlaeus)
door seker heerlijck feyt van een Contraremonstrantsch Predicant, bedreven
niet teghen den levenden, maer tegen den dooden Erasmum, niet teghen
sijne schriften ende boecken, die hy niet en verstaet, maer teghen zijn
beeldt dat die van Rotterdam hem ter eere op hun Mercktveldt gestelt
hebben, niet met den monde, noch met de penne, dat docht den man al te
gemeen: maer met dat deel des lichaems, daer mede hy 'tselve beeldt (met
oorlof gheseydt) heeft connen bepissen, ende gelijck een onschamele Diogenes oock metter daet heeft bepist.
Als goed humanist ziet Barlaeus natuurlijk onmiddellijk de parallel met de nachtelijke taferelen rond het beeld van Pudicitia op het Forum Boarium, zoals beschreven in de zesde satire van Juvenalis 3°. Het zal u nauwelijks verbazen als ik
u vertel dat de Synode van Dordrecht samenviel met het einde van de Leidse
carriere van Barlaeus.
Misschien mede onder de indruk van dit incident besloot de Rotterdamse
vroedschap nog in datzelfde jaar 1616 in brons te "doen gieten een statue van
Erasmus". De opdracht voor de vervaardiging van dit beeld kwam terecht bij de
Amsterdammer Hendrik de Keyzer, die ook het grafmonument voor Oranje in Delft
had mogen maken en die zich voor de keuze van zijn model blijkens een uitlating
van Vondel wellicht heeft laten adviseren door de Leidse geleerde Petrus Scriverius31 .
Over de uitvoering van de opdracht gingen enige jaren heen, en dat waren nu
juist de jaren van het "dingen om het recht geloof door Gommer en Armijn te
hoof'. Ook de nagedachtenis van Erasmus, die een paar jaar eerder, in 1612, door
de Leidse hoogleraar Petrus Cunaeus in een bijzonder aardige satire was opgevoerd als de president van een tribunaal dat zich moest uitspreken over de godsdiensttwisten tussen Arminianen en Gomaristen, zou niet ongeschonden uit deze
strijd te voorschijn komen 32. Voor de post-Dordtse predikanten gold de humanist
al gauw als "een toestander vant gevoelen der Remonstranten". Deze predikanten
kwamen dan ook weldra in actie, om de opstelling van een nieuw pronkbeeld te
verhinderen. Zij hadden echter zelfs bij de nieuwe vroede vaderen, ook al waren
die ongetwijfeld minder rekkelijk dan hun door Hugo de Groot aangevoerde voor37

gangers, geen succes en op 30 april 1622 nam "het massief dat de eeuwen kon
trotseren", superet quae saecula massa, plaats op zijn voetstuk, overigens onder
het niet aflatende morren van ds. Jacobus Levius, die de vroedschap ervan betichtte dat zij het geld over de balk gooide, door beelden op te richten "van
sulcke luyden die sulx niet hebben gemeriteert, jae libertinen ende vrygeesten syn
geweest ende gespottet hebben met alle religien" 33. Het voetstuk van het nieuwe
standbeeld bevatte de traditionele, zoals bekend omstreden, datering van Erasmus'
geboortedatum, 28 october 1467.
Het verzet van "Gommers plonderfielen"' tegen de plaatsing van het beeld van
1622 heeft mede bekendheid gekregen doordat ook de grote Vondel zich in het
strijdperk heeft begeven met zijn gedicht "Op het metalen pronck-beeld onlangs
te Rotterdam opgerecht tot eer vanden grooten Erasmus". Het gedicht werd afgedrukt in de nieuwe Nederlandse vertaling van de zo populaire Colloquia van Erasmus, in hetzelfde jaar 1622 in Amsterdam verschenen als een soort bijvalsbetuiging bij de Rotterdamse huldiging van de humanist. Omdat latere uitgaven van
deze vertaling een ander Erasmusgedicht van Vondel bevatten, waarin deze zich
richt tot Petrus Scriverius, is de suggestie gedaan dat de ruimdenkende Scriverius
de auteur van deze anoniem uitgegeven vertaling zou zijn geweest'.
Zat Erasmus, zichzelf steeds getrouw, in de uitbeelding van 1549 tegenover
prins Filips niet om woorden verlegen, evenmin heeft de geleerde zich in de woelingen van 1622 beperkt tot stilzwijgend en lijdelijk toezien. Nog in hetzelfde
jaar immers verscheen er van de hand "Des ouden hoochstgheleerden ende wijtvermarden H. Desiderij Erasmi, Borghers van Rotterdam", een hem door de remonstrantse predikant Henricus Hollingerus ingefluisterde "Requeste aen de E.E. heeren, borghemeesteren, schepenen ende vroetschappen der stede Rotterdam", uitgegeven "Met consent van den autheur"'. Het "heerlycke en onverbeterlijcke
gegoten beeldt ... wiens gelijk in kunst van werk ... nog in Roomen, nog in
Vranckrijk, of tot Amsterdam [u hoort de climax] is te vinden", stond van nu of
aan in voile glorie te glimmen op de Groote Markt. Glimmen deed het nog temeer
omdat het jaarlijks werd opgeschuurd, "soodanig dat het tegen de zon als gout
blonk"37. En dan te bedenken, dat de geleerde Rotterdammer in zijn Laus Stultitiae verzucht had: "Quid enim stultius... quam aeneum in foro stare?", Wat is
dwazer dan in koper vereeuwigd te pronk te staan op het marktplein?'
Rond het nieuwe koperen standbeeld komt de stroom gedichten "In statuam
Erasmi" pas echt goed op gang. Constantijn Huygens, die mij de titel voor deze
voordracht leverde, bracht met het onderwerp de feestdagen rond de jaarwisseling
1633-1634 door'. Talloze reizigers trekken langs, ijverig dichtend of alleen copierend, en in dit opzicht weinig van elkander verschillend. De enige onder hen die
pier vermelding verdient is misschien de naar eigen verklaring "Kleynste deurwaerder 's Hofs van Frieslandt" Sixtus Petri Arnoldinus, omdat hij in 1661, voorzover ik weet als eerste, constateert dat de geleerde per uur niet meer dan een
bladzijde van zijn losjes vastgehouden boek lijkt te lezen 4°. Een latere Engelse
reiziger prijst dit verhaal als een typisch staaltje van Hollandse humor, "which
forsooth is a Piece of Dutch Wit", hetgeen althans een Engelse tegenstem is tegen
de bewering van Simon Schama dat het Nederlandse humanisme sinds Erasmus zijn
gevoel voor humor zou hebben verloren41 . Constantijn Huygens had een jaar eer38

der, in zijn parodierend "Iournael vande gedenckwaerdighe kijck-reis gedaen in 't
jaer 1660", gemeend dat de geleerde zelfs voor dit trage leestempo nog te slaperig
was geworden: "siet sijn versuft gelaet. Hij staet en mijmert, en vergeet sijn blad
te keeren"42.
Was 1572 voor de marmeren Erasmus een nachtmerrie geweest, de troebelen van
een eeuw later, van het rampjaar 1672, zijn evenmin zonder schokken voorbijgegaan aan "De man van Rotterdam, die daer in 't kooper staet"'. Ms wij twee
jaar verder zijn, is het fundament met het voetstuk waarop hij staat, er zo slecht
aan toe, dat het beeld "om het bouw-vallig brug-gewelf en breuke der voet-stut"
wordt afgenomen "en voor eenigen tijdt op stadts timmer-buys geplaetsr".
Pierre Bayle, die zich tiers jaar later te Rotterdam vestigde, suggereert dat er ook
andere motieven meespeelden: "pendant cette anarchie la statue d'Erasme fut Otee
de sa place comme une chose qui ressentoit le Papisme". Hoe diep de afkeer tegen
dit mogelijke papisme van Erasmus was, blijkt uit de overweging der toenmalige
Rotterdammers, om eens en voorgoed of te rekenen met bun grote stadgenoot,
door radicaal afstand te doen van het kunstwerk en het ofwel te verkopen ofwel
om t smelten. Onderhandelingen over een verkoop aan Basel, de stad waar Erasmus gestorven en begraven was, zouden volgens Bayle een al vergevorderd stadium
bereikt hebben, voordat de vroedschap nog juist op tijd tot inkeer kwam 45.
En wederom zou deze "uyt onsen [Nederlandsen] reuckighen cruydt-hof ... met
blinckende vloghelen om hoogh ghesteghen ... Phoenix in gheleertheyt ..." uit zijn
as herrijzen46. 1677, het geboortejaar van Jacob Campo Weyerman, wordt het jaar
van de wedergeboorte voor het Rotterdamse standbeeld van Erasmus. Van tegenstand tegen het eerbetoon lijkt opeens geen sprake meer. De hoogbejaarde Vondel
heeft dan ook blijkbaar geen reden gehad om een bijdrage aan de feestelijkheden
te leveren. Jongere dichters staan te trappelen om zijn plaats in te nemen. De in
Rotterdam woonachtige Joachim Oudaan zorgt voor een mooie documentatie rond
"Den grooten Rotterdammer in zijn geboorte-stad herstelt, en met nieuwen luyster verheerlijkt" en zijn stadgenoot Petrus Rabus wijdt er een kostelijke planodruk aan'. En ook het verdere puik der Nederlandse en Nederlandse Neolatijnse
dichters heeft zich niet onbetuigd gelaten. Rabus' vriend David van Hoogstraten
bezingt "het puik der talen / En het merg der zuivre zeen" in een lang gedicht
onder het opschrift: "Op het metalen gedenkbeelt van Desiderius Erasmus. Na een
driejarig afwezen met grooter luister opgeregt door de EE. AA. heeren borgemeesteren der stad Rotterdam'. Voor het Neolatijnse aandeel zorgt de onbetwiste coryfee van die dagen, de Amsterdammer Petrus Francius, met 14 vloeiende
disticha onder het opschrift "Desiderius Erasmus Foro Rotterodamensium
redditus"49.
Het Erasmiaanse reveil van 1677 past in, en komt voort uit een veranderende
waardering voor het werk van de Rotterdamse geleerde. Deze verandering in
waardering hangt op Naar beurt samen met een veranderende culturele mentaliteit.
De visie op het werk van Erasmus is vanaf de laatste decennia van zijn leven en
in de eerste eeuw na zijn dood bepaald geweest door de religieuze constellatie in
het christelijke Europa. Het scherp geformuleerde negatieve oordeel dat Luther
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over zijn tijdgenoot had geveki toen de aanvankelijke wederzijdse sympathie verdwenen was, heeft de houding van de Duitse reformatoren voor lange tijd bepaald.
De vriendschap die Luther's medestrijder Melanchthon de Rotterdammer bleef
toedragen, heeft hieraan weinig kunnen corrigeren. Binnen het katholieke kamp
waren Erasmus' denkbeelden evenzeer fel omstreden. De dezer dagen verschenen
monografie Erasmus and his Catholic Critics toont aan, hoe algemeen de kritiek
van de behoudende katholieke theologen al voor Erasmus' dood was'. Veroordeling van zijn werk op steeds hoger en steeds formeler kerkelijk niveau was het
gevolg. Het Concilie van Trente begon ogenschijnlijk onbevooroordeeld ten aanzien
van het werk van Erasmus, maar de Index van paus Paulus IV van 1559 verstoorde
de balans radicaal, ook al nam zijn opvolger Pius IV wat gas terue. De jezuieten, "Sophistarum genus versutissimum" 52, geinspireerd door een ogenschijnlijk
terloopse, maar dodelijke uitspraak van hun stichter Ignatius van Loyola, hebben
de messen van hun dialectiek met genoegen op het werk van de Rotterdammer geslepen.
Toch hebben scherpzinnige enkelingen al vroeg ingezien dat de, desnoods te
betreuren, grootheid van Erasmus een belangrijk element en ook een interessant
wapen kon zijn in de strijd tussen de religieuze denominaties. Vooral daar waar
deze strijd door factoren van nationalistische aard werd verhevigd, kon dit inzicht
veld winnen. Eigenlijk heeft bijvoorbeeld reeds de houding van zestiende-eeuwse
Italiaanse theologen en Ciceronianen alles te maken met de door nationalisme
gedragen tegenstelling Italia-Germania. Hoewel nu Erasmus zijn afkomst, qua tijdstip en qua burgerlijke staat van zijn ouders, in een zekere geheimzinnigheid
heeft gehuld, heeft hij er nooit een geheim van gemaakt dat hij van geboorte een
Batavus was, een Hollander, een Rotterdammer, om precies te zijn. Latere auteurs
die nog precieser willen zijn, voegen hier gaarne de nuance aan toe dat hij echter
in Gouda geconcipieerd was54. Aan zijn Hollandse afkomst nu dankt Erasmus een,
zeker in eerste instantie, welwillende benadering door auteurs die afkomstig zijn
uit de Nederlanden, of zij nu tot het katholieke of tot het protestantse kamp
behoren. Zo is de katholiek Opmeer, die schrijft rond 1572, het jaar waarin Erasmus, zoals wij zagen, door de Spaanse soldaten van zijn voetstuk werd geschoten,
bereid de onbegrensde spotlust van zijn landgenoot ten aanzien van katholieke
gebruiken en personen door de vingers te zien, omdat de humanist in zijn latere
geschriften immers duidelijk stelling genomen zou hebben tegen de reformatoren 55.
De protestant Jacob Verheiden daarentegen, een fel voorstander van een onverzoenlijke strijd tegen de Spanjaarden, die met afgrijzen melding maakt van de
schending van het standbeeld in 1572, ziet in Erasmus, na Wycliff, Hus en Savonarola enerzijds en voor Luther en Melanchthon anderzijds, een der grote bestrijders van de Roomse antichrist. Zowel voor Opmeer als voor Verheiden is Erasmus voor alles een Hollander, een landgenoot om trots op te zijn.
Deze nationale dimensie van de Erasmuscultus krijgt nieuwe impulsen door de
stichting, in 1575, van een nationale instelling voor academisch onderwijs en wetenschapsbeoefening, de Leidse universiteit. Nog voor haar zilveren jubileum, in
1598, verwerft deze instelling haar eerste schilderij, een portret: en wie zou de
geportretteerde anders kunnen zijn dan Erasmus Roterodamus 57? Tien jaar later
publiceert de beheerder van de inmiddels aardig groeiende schilderijencollectie der
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jonge universiteit, de hoogleraar en bibliothecaris Paullus Merula, een aantal Erasmiana, die voor de belangstelling voor en de visie op Erasmus van groot belang
zijn gebleken5s. Het werk bevat, naast enkele andere biografische uiteenzettingen,
de eerste uitgave van het omstreden "Compendium vitae". De biografische documenten worden voorafgegaan door een bloemlezing van encomia, van lofdichten op
Erasmus, en gevolgd door een reeks van epitaphia en een uitvoerige apotheosis
van Erasmus' Elzasser, hervormingsgezinde vriend Joannes Sapidus. Wat wij ook in
het boekje hadden kunnen verwachten, maar wat er merkwaardig genoeg in ontbreekt, is een "Apologia pro Des. Erasmo" van de predikant Martinus Lydius, al
rond 1589 geschreven, maar eerst in 1606 door diens zoon Johannes op uitdrukkelijk verzoek van Merula persklaar gemaakt met een opdracht aan de stad Rotterdam, en desondanks nog een eeuw lang ongedrukt geblevenN. Misschien achtte
Merula het stuk te omvangrijk of te weinig biografisch en te uitsluitend theologisch om het in zijn Erasmiana op te nemen.
Met Merula's dedicatie van de bundel, die voorts een groot aantal tot dan toe
ongepubliceerde brieven van Erasmus bevat, zijn wij weer terug in Rotterdam: de
uitgever richt zich immers tot de stad en de bevolking van Rotterdam, onder de
prestigieuze, in het oude Rome gebruikte afkorting S.P.Q.R., een ietwat pedant
epitheton van de stad, waarover reeds Buchelius een ironisch glimlachje niet had
kunnen onderdrukken 63.
Acht jaar na Merula verzorgt Petrus Scriverius een nogal ingrijpend gewijzigde
heruitgave van diens collectie Erasmiana, die, nu door de Leidse drukker van het
boek, de Engelsman Thomas Basson, eveneens wordt opgedragen aan de Rotterdamse vroedschap, "consulibus et senatoribus inclytae civit. Roterodamensis", nu
echter uitgebreid met Erasmus' latere evenknie als Hollandse beroemdheid: "Ejusdemque reipubl. syndico consultiss. Hugoni Grotio". Deze burgemeesteren en senatoren, met hun syndicus, hun raadpensionaris Hugo de Groot, zijn nu juist de
heren, die een jaar later, in 1616, zullen besluiten tot de oprichting van het
nieuwe, definitieve bronzen standbeeld op de grote markt van hun stad.
Hugo de Groot, dat is u bekend, is een naam die onmiddellijk associaties oproept met de grote Hollandse controverse van het begin van de 17de eeuw, de
strijd van Remonstranten en Contra-Remonstranten. Ook nu weer wordt Erasmus
de speelbal van de kerkelijke tegenstellingen, zij het dat het balbezit in dit gevecht nogal ongelijk verdeeld is. Erasmus wordt immers, zoals wij hebben gezien,
door beide partijen ondubbelzinnig beschouwd als "een toestander vant gevoelen
der Remonstranten". Doordat die groep in Dordrecht volledig buitenspel gezet zal
worden, zal ook Erasmus moeite hebben op zijn standplaats terecht te komen. Wij
hebben echter al gezien dat het hem niettemin in 1622 gelukt is, en dat hij zich
daar, ondanks de naweeen van de Dordtse Synode, een halve eeuw lang zonder
problemen heeft weten te handhaven.
Met het verstrijken van deze halve eeuw zijn wij terug in het geboortedecennium
van Weyerman, in het laatste kwart van de 17de eeuw. De periode die nu volgt,
de periode van de "Crise de la conscience europeenne", wordt, aldus de Zwitserse
Erasmusvereerder en Erasmusprijswinnaar Werner Kaegi, "von einer auffallenden
Aktivitat des erasmischen Fermentes begleitet" 61 . "In this atmosphere", aldus
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Bruce Mansfield, auteur van de nieuwste monografie over de Erasmusreceptie, "the
reputation of Erasmus was bound to enter on a new stage of its history'. Dit
Erasmiaanse reveil resulteert niet alleen in opvallende heruitgaven en vertalingen
van met name de Motia en de Colloquia, met bijgevoegde biografische schetsen,
maar wordt ook gekenmerkt door de grote aandacht die Erasmus krijgt in encyclopedische werken en in de Journaux, en door de verschijning van de eerste
afzonderlijke monografieen van grotere omvang over het leven en het werk van de
humanist.
Aan dit nieuwe begin der monografieen staat het intrigerende verhaal van het
Vie d'Erasme van de Parijse kanunnik en politicus Claude Joly. Van het bestaan
hiervan wordt voor het eerst melding gemaakt in het jaar 1682. Joly had in
1646, op weg naar de vredesonderhandelingen te Miinster, een reis door Holland
gemaakt en deze gelegenheid aangegrepen om te Rotterdam het standbeeld van
Erasmus te bezichtigen. Hij is een der weinige Franse bezoekers, die van een
dergelijk uitstapje uitvoerig verslag doet. Later onderstreepte hij zijn belangstelling voor de Rotterdammer, door een oude verkorte Franse versie van diens Vorstenspiegel, de Institutio principis christiani, vergezeld van een actualiserende
inleiding, opnieuw uit te geven'. Met deze publikatie begaf Joly zich in de Franse politieke schermutselingen rond Mazarin, die steeds meer zijn aandacht opeisten. Het gevolg was dat hij aan de publicatie van zijn Vie d'Erasme, waaraan hij
al in 1668 werkte, mede op grond van politieke opportuniteits-overwegingen niet
toekwam. Pas tegen het einde van zijn leven, toen de verwachtingen ten aanzien
van de Erasmusbiografie nieuw leven werd ingeblazen door de aandacht die Pierre
Bayle er in zijn Dictionaire aan wijdde, ondernam Joly stappen voor een uitgave
van het werk in de Bataafse Republiek. Zijn dood in 1700 voorkwam echter de
daadwerkelijke verschijning van het werk, dat slechts bewaard is gebleven in een
ernstig door water beschadigd handschrift, dat nu, samen met een gedeeltelijke
transcriptie berust in de Bibliotheque de l'Arsenal te Parijs 66.
Het tijdperk van de Crise opende voor Erasmus met de uitgave van een Oratio
in laudem D. Erasmi, van Gisbertus Verryn, die in 1680 te Amsterdam in druk
verscheen, en die, hoewel in het Latijn geschreven, (of juist daarom), slechts een
beperkte, Hollandse draagwijdte had, zodat men er in de latere literatuur geen
sporen van aantreft'. Veel belangrijker is wat er in het Frans verschijnt. De
Rotterdammer Isaac Bullart staat in zijn Academie des Sciences et des Arts van
1682 uitvoerig stil bij zijn stadgenoot, al heeft hij als goed katholiek, niet anders
dan Opmeer, enige moeite met diens spotlust ten aanzien van kerk en kerkelijke
cultus.
Bullart wordt gebruikt en natuurlijk ook becritiseerd door Pierre Bayle, die
zijn op zich beknopte bijdrage over Erasmus als gewoonlijk vergezeld laat gaan
van een hoeveelheid voetnoten en marginale bronvermeldingen, die in omvang de
hoofdtekst vele, vele malen overtreft. Bayle kondigde niet alleen de ongedrukt
gebleven Erasmusbiografie van Joly aan, maar had ook de primeur van de vermelding van een nieuwe editie der Opera omnia van Erasmus. Al in de eerste uitgave
van de Dictionaire, in 1697, vermeldt hij het gerucht dat in Parijs de ronde zou
doen omtrent zo'n uitgave die te Rotterdam zou gaan verschijnen 68. Hij beroept
zich daarvoor op een brief van Guy Patin met de opvallend vroege datum 7 augus42

tus 1657. In de tweede editie van de Dictionaire, uit 1702, is sprake van een
soortgelijk gerucht, dat in het jaar 1699 de ronde deed, ditmaal over een editie
die te Leiden zou verschijnen, en die in de ogen van Bayle een "entreprise titslouable" zou zijn, waarvan "tous les amateurs des belles lettres doivent souhaiter
qu'elle soit executee". Bayle voegt er nog aan toe dat de uitgave "sera dirigee par
Mr. Gronovius", daarmee doelend op de toenmalige Leidse hoogleraar voor Grieks
en geschiedenis, Jacobus Gronovius'.
Wij weten dat dit gerucht niet zonder fundament was. Uit het door Bayle
genoemde jaar 1699 immers dateert het privilege dat de Leidse drukker Pieter van
der Aa bij de Staten van Holland en West-Friesland aanvroeg voor het grootste
project dat hij ooit zou realiseren, de zogenaamde Leidse of LB(=Lugdunum Batavorum)-uitgave van de Opera omnia van Erasmus'. Het valt ons op dat bij de
doorgaans zo goed geinformeerde Bayle zo kort Oar de daadwerkelijke verschijning van de eerste banden van de nieuwe Opera omnia sprake is van een andere
tekstbezorger dan wij zouden verwachten. Dit brengt ons bij een merkwaardig
trekje van de Leidse uitgave, namelijk Naar ogenschijnlijke partiele anonimiteit.
De meesten onzer zullen de uitgave immers kennen in een der twee reprints die
rond 1%2 werden uitgebracht. Op de gereproduceerde titelpagina in mijn reprint
ontbreekt een nauwkeurige vermelding van een tekstbezorger, en is in plaats
daarvan volstaan met de vage aanduiding "Doctorumque virorum notis illustrata".
Wie nu andere exemplaren van de oorspronkelijke uitgave dan het voor de reprint
gebruikte zou consulteren, loopt grote kans, eenzelfde anonieme titelpagina aan te
treffen71 .
Toch bestaat er omtrent de identiteit van deze uitgever geen enkele twijfel. En
daarmee zijn wij aangekomen bij de grootste belangenbehartiger die Erasmus sinds
de Baselse kring van getrouwen rond Beatus Rhenanus en Bonifatius Amerbach
gekend heeft. Dank zij de contemporaine wetenschappelijke journalistiek toch zijn
wij over de editoriale produktie van die periode in het algemeen doorgaans goed
ingelicht. Dit geldt nog temeer voor de LB, omdat tegelijk met de verschijning in
1703 van de eerste banden, I, II, en IV, in Holland een nieuwe periodiek het licht
ziet, namelijk de Bibliotheque Choisie van de hoogleraar aan het Amsterdamse
Remonstrantse Seminarium Jean Leclerc of Joannes Clericus. Daarmee nam deze
uitgever van de vroegere Bibliotheque universelle et historique, verschenen van
1686 tot 1693, na tien jaar zijn journalistieke werkzaamheden weer op. Het negende artikel van de eerste band van de Bibliotheque Choisie heeft tot onderwerp
"Desiderii Erasmi Roterodami Opera omnia emendatiora et auctiora", nu echter
niet, zoals in onze reprint van de LB, "Doctorumque virorum notis illustrata",
maar uitgegeven "studio & opera Ioannis Clerici, cum ejusdem & aliorum notis": de
LB, met andere woorden, is het werk van Joannes Clericus.
De auteur van het artikel in de Bibliotheque Choisie schildert in de ik-vorm,
dus zonder enige geheimzinnigheid, zijn eigen betrokkenheid bij de onderneming
als volgt (p. 380-381):
Il y avoit long-tems que les OEuvres d'Erasme ne se trouvoient plus, que
dans les meilleures Bibliotheques, lors que le Libraire qui a entrepris de les
publier [sc. Pieter van der Aa], me vint voir [dat zal in Amsterdam geweest
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zijn], pour me demander quelques avis stir son dessein. Je ne manquai pas
de le toiler, & d'encourager 1'Entrepreneur, autant qu'il me fut possible. Je
lui promis mane d'y ajouter quelques remarques, & de faire tout ce que je
pourrois, pour rendre la nouvelle Edition plus recommandable. Il s'est passé
quelques annees, avant que j'y pusse faire ce que je souhaitois, ou parce
que j'etois occupe a d'autres travaux, que je ne pouvois pas abandonner, ou
en attendant quelques secours, que l'on avoit promis au Libraire; mais enfin
voici trois volumes de ce grand Ouvrage, qui seront suivis incessamment
d'autres, dont quelques-uns sont sous la presse".
Vervolgens reageert Clericus op het bij Bayle vermelde gerucht:
Je dirai en un mot que le bruit que Mr. Bayle dit, qui courroit en 1699, que
Mr. Gronovius dirigeroit cette Edition, etoit tres-mal fond& puis que j'avois
deja entre les mains l'exemplaire sur lequel cette Edition a ete faite. Aussi
l'a-t-il corrige dans l'Errata du 2. Tome de son Dictionaire.
Hiermee doelt Clericus op Bayle's correctie in de lijst van Errata in de tweede
druk van zijn Dictionaire, na p. 2170: "Gronovius, lisez le Clerc".
Pieter van der Aa heeft dus Clericus om advies gevraagd omtrent de uitgave en
deze heeft op zijn beurt zijn medewerking toegezegd. Dat gebeurde al in of voor
1699, zoals ook wordt bevestigd door een brief van Clericus aan John Locke'. De
verschijning van de eerste banden werd vertraagd door gebrek aan tijd bij Clericus en het wachten op middelen bij Van der Aa. Dat Clericus en geen ander voor
de tekst zou zorgen, werd bewezen door de beschikking die deze toen al had over
het exemplaar van de Baselse editie van 1540, waarnaar de nieuwe uitgave moest
worden vervaardigd. Dank zij het speurwerk van Reedijk weten wij ook uit andere
bron dat deze mededeling juist is. Toen Van der Aa namelijk zijn octrooi aanvroeg, schreef bij dat de uitgave zou worden "in ordre gebracht en met aenteckeningen enz. van den Heer J. Clericus verrijkt" 73. Nadat een klerk van de Staten
eerst al de woorden "den Heer" uit de aanvrage had geschrapt, Imam het gedrukte
privilege, met als datum 10 sept. 1699 te vinden in de eerste band van de LB, met
de anonieme aanduiding "in ordre gebracht, en met aenteeckeningen van geleerde
Mannen verrijkt": wij zien bier dus dezelfde variant als die welke werd gesignaleerd op de titelpagina's der diverse exemplaren van de LB. In dezelfde lijn ligt
de verdwijning van Clericus' naam uit de op- en onderschriften van de praefationes in de tien LB-folianten. Dat de datering met Clericus' woonplaats Amsterdam soms wel gehandhaafd is (bijvoorbeeld in IX), is misschien niet meer dan een
kwestie van slordigheid. De verklaring voor de verwijdering van Clericus' naam
wordt gezocht in het rumoer dat was ontstaan rond de verschijning van zijn fel
aangevallen Franse vertaling van het Nieuwe Testament in hetzelfde jaar 1703.
Clericus' omstreden naam zou het stadsbestuur van Rotterdam, woonplaats van
Clericus' antipode Pierre Bayle, als subsidient van de LB in een moeilijk parket
hebben kunnen brengen, reden voor de uitgever Pieter van der Aa, om deze naam
achterwege te lawn'.
Verderop in zijn artikel in de Bibliotheque Choisie (p. 383) schildert Clericus
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de meerwaarde van zijn editie ten aanzien van de Baselse voorgangster. Hij heeft,
zo zegt hij, het gebruik van de cursief ingevoerd (namelijk daar waar het gaat om
citaten) en de editie werd verrijkt met gravures naar Holbein bij de Moria, met
enkele grote uitvouwbare platen in het voorwerk, en met een keur van Elogia en
Epitaphia. Bovendien kon veel nieuw werk van Erasmus worden toegevoegd, o.m.
dank zij de uitgaven van Merula en Scriverius.
Drie jaar later, in 1706, in band VIII van de Bibliotheque Choisie, komt Clericus te spreken over de verschijning van de vier volgende banden van de LB. Met
name bij band III, die de brieven bevat, nu verdeeld over twee volumes met in
totaal 1944 kolommen en vele honderden kolommen Indices, staat Clericus stil.
Hij vermeldt de medewerking van een verder vrijwel onbekende gesjeesde theologiestudent Joannes de la Faye aan deze band en ook die van Jacobus Gronovius.
Wij herinneren ons deze laatste naam uit de geruchten waarvan sprake was bij
Pierre Bayle.
Een jaar later reeds, in band XII van de Bibliotheque Choisie, van 1707, kan
Clericus, die zijn lezers al bij de verschijning van de eerste banden had verzekerd
"qu'ils ne sauroient mieux employer leur argent, qu' A les acheter" (p. 383), redame maken voor de uitgave als voltooid project. Sinds het begin van 1707 zijn
namelijk ook de delen IX en X, met de Apologieen, beschikbaar. De Amsterdamse
hoogleraar wijst nogmaals op de schaarsheid van de Baselse editie, en waarschuwt
zelfs al dat ook het kleine restant van de LB wel eens gauw uitverkocht zou
kunnen geraken.
De LB, qua omvang en formaat evenzeer als het standbeeld een "massief dat de
eeuwen kan trotseren", is een hoogst belangrijke en interessante publikatie. Het
toepasselijke drukkersvignet bevat een Latijns halfvers, dat misschien werd ingegeven door de vertraging van de verschijning: "Tandem bona causa triumphat".
Het adagium komt, voorzover ik zie, niet voor in de verzameling van Erasmus,
zoals uitgegeven in de tweede band van de LB. Het alomvattende spreekwoordenrepertorium van Hans Walther geeft als oudste referentie een werk uit 1660 75.
Wilhelm Binders Novus Thesaurus Adagiorum Latinorum heeft een iets oudere
referentie, uit 1651 76. Het gebruik van dit adagium in alle Lien de banden van de
LB zal niet weinig tot zijn populariteit hebben bijgedragen. Voor mij althans was
het de reden om ook op p. 179 van Weyermans Rotterdamsche Hermes even de
adem in te houden: ook deze journalist kende en gebruikte de spreuk!
De eerste band van de LB opent met een paar grote uitvouwbare prenten, o.m.
van het Rotterdamse standbeeld met piedestal en hekwerk, en een nieuw portret
met een "belle Epigramme de Mr. Francius"'. Het zal ons na al het voorgaande
nauwelijks verrassen, dat de drukker zich in de dedicatie richt tot de magistraat
van Rotterdam, omdat er tenslotte, zoals Clericus in zijn Bibliotheque Choisie
toelichtte, niemand is "qui ne loue la ville de Roterdam de lui avoir eleve la belle
Statue, que l'on y voit" (I, p. 382). Na de dedicatie volgt de relatief korte, in de
meeste exemplaren dus niet ondertekende, Praefatio van Clericus, die een lange
lofprijzing is op Erasmus als filoloog, Latijns schrijver, theoloog en mild en onbaatzuchtig criticus van kerk en maatschappij. Ook Rotterdam wordt met zijn
magistraat betrokken in de lof van Clericus, omdat het Erasmus onbekrompen
eerde met het standbeeld waarvan de auteur van de prefatie voor zijn uitgave een
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gravure had laten makee. De Praefatio neemt ook de verzen bij het geboortehuis op, met een tweede, adequatere Nederlandse vertaling van het Latijnse distichon en bovendien de teksten die in 1677 op het voetstuk van het standbeeld
waren aangebracht en tegelijk door Oudaan gepubliceercr. Terloops voegt Clericus bier nog aan toe, dat ook Erasmus' evenknie Hugo de Groot eenzelfde eerbewijs zou moeten krijgen. Wij moeten hierbij bedenken, dat de lectuur van Grotius had bijgedragen tot Clericus' vroege sympathieen voor het armininisme.
Wat Clericus in Erasmus zo waardeert, komt misschien nog beter dan in de
Praefatio van de LB, tot uitdrukking in wat hij tegelijkertijd schreef in zijn Bibliotheque Choisie:
on peut dire que depuis sa mort, tout ce qu'il y a eu de personnel raisonnables & eclairees dans les deux partis l'ont egalement toile, & l'estiment
encore aujourd'hui plus que jamais. Son erudition, qui etoit l'objet d'envie &
de la haine de ceux qui n'aimoient pas les sciences, sa moderation dans les
controverses, sa liberte a reprendre ce qui lui paroissoit avoir besoin de reformation, & la maniere agreable & pleine de sel, dont it savoit proposer
ses pensees, sont aujourd'hui l'admiration de toute l'Europe (I, p. 382).
Vervolgens verwijst Clericus de lezer naar zijn genoemde Praefatio voor datgene
"que l'on peut dire de plus avantageux de lui, sans blesser la delicatesse d'aucun
des partis entre lesquels le Christianisme se trouve a present divise".
Erasmus is voor de in een calvinistische omgeving opgegroeide en opgeleide, en
tot verlicht remonstrants theoloog geevolueerde Clericus het toonbeeld van tolerantie en redelijkheid binnen een door onverdraagzaamheid en door verbitterde
polemieken verscheurde christenheid. Erasmus is de verlichte en vredelievende
geest die wars is van alles wat zweemt naar haarkloverij en scherpslijperij. Bij dit
alles is Clericus ervan overtuigd dat ieder wel denkend mens deze visie met hem
deelt. Ter staving hiervan kan hij in het voorwerk van de LB talloze testimonia
aanvoeren, daterend vanaf de vroeg-zestiende tot de laat-zeventiende eeuw, en
uiteenlopend van de apotheose van de reformatorische Johannes Sapidus tot de
Monodia van de Weense bisschop en latere Trentse concilievader Friedrich Nausea.
Ook in de volgende delen van de LB zal Clericus meerdere geschriften ter
verdediging van het werk van Erasmus aanvoeren. In band VIII neemt hij de malicieuze kritiek op Erasmus' Apophthegtnata van de filoloog Francesco Robortello
op, om deze negatieve bijdrage vervolgens te compenseren met een Declamatio
apologetica van Johan Herold, die daarmee de nagedachtenis van Erasmus vijf jaar
na diens dood te Basel had hooggehouden. En in band X treffen wij, naast de
lijkrede van de Kleefse Gulielmus Insulanus, de bovengenoemde, bier voor het
eerst gedrukte tekst aan, waarin de predikant Martinus Lydius een aantal dogmatische inzichten van Erasmus verdedigde. Clericus gaat zelfs zover, de Index
purgatorius van de Roomse kerk mee of te drukken, "opdat katholieken die niet
willen lezen wat door de Congregatie ter beoordeling der boeken te Rome of
Madrid veroordeeld is, de desbetreffende passages kunnen overslaan, als zij dat
verkiezen" 81 .
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Wij zagen reeds dat Clericus in het bijzonder voor de twee delen van band III,
de Epistolae, propaganda maakte. In de Praefatio op deze band vermeldde hij het
aandeel van Johannes de la Faye en Jacobus Gronovius. Het is niet duidelijk hoe
groot zijn eigen aandeel aan de voorbereiding is geweest, maar het is wel gebleken dat het materiaal hem buitengewoon heeft beziggehouden. De uitgave van de
Epistolae ging vergezeld van een Abrege de la vie d'Erasme tire de ses lettres
van in totaal 367 pagina's, verdeeld over de twee banden van de Bibliotheque
Choisie van het jaar 1705. We zouden kunnen zeggen dat wat Huizinga deed met
het Opus Epistolanini van Allen, Clericus heeft gedaan met zijn eigen brieveneditie. Volgens Mansfield echter legt hij in de Vie d'Erasme andere accenten dan in
de Praefationes. In de Vie d'Erasme sluit hij zich duidelijk meer aan bij de traditionele protestantse visie, volgens welke Erasmus in zijn hart aan de zijde van de
hervormers stond, maar de moed en de kracht miste om zich bij hen aan te sluiten. Erasmus' uiteindelijke keuze voor de autoritas ecclesiae, omdat de ratio geen
uitweg zou bieden ("Rationum et argumentationum nullus est finis", aldus zijn
conclusie in een brief aan Pirckheimer, Allen Ep. 1893, 11. 67-70), is voor een
verlichte achttiende-eeuwer als Le Clerc onbegrijpelijk en onaanvaardbaar 82. Erasmus heeft hier in zoverre iets goed gemaakt, dat hij aan het einde van zijn leven
het katholieke Freiburg is ontvlucht om zich op zijn sterfbed niet tot herroeping
van zijn denkbeelden te hoeven laten forceren. Hij sterft te Basel in een kring
van zijn werkelijke geestesverwanten, christenen in de geest van Zwingli en
Oecolampadius:
ce fut ainsi qu'il mourut a Page de 69 ans, entre les mains de ses meilleurs
Amis, qui etoient alors dans les sentimens de Zwingli et Ecolampade. S'il
etoit mort, en pays Catholique, it auroit bien eu de la peine a s'empecher
d'être fortement sollicite a faire quelque retractation, ou poir le moins
quelque acte de Religion Monachale, qui auroit terni sa memoire; & peutetre ne l'auroit-il pu eviter, s'il eut voulu recevoir les Sacremens de l'Eglise, comme on parle, & etre enterre en terre Sainte 83.
Voor Clericus was het afsterven van Erasmus in het protestantse Basel het harmonische sluitstuk, dat hem volledig met zijn idool kon verzoenen. Erasmus' katholieke sympathisanten zouden hiertegenover stellen dat het een ongelukkig toeval was geweest. In feite, zo betoogden zij, was Erasmus slechts op doorreis naar
het katholieke Brabant, toen hij in de Zwitserse stad door zijn laatste ziekte
werd overvallen. De felste katholieke tegenstanders van Erasmus daarentegen
waren het in zoverre met Clericus eens dat zij steeds hadden verkondigd dat
Erasmus wetens en willens naar Basel was gegaan om er, zoals ooit in een opvallend Latijn was opgemerkt, te sterven "sine lux, sine crux et sine Deus".
Wie nu mocht denken dat het gekrakeel rond de Rotterdammer na het absolute
hoogtepunt in de Erasmusreceptie dat het eerste decennium van de 18de eeuw
dank zij de Herculesarbeid van Clericus vormde, komt bedrogen uit. Een Apologie,
ou justification d'Erasme van de Abbe Jacques Marsollier uit 1713, die Erasmus afschilderde als een trouw en vroom, maar vooral intelligent en redelijk christen,
lokte onmiddellijk een agressieve "Refutation de l'apologie d'Erasme" uit in het
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kortJezuletenperiodiek Memoires pour l'histoire des sciences et des beaux-arts,
weg de Journal de Trevoux genoemd, van het volgende jaar. Hierin werd de onwettige geboorte van Erasmus weer eens onderstreept en werd hij afgeschilderd
als een zwerver, deserteur van de goede zaak, geexcommuniceerde monnik, gestorven in een ketterse stad temidden van ketters en zonder de laatste sacramenten 84.
Zijn levenshouding werd volgens de auteur gekarakteriseerd door een verwerpelijke onverschilligheid jegens alles wat met godsdienst te maken had'. De echo
van deze aanval weerklonk tot in de Republiek, waar in de Haagse Journal litteraire van 1715 een "Replique sur la Refutation inseree aux Memoires de Trevoux"
verscheen. Volgens deze repliek was Erasmus naar Basel gegaan voor de uitgave
van zijn werken. Uit deze werken spreekt geen indifferentisme, maar eerder een
grote zorg voor een menswaardig, gematigd dogmatisme en voor een waarachtige
vroomheid zonder superstitie. Weer een jaar later, in 1716, brengt de Memoires
litteraires de la Haye een "Reponse a la Refutation de l'Apologie d'Erasme", waarin de aanval van het monnikendom op Erasmus wordt verklaard als een poging tot
de onwetendheid en de bijgelovigheid onder het kerkvolk te laten voortbestaan
omdat het monnikendom daarmee zozeer gebaat zou zijn 86.
Zo wordt het begrijpelijk dat de Rotterdamse Metalen Stavast vijf jaar later,
misschien nog meer om het stof van zich of te spoelen dat de theologische en
literaire veldslagen over hem deden neerdwarrelen dan "vermoeit van dag en nacht
onder den blooten hemel te pronken", "een' vreemden lust" gevoelde, "om de Vest
eens over te zwemmen, en een wandeling te doen langs den Oudendyk, begevende
zich aan den Overhaal tusschen de Schiedamsche en Binnewegsche poort te water"
om tenslotte in een zijstraat van de Oudendijk voor het Kasteel van Hermes, alias
het Kasteeltje de Leeuwenburg, alias het woonhuis van Jacob Campo Weyerman 87,
halt te houden en een opgewekt gesprek aan te gaan met de maskotte van dit
huis.
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Een ganzenpastei*
BARBARA SIERMAN

Mopperen op architecten is niets nieuws. Voor Amsterdammers bood de Stopera
jarenlang stof tot verhitte discussies en in Engeland wekten de architecten zelfs
de vorstelijke toorn van Prins Charles op, die een offensief tegen ze is begonnen.
Ook Weyerman mocht in zijn tijd graag een deuntje meeblazen. In zijn Amsterdamschen Hermes' opent hij een nummer met de uitroep
Hier komt de Bouw-meester op 't Toneel! in de linkerhand voert hy een Net
(...) en in d'andere vuist een Troffel; Hy zingt gestadig: Ik zoek je gelt
Indien hy een lichtgeloovige
niet, maar je gemak, waarom vlugt je Burger?
het net over d'ooren haalt, weg is de yzere gelt-kist; want een Architect is
behebt met eene onverzaadbaare Ossenhonger (...).
Verderop in de Hertnes 2 bericht hij vanuit Londen het volgende:
Londen. de Ridder Tomhil heeft als een tweede Michel Angelo het eerste
ontwerp gemaakt van de nieuwe Londensche brug, en de Ridder van Brug
zal daar over het opzigt hebben. De Ridder van Brug is een vermaard Architect, en word doorgaans, als een Vitnivius de tweede (doch min in geest
en oordeel) gewaagt. De Hartog van *** wierp hem den Neusdoek toe van
gunst, en hy heeft zyn heerlyk Paleis gemisordonneert. Doch die wakkere
Generaal, die mar kennis bezit om een Oorlogs-Vesting om ver te halen,
dan om een Gebouw op te rechten, had hem een geheime Raad van Bouwkonstenaars toegevoegt, die zeer voorzigtig zyne ordonnantien verwyderde,
anderzints liep het Gebouw perykel van te veranderen in een Muizen-val,
gelyk het pragtig kasteel van Milord Carlile, welkers Kamers schynen gedestineert om Kaboutermannetjes of Steendoggen te logeeren, en welkers
deuren laager zyn dan de geinteresseerde Ziel van dien zotten Jongen, die,
om in een vergulde Chairet te hartdraaven, zyne onschuldige Broeders weg52

gepakt heeft naar 't Oosten.
Die Ridder van Brug, die Geloofsverzaaker der Bouw-kunde, die zo welspreekend is wanneer by stilzwygt; die zonder bescheidenheid, waarheid of
verstand, alles beschimpt; die aan het Hof burgers zeden leert, en die waanwys word door een beschaaft onderhoud, heeft een Model aangelegt voor
een toekoomend Whithal. Een gebouw dat zo suffisant is, dat'er tot noch
toe geen twee Kruijers in Engeland gevonden zyn, die het van den grond
konnen optillen. Een gebouw, dat natuurlyk gelykt naar een Ganzen-pastei,
en dat als een Slakken-huis verschuilt agter een haag van groene hulst. Dit
Uils-paleis is gebouwt op een puinhoop van het Koninglyk Whithal, en gelykt zo veel naar dien verongelykten Burgt, als de Muider Argus naar Hugo
de Groot.
De architect die Weyerman bier onder handen neemt, is John Vanbrugh (16641726). Niet alleen van naam, maar mogelijk ook in persoon geen onbekende van
Weyerman. Vanbrughs eerste architectonische proeve was het ontwerp voor Castle
Howard. Tijdens zijn reis naar Engeland maakte Weyerman volgens eigen zeggen
enkele bloem- en fruitschilderijen voor de eigenaar van Castle Howard, Charles
Howard 3rd Earl of Carlile (1669-1738), de bier genoemde Milord Carlile 3.
Maar ook in de Londense society-kringen van die tijd was Vanbrugh een bekend figuur. Hij had een bliksemcarriere gemaakt als comedieschrijver, maar
richtte rond 1700 zijn belangstelling op de architectuur, waarna hij, zoals later
zou blijken, een der beroemdste barokarchitecten zou worden. Zijn ontwerp voor
Castle Howard maakte hem zeer befaamd. Naar gewoonte van die tijd werd er een
houten model van het ontwerp gemaakt, dat ook aan het hof werd getoond. Kennelijk maakte hij hiermee een zeer goede indruk, want toen de Duke van Marlborough (1650-1722) na zijn overwinning in Blenheim (1704) door Queen Anne
beloond werd met een "Palace", werd tevens bepaald dat John Vanbrugh de architect van dit symbool van nationale trots moest worden. De in het citaat genoemde "wakkere Generaal" is de Duke van Marlborough. Overigens wordt in het
algemeen aangenomen dat Queen Anne de architect benoemde en niet, zoals in het
citaat wordt gesuggereerd, de Duke zeif. Tot zover kloppen Weyermans woorden.
Maar bestond er een "geheime Raad van Bouwkonstenaars" die erop moest toezien
dat de kamers in het huis niet alleen geschikt waren voor "steendoggen" (mopshonden) en kabouters? Ik heb er niets over kunnen vinden, maar het is bekend
dat Vanbrugh een architect was van 'het grote gebaar' en niet zoveel aandacht
schonk aan praktische eisen die men aan een kasteel zou kunnen stellen. De teneur van een populair liedje uit die tijd luidde dan ook dat Blenheim meer een
"house" was dan een "dwelling', en ook van Castle Howard is bekend dat het, de
oppervlakte in aanmerking genomen, over relatief weinig slaapkamers beschikte.
In het tweede deel van het citaat komt een gebouw in Londen ter sprake, het in
1698 grotendeels verbrande Whitehall.
Whitehall was oorspronkelijk de koninklijke residentie, maar King William en
Queen Mary woonden in Kensington Palace en hadden na de brand geen ambitie
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op de ruines van Whitehall een nieuw paleis te laten bouwen, hoewel de hofarchitect, Sir Christopher Wren al verschillende ontwerpen had ingediend.
Reeds twee jaar na de brand, diende Vanbrugh (ongetwijfeld gesterkt door het
maatschappelijk aanzien dat hij inmiddels had opgebouwd) bij de koning een verzoek in om op de plek van het voormalige paleis een "lodging" voor eigen gebruik
te mogen bouwen. Christopher Wren, die in positie boven Vanbrugh stond, was
weinig gecharmeerd van het idee maar kon niet verhinderen dat Vanbrugh de
toestemming kreeg. Sterker nog, er werd aan de toestemming toegevoegd "to allow
him liberty to make use of such brick and Stone out of the Rubbish as they shall
have occasion for".
Ook dit bouwwerk van Vanbrugh baarde opzien en onder meer Jonathan Swift
wijdde er een tweetal gedichten aan, genaamd Vanbrughs House en The history of
Vanbrughs House. Beide gedichten verschenen in 1711 in druk in Miscillanies in
Prose and Verse. Dit boekwerkje zat zonder twijfel in Weyermans koffers toen hij
terugkeerde van zijn bezoek aan Engeland, want in het hierboven weergegeven
citaat uit de Hermes komen passages uit beide gedichten voor. Aileen de stukjes
over Thornhill en over milord Carlile zijn toevoegingen van Weyerman of komen
elders vandaan.
De meeste citaten komen uit het gedicht The History of Vanbrughs House.
Vitruvius de tweede en "De Hartog van *** wierp hem den Neusdoek toe van
gunst en by heeft zyn heerlyk Paleis gemisordonneert. Doch die wakkere Generaal,
die mar kennis bezit om een Oorlogs-Vesting om ver te halen, dan om een Gebouw op te rechten" is bij Swift terug te vinden in de regels 36-38
Van is become by due degrees
For building famed and justly reckoned
At court, Vitrivius the second
gevolgd in de regels 41-42 door
And now the Duke has wisely taken him
To be his architect at Blenheim
en de regels 45-48
Or if His Grace were no more skill'd in
The art of battering walls than building,
We might expect to see next year,
A mouse-trap man chief engineer.
Al eerder in het gedicht was Swift ingegaan op het huis dat Vanbrugh had gebouwd op de ruffles van Whitehall. Hij sprak daar over
He built up such a monstrous pile
That no two chairmen could be found
Able to lift it from the ground. (r. 28-30)
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hetgeen door Weyerman vertaald wordt als
Een gebouw dat zo suffisant is, dat'er tot noch toe geen twee Kruijers in
Engeland gevonden zyn, die het van den grond konnen optillen.
De overige krenten nam Weyerman uit de pap van het gedicht Vanbrughs House.
Het origineel is lang (134 regels) en geestig, en de ontleningen van Weyerman
doen geen recht aan het origineel.
In het gedicht wordt, nadat in een inleiding de bouw van het huis aan de orde is
gekomen, een groep collega-poeten opgevoerd, die het huis van hun "Brother Van"
wel eens willen zien, maar het, ondanks naarstig zoeken, niet kunnen vinden. Tot
At length they in the rubbish spy
A thing resembling a goose-pie (r. 103-104).
Deze ganzenpastei sprak Weyerman aan, maar voor de hedendaagse lezer is de
vergelijking niet zo duidelijk. Commentatoren menen dat de vorm van het huis
(vrijwel vierkant, als een kubus) overeenkomt met de vorm van een ganzenpastei,
zoals die toen werd klaargemaakt. Daarnaast zou een reden voor deze benaming
kunnen liggen in het ontbreken van enige architectonische versiering, zoals "ornaments of pilasters" dat bijvoorbeeld Castle Howard wel kende'.
Erg duidelijk is de vergelijking niet en het is nog maar de vraag of de lezers
van Weyerman indertijd de tekst helemaal begrepen hebben. Bij lezing van het
origineel was de glimlach wellicht breder geweest.
Noten
* Observatie, gehouden op de grondvergadering d.d. 6 januari 1990
1. Den Amsterdamschen Hermes, deel 1, Amsterdam, Hendrik Bosch, 1722. Hierin nummer 7 van 11
november 1721, p. 49
2. Idem, nummer 20 van 10 februari 1722, p. 156-157
3. Zie het artikel van Ton Broos, "Uit de hoofdstad der Britten wort berigt", Jacob Campo Weyerman
in Engeland, in: Het verlokkend ooft. Proeven over Jacob Campo Weyerman, Amsterdam, 1985.
4. Na een uitgebreide beschrijving van de oprit, de brug, de schoorstenen etc. vervolgt het gedicht:
`And all the rest are rooms of state!'
"Thanks, sir", cried I, " 'tis very fine,
But where d'ye sleep, or where d'ye dine?
I find by all you have been telling
That 'tis a house, but not a dwelling."
Zie: Dr. Abel Evans, 'Upon the Duke of Marlborough's House at Woodstock', in: H. MontgomeryMassingberd, Blenheim revisited, London 1985, p. 54
5. Zie over deze interpretatie K. Downes, Sir John Vanbrugh. A biography. London 1987, p. 230-232
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Een voorbeeld van aemulatio inDenAmsterdamschen Ilermes*
RIET HOOGMA
In nummer twee van Den Amsterdamschen Hermes belooft Weyermans alter ego
Hermes dat hij zijn concurrent Argus, die hij in zijn eerste tijdschrift zo hardnekkig bestreden had, niet al te vaak meer zal noemen. Hij voegt daar aan toe:
Veel liever zal Hermes iets nieuws en onverwachts te berde brengen, veel
liever zal by eenige aangename gevallen, gefondeerde berispingen, amourettes, (want de Sexe moet haare portie hebben) en nu en dan een treurstof,
benevens gereitereerde aanmerkingen over de Courant en S: V. zyne Mecenaten voordissenl.
Deze belofte sluit aan bij de eerste aflevering van Den Amsterdamschen Hermes
die enkele krachtige uitspraken over navolging en plagiaat bevat. In dit eerste
nummer wordt Hermes in zijn droom bezocht door een daemon met de naam Origo
(oorsprong). Na een luchtreis die eindigt in een onderaards gewelf van de Olympus, toont de geest Hermes de afgestroopte slangenhuiden van enkele schrijvers
die zich aan plagiaat zouden hebben schuldig gemaakt. De genoemde auteurs (een
paar 16de en 17de eeuwers en enkele tijdgenoten) vormen een wat heterogeen
groepje. In twee van de zes gevallen is sprake van vertalers, die hun vertaling
voor eigen werk doen doorgaan. Even tevoren had Origo "Mademoiselle de Luiheit"
weggejaagd. Deze personificatie van de luiheid had Hermes in het oor gefluisterd
dat hij toch heel makkelijk zijn weekblad kon "zaamenflanssen" door "d'eene ofte
d'andere Oversetting" 2. Door luiheid, zo roept de geest Origo, kunnen "de edelste
geesten" zich verliezen in "eene slaafachtige Oversetting" 3.
Aan het eind van de eerste aflevering houdt de geest een toespraakje tot Hermes,
vol goede raad:
Wees vrolyk en maak uwe Schriften van uwe vrolyke geest deelachtig. Gebruyk dikmaals eene aangename Omschryving, doch noit eene barre Navolging; want een Man die gestadich iemant achtervolgt, zal hem nimmermeer
voorby loo en. Veel beter is het een kleyn Vryheer te zyn dan een machtig
onderdaan 4 .
Een duidelijke afwijzing van barre navolging, imitatie zonder meer.
Deze programmatische uitspraken over navolging en vertaling nodigen ertoe uit
om de tekst van Den Amsterdamschen Hermes op dit punt extra aandachtig te
bekijken. In ieder geval in deel I zijn diverse vertaalde of bewerkte teksten te
vinden, al dan niet met bronvermelding. Ik wil hier een van deze teksten bespreken, een bewerking van een Frans gedicht. Het is een goed voorbeeld van Weyermans vakmanschap, óók en juist in een vrij simpel verhaaltje, zonder moeilijke,
duistere beeldspraak en zonder verwijzingen naar concrete personen. Het verhaal56

tje maakt deel uit van een nieuwscommentaar. Voor de goede orde: Weyerman
noemt zijn broils. Om de aardige clou niet to bederven door gedeeltelijke citaten
volgt hier de tekst en het Franse voorbeeld.
Niet ver van Parys woonde eene Boerinne, dewelke met mar Kinderen, dan
Obligatien, en met meerder Meisjes, dan Morgen Lands, gezeegend was.
Gaarn wilde zy de oudste vroegrype Meloen aan een Limousynsch Jongman6
bestdn,marhl!Hsgtedwinmol,hagendr
rykdom dan zyne wieken; en de Bruid geen schoonder Huwelyks goed dan
een leeg Spaarpotje. Wat hier in gedaan? want jonge Lieden zyn ongeduldig,
en konnen veeltyds geen borg uitstaan 8. De Moeder eindelyk schoot wat in,
zy zette haare beste kap op, en liep op drie pooten na de Vrouw van het
Dorp, met een verzoek om et cetera. Die Dame, dewelke op het chapitre
van de Conjunctie mededoogende was, vereerde aan de oude Ooi een beursje
met tien Ryksdaalders; dog op deeze conditie, dat het jonge Paar haar
moest komen bedanken. Aanstonds kwam Filander en Silvia, 't byltje en de
steel, Bruidegom en Bruid, aanslurven. Het Meisje was tamelyk goelyk; zy
had lieve bruine oogjes, een gladde huid, een aangenaamen mond, en een
putje in haare kin. Maar de Galant was een model van leelykheid, zyne
blikken stonden halver weg in zyn hoofd, zyn neus trok op 9 eene overrype
komkommer, en zyn scheeve bek op een potscherf, zyne kaken waren gezwollen, gelyk het Leer van eene Schotse Zakpyp 10, en zyn strot was gevleescht, gelyk de hals van een Roerdomp. Foei! Foei! schreeuwde Madame,
die Knaap diendje niet. Dog het oud wyf riep aanstonds ; Och Mevrouw!
wat kan men veel byzonders koopen voor tien Ryksdaalders il ?
Philippe Emmanuel de Coulanges (1633 1716) 12 .
-

-

La pauvre villageoise et la dame de son village.
Dans un village pres Paris
Une pauvre femme chargee,
De maints enfans cherchoit dans le Pays,
A marier sa fille ainee:
Il se presente un Limousin
Qui n'a que ses bras en partage,
Vivant de son travail, pas le moindre douzain,
La fille aussi, pour entrer en ménage,
N'a que ses deux bras a porter,
Quel moyen donc de contracter?
La mere cependant, qui veut le mariage,
S'en va trouver la Dame du village,
Implore son secours lui dit sa pauvrete,
Et par pitie l'engage,
A lui faire la charite;

5

10

15
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Elle obtient dix ecus pour finir son affaire,
Mais avant que passer par les mains du Notaire,
La Dame veut voir les amans:
Its viennent au chateau, la fille est asses belle,
Le garcon est affreux, & tout des plus choquans,
De la laideur c'est un parfait modele;
La Dame en le voyant, recule, & ne veut plus,
D'un tel mari pour la pucelle;
Mais la mere en pleurant, Madame lui dit-elle,
Qu'est ce qu'on a pour dix ecus?
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Wie een literaire tekst bewerkt en er een nieuw produkt van wil maken, heeft
sinds de klassieke oudheid een scala van stijlmiddelen tot zijn beschikking. Alles
komt uiteindelijk neer op twee manieren van ingrijpen: verkorten en uitbreiden,
weglaten en toevoegen. Zoals Diederic van Assenede al schreef: "Men moet corten ende linghen/Die tale sal mense te rime bringen" 13. Weyerman heeft van
poezie naar proza vertaald, hetgeen per definitie een uitbreiding inhoudt. Wat bij
vergelijking meteen opvalt is, dat hij toch binnen hetzelfde bestek gebleven is:
tegenover de 25 regels van Coulanges staan 24 prozaregels van Weyerman. Inhoudelijk is Weyerman zeer dicht bij de tekst gebleven. Toch kan zijn versie zeker
een bewerking genoemd worden, en geen vertaling zonder meer.
Om te beginnen enkele voorbeelden van beschrijvingen die uitvoeriger zijn dan
het origineel. De moeder in het verhaal wordt een "pauvre femme chargee, De
maints [ = verscheidene] enfans" (r. 2/3) genoemd. Weyerman maakt daarvan "eene
Boerinne, dewelke met meer Kinderen, dan Obligatien, en met meerder Meisjes,
dan Morgen Lands, gezeegend was." "Sa fine ainee" (r. 4) wordt: "de oudste
vroegrype Meloen" (een typisch Campistische perifrase) 14. De droge vaststelling:
"Elle obtient dix ecus" (r. 16) wordt: "vereerde aan de oude Ooi een beursje met
tien Ryksdaalders".
Naast uitbreidingen zijn er ook verkortingen. Inhoudelijke informatie gaat
daarbij niet verloren, een enkele frase die vooral het rijm dient, is geschrapt
(bijv. de tweede helft van regel 11), de plaatsbepaling "au chateau" is weggelaten.
Dit laatste mogelijk om het `feodale' element minder nadruk te geven met het oog
op Weyermans lezerspubliek dat vooral uit Hollandse stedelingen zal hebben bestaan. Voorts zijn er verzen die kernachtiger, beknopter weergegeven worden. De
tweede zin van het stukje bijvoorbeeld, begint met: "Gaarn wilde zy de oudste
vroegrype Meloen aan een Limousynsch Jongman besteden". Afgezien van de omschrijving van het meisje, heeft Weyerman hier minder woorden nodig dan zijn
voorbeeld. Zijn bewerking is in feite een geraffineerde afwisseling van amplificatio
en abbreviatio, van uitbreiding en verkorting.
Een fraai voorbeeld van een opeenvolging van vertraging en versnelling is
Weyermans weergave van r. 11-13. De kale mededeling dat de moeder naar de
`dame' van het dorp gaat, wordt uitgebreid tot: "De Moeder eindelyk schoot wat
in, zy zette haare beste kap op, en liep op drie pooten na de Vrouw van het
Dorp", maar de afronding is kort: "met een verzoek om et cetera." Terwijl Cou58

langes doorgaat met "Implore son secours lui dit sa pauvrete" (r. 13), gaat Weyerman er met een vette knipoog van uit dat de lezer de rest zelf wel kan verzinnen
en hij bereikt daarmee een versnelling van het tempo.
De meest typerende wijzigingen die Weyerman aanbrengt, zijn de amplificerende
beschrijvingen van de twee trouwlustigen. Terwijl Coulanges zegt dat ze beiden
slechts hun twee armen meebrachten (r. 6-9), maakt Weyerman er iets moois van:
"maar helaas! de Hals slagte de windmoolens, en had geen andere rykdom dan zyne
wieken; en de Bruid geen schoonder Huwelyks goed dan een leeg Spaarpotje". De
frase "Ils viennent au chateau" (r. 19) is te simpel voor hem: "Aanstonds kwam
Filander en Silvia, 't byltje en de steel, Bruidegom en Bruid, aanslurven". De zin
bevat een dubbel chiasme en alweer een beeld met erotische lading.
Aan het eind van het verhaal volgt dan de beschrijving van het uiterlijk van
de jongen en het meisje. Deze vormt de omvangrijkste uitbreiding in de tekst en
heeft een duidelijke functie binnen de compositie. Coulanges `wandele aan het
eind van zijn gedicht in gelijkmatige toon naar de ontknoping, Weyerman werkt
naar een climax toe. Bij de lelijke jongeman aangekomen trekt hij alle registers
van zijn `beeldsprakelijk' vermogen open. Een meedogenloze ontleding: "zyne blikken stonden halver weg in zyn hoofd, zyn neus trok op eene overrype komkommer, en zyn scheeve bek op een potscherf, zyne kaken waren gezwollen, gelyk het
Leer van eene Schotse Zakpyp, en zyn strot was gevleescht, gelyk de hals van
een Roerdomp".
De beschrijving heeft iets van een hamerend requisitoir, vooral door het gebruik
van de anafora (de herhaling van het woord "zyn(e)" aan het begin van de zinnen). Dit hele vuurwerk is een bewerking van de Franse regels 20-21. De toon
van de afronding stemt hiermee overeen. In het Frans staat de reactie van de
Dame niet in de directe rede, bij Weyerman schreeuwt ze "Foei! foei!". De moeder
roept in plaats van "dit-elle". Kortom, Weyerman heeft het woordgebruik geintensiveerd.
De belangrijkste verschillen tussen de Franse tekst en Weyermans versie zijn
hiermee aangegeven. Coulanges schrijft uiterst simpele poezie in een soort spreekstijl. Beeldspraak en stijlfiguren zijn bijna afwezig, Weyerman (dat is natuurlijk
geen verrassing) grossiert erin. Typerend is ook hier de erotiserende metaforiek
en de neiging tot perifrase, omschrijving, in het algemeen. Weyerman heeft echter
door zijn combinatie van uitbreiding en verkorting de beknoptheid van het origineel, de charme van de korte anecdote, weten te behouden.
Noten
* Observatie, gehouden op de grondvergadering d.d. 6 januari 1990
1. Den Amsterdamschen Hermes. Amsterdam. Hendrik Bosch, 1721-23. Dl. 1, p. 10. (Exemplaar Univ.
Bibl. Amsterdam 2344 F 16)
2. AH I, p. 3.
3. AH I, p. 2.
4. AH I, p. 6-7.
5. Hij introduceert de passage als volgt: "Dit Sujet is zo divertissant, dat Anubis het met een sprookje
van Monsieur de Coullanges zal verzellen." (p.21)
6. Een `armoedzaaier': de Limousin, in midden Frankrijk, was een zeer arme streek.
7. Leek op
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Uitstel verdragen (WNT II, 560-562 s.v. borgen).
Leek op.
Doedelzak.
AH 1, p. 22.
Het gedicht is opgenomen in de bundel: Bibliotheque volante ou elite de pieces fugitives. Par le Sr.
J.G.J.D.M. Amsterdam, Daniel Pain, 1700-1701. Dl. I, p. 224-225. Als mogelijke samensteller van deze
bundel essays en gedichten worden genoemd J.G. Jolli of Pierre Bayle.
13. Diederic van Assenede. Floris ende Blancefloer. Uitgeg. met inl. en aantek. door J.J. Mak. 3e dr.
Culemborg 1974. Vers 19-20.
14. Zie AH I, p. 12 en vgl. Den Vrolyke Tuchtheer (1729) Ed. A.J. Hanou, dl. 2, p. 327.

8.
9.
10.
11.
12.

Op expeditie naar Den Briel
GERARDINE MARECHAL en BARBARA SIERMAN
Ons reisdoel van de expeditievergadering van 25 augustus 1990 zal Den Briel zijn.
Daarvoor zijn verschillende aanleidingen. Allereerst vormde Den Briel het vertrekpunt voor de overtocht via Hellevoetsluis naar Harwich. Zoals bekend vermeldt
Weyerman in het Brusselse handschrift een overtocht als volgt: "Zoo dra als ik
kon oordeelde te konnen flodderen op mijn eijge wie[ken] stak ik [1704] van
denBriel over naar Engelandt en belande te Londen". Ook de andere overtochten
die hij maakte (1709?, 1718?) zullen gestart zijn vanuit Den Briel. Tweemaal per
week voer een pakketboot vanuit de marinehaven Hellevoetsluis naar Harwich.
Hoewel de boot van Hellevoetsluis vertrok, sprak men in de volksmond over een
oversteek vanuit Den Briel. Hellevoetsluis was voor de komst van de Nieuwe Waterweg in 1872 de voorhaven van Rotterdam, omdat de monding van de Maas al
sinds het einde van 16de eeuw verzandde, evenals de kusten van Goeree en Overflakkee. Tussen Den Briel en Hellevoetsluis werd een `koetsdiense onderhouden.
Via een veer vanuit Maassluis of rechtstreeks per boot vanuit Rotterdam kon men
in Den Briel komen. De overtocht naar Engeland duurde ongeveer 16 uur, maar
ondervond vaak vertraging door weersomstandigheden, zodat de tocht wel twee
dagen kon duren. Op de pakketboot was slaapgelegenheid voor 26 personen, maar
op het bovendek konden veel meer passagiers vervoerd worden. Uitgewoven door
zijn vrouw Mary, die op de Brielse Catharijnetoren in Den Briel stond, voer Willem III in 1688 vanuit Hellevoetsluis met zijn vloot naar Engeland uit. Hij had
toen de juiste windrichting, maar het kon soms dagen duren eer het zover was, en
de passagiers doodden de tijd met een wandeling tussen Den Briel en Hellevoet-

sl u is.
Onder dergelijke omstandigheden heeft Weyerman wellicht de roddels over
Catharina Hogerwaard en haar minnaar Johan Rudolph Lochman gehoord. De liefdesaffaire tussen haar en Lochman wordt beschreven in nummer 19 van Den Vrolyke Tuchtheer (1729) en is de tweede aanleiding voor een bezoek aan Den Briel.
Het nummer handelt over de Franse toneelspeler Marc Antoine La Lauze, die haar
in 1722 trouwde. Over haar schrijft Weyerman:
Die schoone blonde was een Briels kind by geboorte en zo bekent by den
tytel van de bevallige dochter in het leggent hert, als het Aphens Hansje
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beroemt is door den tytel van de starprinces, by heeren, pachters, en jaagers jongens. Die Brielsche Lais bezat het super fyn der Coquetterie in den
hoogsten graad; en het staat me zeer wel voor dat een vrolyke kabouter,
die aldaar aan haar ouders huys gelogeert was, eenige jaaren geleeden, die
bedriegelyke pop bestak (...).
Zoals beschreven in de annotatie, had de Zwitserse luitenant Lochman, die in Den
Briel in garnizoen lag, een oogje op deze herbiergiersdochter uit "het Liggend
hert" aan het Maarland. Hij deed haar een trouwbelofte, die hij niet wilde nakomen (Weyerman suggereert dat hij ervan afzag toen hij had ondervonden dat ze
geen maagd meer was). Catharina's vader, de herbergier Carolus Hogerwaard,
schakelde de magistraat van Den Briel in om Lochman aan zijn trouwbelofte te
houden. Met succes, want weliswaar na een jarenlang slepend conflict, huwde hij
haar in 1713. Haar broer Wilhelmus Hogerwaard speelde in deze affaire geen belangrijke rol, maar was drie decennia later een van belangrijkste figuren in de
aanklacht die Weyerman noodlottig zou worden.
Zowel in Den Briel als in Hellevoetsluis zijn nog veel sporen uit de 18de eeuw
aanwezig. Via een wandeling hopen we deze historische plekken te bezichtigen.
Een drankje in de herberg "Het liggend Herr zal helaas niet mogelijk zijn, omdat
niet bekend is waar op het Maarland deze herberg stond. Maar ongetwijfeld zullen
er meer gelegenheden in Den Briel zijn.

Boekbesprekingen
Revolutie in woorden. Keuze en toel. A.J.
Hanou. Amsterdam 1989. Griffioen. 134 p. f
11,--.
In 1989 volgden we revoluties op de voet via
de televisie. Over heel de wereld werden
emoties opgewekt via de beeldbuis. Papieren
media als kranten en tijdschriften publiceerden weliswaar schokkende foto's, maar de
geschreven tekst was in het algemeen toch
zakelijker van karakter.
Tweehonderd jaar geleden was de situatie
geheel anders. Papier was toen het belangrijkste medium om `snel' grote groepen te
bereiken en van je gelijk te overtuigen.
Emoties moesten als het ware gelijk in
drukinkt worden omgezet. Dat de Nederlanders
het rond de revolutionaire gebeurtenissen van
1795 niet nalieten op veelzijdige wijze gebruik
te maken van dit medium, blijkt uit de
jongste uitgave in de Griffioen-reeks,
Revolutie in woorden, verzorgd door Andre
Hanou. In 1989, het jubileumjaar van de
Franse revolutie, is al enige aandacht
geschonken aan die revolutie in Nederland,
maar slechts weinig contemporaine bronnen
zijn opnieuw toegankelijk gemaakt. Dit is te

betreuren. Om zicht te krijgen op gebeurtenissen zijn opinies van mensen die er met
de neus bovenop stonden onmisbaar.
Revolutie in woorden is een "bloemlezingklein-formaat" en bevat een verzameling fragmenten uit pamfletten en tijdschriften uit de
periode 1781-1817, op de kaft gekenmerkt als
"debat, gescheld en satire".
Het is vooral de vorm van de teksten die
de samenstelling bepaald heeft. De achttiendeeeuwers waren zeer vindingrijk om hun
vijanden in een gepaste vorm zwart te maken:
(pseudo)grafschriften, opsporingsberichten,
advertenties, verzoekschriften enz. waren
treffende verpakkingen.
Inhoudelijk gezien zijn de fragmenten in
drie reeksen te splitsen. Tot de eerste reeks
behoren de teksten die geschreven zijn in de
jaren voor de Pruisische inval in 1787, de
periode van de vorming van de vrijcorpsen en
de profilering van de patriotten. Het beloofde
gescheld vinden we met name in deze reeks:
stadhouder Willem V wordt uitgemaakt voor
een geile machtswellusteling en een zuiplap,
de patriotten zijn volgens de orangistische
pennekluivers atheistisch geboefte. Opvallend
in de keuze van de fragmenten is dat de
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belangrijkste woordvoerder van het anti-patriottenfront, Rijklof Michael van Goens, niet
aan het woord gelaten wordt.
Vervolgens komen teksten, geschreven in
de maanden voor de geslaagde revolutie van
1795, aan bod. De strijd tussen de Oranjeaanhangers en de patriotten laaide weer op,
en werd in het voordeel van de laatsten
beslist door de vlucht en daarmee de val van
Willem V. In deze periode was er echter nog
een derde factor: de gebeurtenissen in
Frankrijk werden door velen met huiver
gevolgd en bekritiseerd, of juist toegejuicht.
In de laatste reeks fragmenten wordt er
niet meer zo zeer naar een directe tegenstander uitgehaald, maar becommentarieren de
auteurs de ontwikkelingen in Europa en in
Nederland. De situatie was immers revolutionair veranderd, en men was benieuwd in
hoeverre de aantrekkelijke leuzen in daden
omgezet werden. Aandacht voor de "Gelijkheid" betekende aandacht voor de positie van
diverse groepen in de samenleving, zoals
joden en vrouwen. Ondanks het streven naar
"Broederschap" konden ook de patriotten het
niet nalaten anderen te bespotten. Door
afstand te nemen van de "ouderwetse"
patriotten wilden de nieuwe idealisten hun
image hoog houden. Naarmate de tijd vorderde
en men de kans kreeg de gebeurtenissen van
1795 en de roes die er op volgde te relativeren, werden die fanatiekelingen zelf ook weer
onderwerp van spot, zoals in 'De historie
van Japik de Boer' door Gerrit Paape. Hanou
zegt over deze tekst: "Paape schetst in dit
werk verschillende `typen' patriot: de
baantjesjager, de stommeling die achter
nieuwe politieke modes aanloopt en nooit echt
iets begrepen heeft, de armoedzaaier, de
fanatiekeling, en zo verder. In die beschrijvingen toont hij toch steeds een zeker begrip
en mededogen" (p. 127). Er worden geen
individuen meer beklad, maar "representanten
van een bepaald psychologisch gedrag". Voor
liefhebbers van satirische geschriften is hier
genoeg te genieten.
Revolutie in woorden is verschenen als

Griffioen. Dit heeft vergaande consequenties
wat betreft de presentatie van de teksten: de
fragmenten zijn niet alleen herspeld en
ingekort, maar ook gemoderniseerd en soms
zelfs herschreven. Hier volgen twee voorbeelden van de wijze waarop Hanou de oude
teksten voor een breed publiek toegankelijk
heeft gemaakt:
`Dan in stede van dit, kreeg ik scheldwoorden; jou ouwe schop, zie jij dat je
t'huis komt;' (J. le Francq van Berkhey, De
Bataafsche Menschlykheid, 1804, p. 236)
`Maar in plaats van bescherming kreeg ik
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scheldwoorden: jij oranje-ss'er, zie maar dat
je thuiskomt. (Ri.w. p. 38)
`Er is ook al questie om die patienten,
welke door Kina noch Rhabarber kunnen
gered worden, door middel van de Luchien,
die men dagelijks ontdekt, te kureeren' ([P.
de Wakker van Zion], Jan Perfect, 1816, deel
1, p. 31)
`En er is sprake van dat men mensen die
niet met een aspirientje te genezen zijn naar
de zee of de bergen moet sturen om te
kureren.'(R.i.w. p.98)
Ondanks de bezwaren die men kan opperen
tegen het vergaande ingrijpen in de oorspronkelijke teksten, moet toegegeven worden dat
Hanou erin is geslaagd de teksten heel
levendig te maken voor een modern publiek.
Hij heeft een interessante bijdrage geleverd
aan het blootleggen van de 18de-eeuwse
mentaliteit, door teksten die twee eeuwen
lang genegeerd zijn, op een zeer aantrekkelijke manier te presenteren.
Marco de Niet

Christiaan Huygens. Cosmotheoros / de
Wereldbeschouwer. Vertaling Pieter Rabus.
Voorzien van een inleiding door H.A.M.
Snelders. Utrecht, Epsilon Uitgaven, 1989. f
35,-.
Wat was het eerste natuurwetenschappelijke
werk dat in de Russische taal verscheen? Een
in 1717 in opdracht van Peter de Grote
verschenen vertaling van Huygens' basistekst,
de (Latijnse) Cosmotheoros uit 1698.
Opmerkelijk detail: "de direkteur van de
drukkerij was diep geschokt door de inhoud
van het bock dat hij atheistisch en godslasterlijk vond. Hij liet er daarom maar een paar
exemplaren van drukken" (p. 12). Gelukkig
gebood de tsaar in 1727 een tweede druk.
De Russen waren niet zó laat. Deze
Europese seller werd in 1698 in het Engels
vertaald; in 1702 in het Frans; in 1703 in het
Duits. De NRC van 30 mei 1989 rapporteerde
zelfs een vertaling in het Zweeds, uit 1774.
En Nederland? De vertegenwoordiger van de
vroege Verlichting, de Rotterdammer Pieter
Rabus, produceerde zijn vertaling in 1699. De
taal is een koel en kristalhelder Nederlands.
Herdrukken volgden in 1717 en 1754. Naar
deze laatste uitgave is het werk nu gereprint,
met een korte uitleiding van de editeur
(waarom nu juist naar de 1754-druk, worth
nergens toegelicht; een omissie).
Waarom was deze Wereldbeschouwer zo
populair? Wij worden hier speciaal niet over

ingelicht. Maar het laat zich gemakkelijk
raden. Deze Wereldbeschouwer beschouwt de
wereld: niet de aarde, maar de kosmos: het
heelal, het universum. Het werk is geschreven
in de vorm van twee brieven (Soeken) aan
Christiaans broer Constantijn. Bock II, hoe
interessant ook, bevat naast de beschrijving
van enkele experimenten en berekeningen, een
visie op de oneindige uitgestrektheid van het
heelal, de veelheid van de sterren, de grootsheid van de schepping. Hoe boeiend dat ook
is, en hoe verruimend en bevrijdend na de
plotseling zeer claustrofobisch geworden
wereld van bijbel en Middeleeuwen (hier niets
van Pascals "l'infini de ces espaces
m'effraye") - bock II brengt daarmee als het
ware alleen maar een kwantitatieve correctie
aan op de in bock I geopperde ideeen. Daar
worden de planeten van het zonnestelsel
behandeld. Die nieuwe grootsheid en wijdsheid
is daar at op elke bladzij te voelen. Maar er
is daar ook iets anders. Huygens verschaft de
nieuwste gegevens over die buur-planeten,
maar zijn hoofdthema is: waarom ook daar
geen elementen zoals hier? Geen planten,
dieren? Geen - menselijk leven, of iets wat
daarop lijkt? In bock II zal hij bovendien
stellen dat vermoedelijk vele sterren een
krans van planeten om zich hebben, met
eveneens vergelijkbaar leven.
Daarmee is Huygens een van de eersten
die dit idee oppert, zonder zoals sommige
klassieken dat doen, het te voorzien van een
in wezen fictioneel kader. Zelfs Fontenelle, in
zijn toen vrij recente Entretiens sur la
pluralite des mondes (1686) redeneert vanuit
een ander idee. Huygens is als het ware
`wetenschappelijker': hij redeneert vanuit een
opvatting over wetmatigheid. De planeten zijn
ongeveer identiek. Slechts de afstand van de
levenbrengende zon moet verschil maken.
Indien er gelijkheid bestaat, is het onbillijk
te veronderstellen dat de aarde in enige vorm
bevoordeeld zou zijn. Als er ook daar bijv.
vocht is, waarom dan ook daar geen planten
lers ook)? En zo komt Huygens ook
_tip( leven. Daarbij is interessant te
zien hoe hij vanuit een idee dat essentieel
behoort bij `rede' ertoe komt te concluderen
dat de bewoners dus ook schrijfkunst,
muziek enz. moeten bezitten of beheersen. De
uitwerking van dit alles beslaat het grootste
deel van bock I. Het betoog is hier dus eerder logisch dan empirisch.

Huygens moet met zijn bock het mogelijk
gemaakt hebben dat in talloze Europese
romans (en andere werken) het thema opduikt
van de planeetreis, het thema van de
altematieve samenleving die bijvoorbeeld op
de maan te vinden is, en die tot voorbeeld
gesteld kan worden aan de aardse maatschappijen. Dergelijke gedachten zijn ook wel
in Nederlandse `robinsonades' terug te
vinden, waar zo dikwijls een filosofische
heremiet zijn gedachten hierover ten beste
geeft. We hoeven daarvoor niet eens naar de
eigenlijke SF (vanaf de achttiende eeuw tot
nu toe) te kijken die natuurlijk nooit heeft
kunnen gaan bestaan zonder dat hiervoor een
basis als deze gelegd is. Vanaf de Wereldbeschouwer lijken zelfs fictionele escapemilieus als een onbekend Zuidland (Smeeks!)
gedateerd, want onvermijdelijk aards, en
slechts bij toeval nog niet geraakt door de
dwang van maatschappij en religie elders
(vermoedelijk was daarom de Russische drukker zo bang voor atheisme en godslasterlijkheid: bij samenlevingen elders in het heelal
doen zich natuurlijk moeilijke vragen voor,
over hoe de uniciteit van christelijke verlossing en heil hier, daar nu bekeken moest
worden. Het aardige is dat Huygens zich daar
absoluut niet druk om maakt, en er zich niet
over uitlaat. Hij spreekt gemeend en
voondurend over de grootheid van de
Schepper die dit alles tot bestaan heeft laten
komen, maar begint zelfs geen gesprek over
bijbels-theologische implicaties).
Misschien leidt zo'n Wereldbeschouwer wel
tot een nieuwe, achttiende-eeuwse, wereldbeschouwing. Het gevoel van bevrijding klinkt
ook door bij Rabus (die ook zijn Boekzaal
mede publiceerde om de niet-Latinist te laten
delen in de nieuwe kennis!) die in zijn
inleiding zegt: "Voor my, ik kan niet anders
zien, of ik hebbe reden gehad, my zelven
gelukkig te agten, in het achtereinde van een
eeuw geboren te zijn, in welke eenige weinige
Mannen met een onvermoeide naarstigheid het
pad gebaant hebben, waar langs weetgierige
menschen konden geraken tot een geheel
andere bevatting van zaken, dan welke zy van
voorouders hadden overgenomen." (*4).
Andre Hanou
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Signaleringen
Literair leven aan de Maas
In september 1990 zullen de Rotterdammers
van verbazing van hun stoel vallen, want dan
verschijnt bij Uitgeverij Strengholt Maar wie
droomt er te Rotterdam ? 650 jaar literair
leven aan de Maas van Machteld Bouman en
Marike Vierstra. Het boek - de totstandkoming ervan is een lichtpuntje in de mislukte
jubileumviering van de stad - brengt een
flinke slag toe aan het imago van Rotterdam
als "no-nonsense"-stad. Door de eeuwen heen
verschafte het onderdak aan talrijke schrijvers, filosofen, uitgevers en boekhandelaren.
Als "intellectuele voorraadschuur" van Europa
stak het tussen 1680 en 1720 Amsterdam zelfs
naar de !croon. Ook Jacob Campo Weyerman
maakte - zoals bekend - de stad een jaar onveilig met zijn Rotterdamsche Hermes. In de
19de eeuw raakte de cultuur er (door de
industrialisatie) in de verdrukking, een
omstandigheid die haar invloed niet miste op
de literatuur en die bij vele auteurs resulteerde in een boeiende haat-liefde-verhouding
tot deze stad. De voorspoedige wederopbouw
van Rotterdam na '45 heeft het werkstadimago
nog eens versterkt. Rotterdammers zijn
wellicht minder in `dromen' geinteresseerd
dan anderen. Maar wie droomt er te
Rotterdam? toont aan dat een a-culturele
stad iets anders is dan een stad zonder
cultuur. Rotterdam "laat schrijvers met rust".
De dichter J.C. Bloem ervoer dat als een
weldaad voor zijn schrijverschap, en daarin
was hij niet de enige.
M. Bouman en M. Vierstra
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Komtschilders en fijnschilders

Tot en met 25 februari jl. was er in het
Rijksmuseum te Amsterdam de tentoonstelling
`De Hollandse fijnschilders' te zien. De
bijbehorende, omvangrijke catalogus (De
Hollandse fijnschilders, Van Gerard Dou tot
Adriaen van der Werff, Amsterdam 1989) is
geschreven door Peter Hecht, docent
kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit te
Utrecht.
In deze catalogus wordt niet alleen
geciteerd uit de werken van gezaghebbende
kunstbeschouwers als Arnold Houbraken,
Samuel van Hoogstraten, Karel van Mander en
nog vele anderen. Ook worth er serieus
aandacht besteed aan De levens-beschryvinghen der Nederlandsche konst-schilders en
konst-schilderessen van Jacob Campo Weyerman. Meestal wordt (en werd) er toch wat
meewarig en besmuikt gereageerd op
Weyermans standpunten en opmerkingen.
Zouden de uitgebreide studies, onderzoekingen, publikaties enz. van de Stichting Jacob
Campo Weyerman nu hun vruchten beginnen
of te werpen en alle vooroordelen wegnemen?
L. Snelders-Hanou
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Jacob Campo Weyermans vertaling uit het Engels van de criminele
biografie van kolonel Francis Charteris: een genreverkenning.*
JOS LEENES
Francis Charteris
Over het leven van de Schotse kolonel Francis Charteris (1660-1732) is veel bekend
geworden naar aanleiding van het geruchtmakende proces dat in 1730 tegen hem werd
gevoerd. Vooral het feit dat een zeer vermogend lid van de bezittende klasse op 70-jarige leeftijd tot de strop werd veroordeeld wegens verkrachting deed menig auteur naar
de pen grijpen om diens biografie to schrijven. Hierbij werd zijn gehele leven vol bedrog
en onkuisheid blootgelegd. leder bekend feit vanaf zijn geboorte werd openbaar
gemaakt.
In de Nederlandse kranten werd hierover het volgende bericht:
Londen 10 maart:
Gisteren stelde de Colonel Francis Chartres sig in d'Oldbaily ter purgie over
het verkrachten van sijn Dienstmaegd, die'er in persoon compareerde, en een
omstandig verhael dede, hoe sy by hem was komen wonen, en oock hoe by by
het plegen van sijn misdaed haer met een handschoen de mond had gestopt, op
dat sy niet konde schreeuwen: Na een verhoring van de Getuygen, 't geen 4
uuren duurde, wierd de Collonel een capitale misdaed schuldig verklaert, en na
Newgate gebracht. Hier door zijn al zijn Goederen, die wel 300000 P.S. belopen,
aen de Croon verbeurd; en heden is sijn Huys op 't Pleyn van Hanover van
wegens de Croon reets beset, na dat het gemeene Voick 't geen seer op hem
verbittert is, al de glasen ingeworpen had: Eenige menen, dat by wel opgehangen mogt werden.
Londen 14 maart:
Saturdag eyndigden de Sessien in d'Oldbaily, en 10 Misdadigers kregen 't vonnis
des doods, daer onder de Colonel Chartres; 5 wierden in de hand gebrand; 3
sullen gegeesselt, en tusschen de 30 en 40 na de Colonien getransporteert
werden. Als de Dienaers van William Morrice Hoog-Baillif van Westmunster
donderdag de Goederen van Coll. Chartres in sijn Huys in Groot-Georgestraet
in arrest gingen nemen, ontmoeteden sy een wackere resistentie van de
Bedienden, en een Vrouwspersoon loste een Pistool uyt een venster en quetste
een Constapel in de borst: Maer Mr. Morrice, verselt van een suffisant getal
Constapels en andere, quam den volgende dag selfs, en nam besit van 't Huys,
hebbende al 't Silverwerk met de kostelijcke Meubilen in sijn Huys laten
brengen, en de Koetsen met 24 Paerden versekert; soo dat de Heer Morrice ten
minsten 10000 P. van sijn personeele goederen, en de Sherifs van Londen en
Middelsex niet minder sullen trecken. De Administrateurs voor den Hertog van
Wharton hebben de hand gelegt op de Heerlijckheyd Wooburne in Buckingshamshire, alsoo de Coll. Chartres 18000 P. daer op had opgenomen: De Heerlijkheden Hornby-Castle, Armskirck, en een ander 2 mijlen van Lancaster, alle
's jaers 4000 P. opbrengende, zijn oock gesequestreert; soo dat de Collonel
200000 P. St. rijck geschat werd. De Graef van Weems die met sijn eenige
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Dochter getrout is, is uyt Schotland aengekomen, en heeft sijn Schoonvader
besocht, wiens versoeckschrift door den Coning soude verworpen zijn. Over
eenige Jaren is deselve Collonel in Schotland over deselve misdaed ter dood
gecondemneert geweest, maer kreeg pardon van Coningin Anna'.
Uit deze twee kranteberichten blijkt welke commotie Charteris in het Londen van 1730
teweeg bracht. Al eerder was hij in het nieuws wegens zijn bandeloze levensaard en de
bordelen die hij exploiteerde. Zijn biograaf Chancellor, die een reeks biografische
opstellen schreef over schurken in de zeventiende en achttiende eeuw, beschouwt Francis
Charteris als het meest kwaadaardige exemplaar in zijn toch indrukwekkende rij van
boeven en fielten 2. Opvallend is, dat in een later samengestelde genealogie van de
familie Charteris met geen woord wordt gerept over kolonel Francis'. Toch identificeert
Chancellor hem duidelijk als lid van deze familie. Het lijkt er op, dat het zwarte schaap
van de familie met opzet is weggemoffeld.
Engels origineel en vertaling van Weyerman

Nog tijdens Charteris' detentie in de Old Bailey-gevangenis verscheen een aantal biografische pamfletten en een van de eerste was Some authentick memoirs of the life of
Colonel Ch----s, rape master general of Great Britain4 . Dit pamflet in octavo werd verkocht door de boekverkopers van Londen en Westminster en in de diverse pamflettenwinkels ("Pamphlet Shops") voor de prijs van een shilling, zoals op de titelpagina wordt
medegedeelds.
Het geeft de levensbeschrijving van kolonel Francis Charteris tot aan het moment
waarop deze aan Mr. Morrice, de "high bailiff' van Westminster, verzoekt om zijn in
beslag genomen paarden niet te verkopen. Volgens de Opregte Haerlemse Courant heeft
dit plaats op 21 maart 6. Hieruit kunnen we afleiden, dat de Memoirs eind maart, ten
laatste begin april gedrukt moeten zijn. Het bericht, dat de paarden en koetsen zijn
teruggekocht door Charteris' schoonzoon, is niet meer opgenomen. Dit bericht is
gedateerd op 31 maart.
In zijn Levens beschryvingen der Nederlandsche konst schilders geeft Weyerman een
lijst van de werken die hij heeft geschreven en vertaald. Een hiervan is het "Het Leeven
van den Kolonel Chartres" 7. Hiermee bedoelt Weyerman De merkwaardige levensgevallen
van den beruchten kolonel Chartres. Amsterdam : Anthoni Outgers, 1730 8.
Dat Weyerman de anonieme vertaler is laat hij in 1730 indirect blijken door in een
noot op p. [3] in deze Levensgevallen reklame te maken voor de Konstschilders, waarbij
zijn naam als auteur ook wordt afgedrukt.
Een verklaring voor deze handelwijze noemt Adele Nieuweboer: er werd veel om
den brode vertaald door "vertaalhuurlingen". Vertalen was niet iets waarop je je kon
laten voorstaan, hoewel vertalen uit het Engels enige standing had, omdat er relatief
weinig vertalers de Engelse taal machtig waren 9. Weyerman werd zo waarschijnlijk ook
ingehuurd door drukker Anthoni Outgers.
In het begin van 1730 lijkt Weyerman nog niets van deze drukker/boekverkoper te
moeten hebben, getuige Weyermans Den vrolyke tuchtheer van 9 januari 1730 (p. 223):
"de * Roozemarynsteeg poogt ook om op haar beurt uyt een laage heester op te schieten
tot een cederboom, en zy komt ten dien eynde met het eygen medikament van de
-

-

-

-

-

beroemden Luykschen Doktoor, (mids dat de leugen een onfeylbaare waarheyt zy,)
aanstryken".
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In de noot verklaart Weyerman:
* Lees het alderlaatste Advertissement in de Amsterdamsche donderdaagsche
kourant van den 5. January, 1730, dat opgestelt is by Anthony Outgers met een
meer dan kopere onbeschaamdheyt, dewyl den Luykschen Doktoor nooit heeft
gedacht, om zyn onwaardeerlyk en onfeylbaar hulpmiddel tegen de koorts toe
te vertrouwen in de gewyde pooten dier baatzuchtige lapzalvers.
Het lijkt er op, dat Weyermans bezwaren tegen Outgers' praktijken niet opwogen tegen
de verdiensten die de vertaling opbracht 1°.
De Levensgevallen zijn een vertaling van de Memoirs. Deze wordt voor het eerst
aangekondigd in Den vrolyke tuchtheer nr. 52 in een advertentie, waarin Weyerman
meedeelt, dat de Levensgevallen bij Anthoni Outgers worden gedrukt. Deze aflevering
van de Tuchtheer, de laatste van de jaargang, is gedateerd op 26 juni 1730. In de
Levensgevallen zelf (p. 118) citeert Weyerman de Amsterdamsche Courant van 24 juni.
Dan is hij blijkbaar nog bezig met de afronding van de tekst.
Daarna wordt de vertaling in de Leydse Courant van 5 juli gemeld: ze zal in de
volgende week verschijnen. De Leydse Courant van 17 . juli geeft aan dat de levensbeschrijving is gedrukt en wordt uitgegeven bij Anthoni Outgers, en dat zij bij velen te
koop is; een prijs wordt niet genoemd. Op 7 augustus staat in de Leydse Courant dat er
nog maar weinig exemplaren verkrijgbaar zijn. De prijs is 10 stuivers 11 .
Uit de tijdstippen van publikatie van de Memoirs (begin april) en van de Levensgevallen (half juli) kunnen we de vertaalsnelheid van Weyerman afleiden. Binnen drie
maanden weet hij het Engelse pamflet van 62 pagina's uit te breiden tot bijna 130
pagina's Nederlands. Hierbij schuwt hij overigens plagierende uitbreidingen niet 12.
Genre : de criminele biografie
In P.J. Buijnsters' Leven van beruchte personen wordt Weyermans Charteris-vertaling
ingedeeld bij de criminele biografieen als "een avonturiersroman, waarin de grenzen
tussen fictie en werkelijkheid dikwijls fluctueren" 13.
In dit boekje bespreekt Buijnsters van opzet en stijl zeer verschillende werken. Zelf
geeft hij by. al aan, dat tussen het Leven van [...] Cartouche en het Uitvoerig verhaal van
1...] Jaw een hemelsbreed verschil bestaat naar vorm en inhoud. Zo vol lof als hij is
over de literaire capaciteiten van de auteur van Cartouches biografie, zo pover acht hij
de primitieve "procesverbaal-achtige tekst vol vakjargon" van Jaco's levensbeschrijver m.
Dergelijke verschillen zien we ook bij de andere biografieen. Zo wordt Hendrina
Wouters' levensverhaal als een rechtbankverslag gepresenteerd, maar in Anna Katharina
Merks wederwaardigheden wordt het yolk een hele bekering voorgeschoteld 15. Toch
vallen deze verhalen onder een noemer: het zijn criminele biografieen, omdat ze aan de
daarvoor door Buijnsters gestelde vier eisen voldoen, namelijk:
1. levensbeschrijving in proza;
2. van reele personen;
3. die zich aan misdaden hebben schuldig gemaakt en daarom veroordeeld c.q.
gevonnist zijn;
4. welke levensbeschrijvingen actueel zijn: ongeveer gelijktijdig te boek gesteld met de
gevangenneming/executie van de delinquent om het grote publiek te amuseren,
waarschuwen en/of stichten 16.
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Dat Buijnsters zich nu en dan verbaast over de verschillen in vorm duidt er op, dat de
biografieen op dit aspect ook kunnen worden ingedeeld. Zijn vierde eis heeft deze
mogelijkheid al in zich: vormverschillen ontstaan door het doel van de publikatie:
amuseren, waarschuwen en/of stichten.
Waardoor deze vormverschillen ontstaan wordt niet duidelijk uit Buijnsters verhaal.
Hij wijst wel op een aantal belangrijke aspecten die de criminele biografieen hebben rechtshistorisch, sociologisch, godsdienstig, literair maar de ontstaansgeschiedenis
van het genre komt niet ter sprake. Dit komt misschien omdat hij nog moest terugvallen
op Chandlers `pionierswerk' over de criminele biografie uit 1907' 8. Een artikel van
Michael Harris over dit genre in Engeland werpt echter een verduidelijkend licht op
deze zaak19. Daarom bier een samenvatting van dit artikel.
Rechtbank en boekhandel in Londen

De belangrijkste criminele rechtspraak in Londen vond plaats in het Old Bailey Sessions
House'. Dit gebouw grensde aan de Newgate-gevangenis. Het zeventiende- en vooral
achttiende-eeuwse Londen had vele gevangenissen. Voor ieder soort misdaad was er wel
een andere gevangenis. Schuldenaars werden opgesloten in de Fleet en de Kings Bench.
Beide gevangenissen hadden "rules", een gebied rondom de gevangenis, waarin
gegijzelden na borgstelling mochten wonen en hun activiteiten voort konden zetten. De
Fleet was het comfortabelst. Newgate daarentegen was het onaangenaamst. Hier werden
de gevangenen die van ernstige misdrijven werden beschuldigd, opgesloten voordat ze
werden berecht in het Sessions House aan de Old Bailey. Na veroordeling ging men in
processie van Newgate naar Tyburn, waar de executie plaatsvond.
Er was grote publieke belangstelling voor de berechtingen. Doordat de rechtbanken
als in de Old Bailey, steeds meer te doen kregen, werd de stroom materiaal die voor
publikatie in aanmerking kwam steeds groter. Drukkerijen en boekhandels floreerden
vooral in de omgeving van deze rechtbanken.
Gedurende de tweede helft van de zeventiende eeuw begon de hoeveelheid drukwerk
die te maken had met misdaad en wetsovertredingen toe te nemen. Veel hiervan bestond uit enkelbladige (piano) vlugschriftjes, snel gedrukt en ook snel weer uitverkocht.
Rond 1670 wordt de stof voor dit soort pamfletten verrijkt. Vanaf die tijd verschijnen namelijk de verslagen van de rechtbank (Sessions Papers) met een lijst van rechtszittingen en letterlijke rapporten van de belangrijkste zaken. Ook worden de verslagen
van de gevangenispredikanten over de veroordeelde gevangenen in druk gebracht. Een
hoogst effectief procede blijkt het koppelen van de smeulgste eigenaardigheden uit deze
twee verslagenseries. Het produkt werd in het algemeen in periodieken verwerkt, die
dan vooral in de directe omgeving van de gevangenis werden verspreid.
Wordt aan het eind van de zeventiende eeuw de misdaadrapportage nog voornamelijk in plano's verspreid, tegen 1720 is vooral de courant de nieuwe nieuwsdrager. Maar
ook in andere vorm vond de misdaadliteratuur afzet.
"Proceedings" van de rechtbank

Rond 1675 verschenen de eerste korte pamfletten met uittreksels van rechtzittingen (6
pagina's) en het succes ervan noodde tot competitie. De overheid greep al snel in en
men mocht alleen drukken met toestemming van de burgemeester. Dit werden de
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Proceedings, de officiele verslagen van de rechtbank aan de Old Bailey. Tegen 1730
waren deze al uitgegroeid tot kwarto-pamfletten van 20 tot 28 pagina's en de rechten
waren toegekend aan een beperkt aantal Londense drukkers.
De commerciele mogelijkheden van deze verslagen werden uitgebuit. Hoe erger de
misdaad, hoe meer pagina's, maar ook: hoe belangrijker de betrokken personen, hoe
dikker het pamflet.
Na 1720 werden de processen meer letterlijk opgetekend en gedrukt, vaak zelfs met
dialectweergave. Eind jaren '30 werden de Proceedings officiele rechtbankverslagen. De
pagina's vol met advertenties voor boeken en medicijnen verdwenen dan ook. Het
gebruik van streepjes voor de naam van een gedaagde werd afgeschaft.
De Proceedings hadden het monopolie wat betreft de strafzaken in de Old Bailey.
Zaken van andere rechtbanken konden vrijelijk worden verslagen.
"Account" van de predikant
Het publiek was zeer benieuwd naar de levensgeschiedenis van de veroordeelden en de
gebeurtenissen op het schavot waaronder de laatste woorden van de veroordeelde.
Tussen veroordeling en executie stonden de gevangenen in het brandpunt van de `literaire' belangstelling. De gevangenispredikant verkeerde dan ook in een uitstekende positie
om de laatste contacten die hij had met de gevangenen in Newgate uit te buiten. Zijn
Account werd, samen met de Proceedings, een regelmatig en belangrijk onderdeel van de
subliteraire wereld vanaf het eind van de zeventiende eeuw. Op de publikatie van de
Accounts moesten de sheriffs, die de executie voorbereidden, toezien. Dit lijkt echter
weinig om het lijf te hebben gehad.
De predikant en de drukker/uitgever troffen een financiele overeenkomst, die
waarschijnlijk van geval tot geval bekeken werd op actualiteitswaarde. Midden jaren '30
klaagde predikant James Guthrie dat hij was omgepraat door de uitgever van de
Account om een jaargeld te accepteren. Dit was blijkbaar minder lucratief. Rond 1730
kost de Account 3 pence; de Proceedings kosten 6 pence, een halve shilling. Omstreeks
1740 wordt het formaat uniform en ook de prijzen worden gelijk.
De inhoud van de Proceedings had een vaste vorm: eerst een samenvatting van de
rechtszaak, dan de toespraak van de veroordeelde, een levensbeschrijving en de
weergave van het gedrag van de gevangene bij de executie.
Volgens de predikant was het belangrijk voor het publiek kennis te nemen van de
bekentenissen van de misdadigers: zaken die eerst het daglicht niet konden velen,
worden nu openbaar voor publieke beoordeling. Voor het publiek was de Account een
vaste bron van informatie over het altijd interessante misdaadgebeuren en er werd goed
aan verdiend. Ook deed het verslag concessies aan de commercie door vele advertenties,
vooral voor boeken en medicijnen, op te nemen.
Andere typen criminele biografieen
Naast publikatiereeksen als de Accounts en de Proceedings was er plaats voor vele
soortgelijke publikaties, uitgebracht door rivaliserende uitgevers. Vooral voor de laatste
toespraak van de veroordeelden was grote belangstelling. Het was gebruikelijk, dat de
Account uitkwam op de dag na, de executie, maar vaak ventten pamfletverkopers al op
de executiedag zelf met levensbeschrijvingen inclusief laatste woorden. Vanaf ca. 1720
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namen ook de uitgevers van goedkope Londense kranten deel aan de competitie en er
was een constante stroom pamfietten met betrekking tot veroordeelde gevangenen.
Vanaf maart 1730 zag ene R. Newton er zelfs brood in een uitgave van de Compleat
history of executions te starten, waarin de executies van geheel Engeland zouden worden
opgenomen. Deze History heeft overigens maar vier afleveringen mogen meemaken.
De vraag naar authentieke informatie was groot en uitgevers aarzelden niet de
gevangenen in Newgate zelf op te zoeken. Dit werd zoveel mogelijk tegengegaan door
de predikant en de gevangenisautoriteiten. Toch werden cipiers wel omgekocht en ook
de geestelijken die bemoeienis met de gevangenen hadden, verkochten geregeld informatie aan de hoogste bieder. Authentieke berichten verkochten goed en publikatie
daarvan kon rivalen de loef afsteken. Dit gold ook voor actualiteit.
Naast de actuele publikaties bestonden al sinds de zeventiende eeuw compilaties in
boekvorm met de levens van beruchte misdadigers. In de achttiende eeuw werd dit nog
meer uitgemolken: populaire bewerkingen in octavo-formaat van de rechtszaken
verschijnen en ook de laatste toespraken worden gebundeld.
De vraag naar en produktie van criminele biografieen was het hoogst in de jaren
'20 en '30. Daarna zakt de produktie aanmerkelijk in. De Proceedings werden vooral
wettelijke teksten en de Accounts verdwenen min of meer. Tot zover Harris.
Weyermans vertaling: een criminele biografie

Wat betekent dit nu voor de Nederlandse vertalingen van criminele biografieen? Rond
1725 was er een enorme economische opleving in Engeland. Dit was ook in boekhandelskringen goed te merken: tussen 1723 en 1732 hadden de Nederlanders vele boekhandelsvertegenwoordigers in Louden. Er waren aanzienlijke verkoopactiviteiten op de
boekenveilingen, waarbij de Nederlanden de grootste importeur van boeken waren'.
Door deze actieve handel met Engeland kwamen ook vele Engelse boeken in de
Nederlanden terecht 22, hoewel de Engelse taal een belemmerende factor was: niet veel
Nederlanders waren haar machtig 23. Vertalen lag daarom voor de hand. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat Weyerman de Memoirs voor Outgers vertaalde. Zijn vertaling van
de Memoirs valt onder het genre criminele biografie, maar is zeker geen "avonturiersroman", zoals Buijnsters beweert. De vorm van de Engelse criminele biografieen is, zoals
uit Harris artikel al blijkt, heel verschillend. De Proceedings hebben de vorm van een
rechtbankverslag en de Accounts geven het relaas van de geestelijken die de
veroordeelden bezochten (`berouwvolle' biecht). De derde vorm is die van het
biografisch overzicht, samengesteld uit gegevens uit diverse bron. Dat van deze laatste
soort sprake is bij de Memoirs lijkt overduidelije.
Noten
Dit artikel is een bewerking van een hoofdstuk uit mijn doctoraalscriptie De merkwaardige levensgevallen
van den beruchten kolonel Chartres, Amsterdam 1730: Jacob Campo Weyermans vertaling van Some
authentick memoirs of the life of colonel Ch s, rape-master-general of Great Britain. Aanzet tot een
studie-uitgave. Leiden 1988.
Mijn scriptie bevat ook hoofdstukken over Weyerman in 1730, Charteris' biografische gegevens,
Charteris in Nederlandse kranten, Weyermans vertaaltechnieken, getranscribeerde teksten van het Engelse origineel en de vertaling van Weyerman met concordantie en annotaties bij de Nederlandse tekst.
Henk W. de Kooker maakte mij attent op de hieronder genoemde publikatie van Harris en gaf
kritisch commentaar tijdens het schrijven van dit artikel.
1. Citaten uit de Oprechte Haerlemse Courant van 18 en 21 maart 1730. Deze krant is zeer uitgebreid in
de berichtgeving over Charteris.
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2.

3.

4.

E. Beresford Chancellor: The lives of the rakes. London 1924-1926. 6 dln. Deel 3: Col. Charteris and the
duke of Wharton. London 1925. p. i-viii, 1-166. Op p. v merkt hij op: "No regular attempt has hitherto
been made to write the life of Francis Charteris (or Chartres as it was usual to spell the name in the
eighteenth century) simply, I imagine, because its details are too repulsive for full exposition".
RC. Reid, The family of Charteris of Amisfield. Its cadets and cognate branches. With a preface by J.
Charteris. Dumfries 1938. Een curieus detail: Francis Charteris zou verre familie van Jacob Campo
Weyerman kunnen zijn. De Somervilles uit het Schotse Dumfries waren aangetrouwde familie van
Charteris. En Weyermans moeder was een Schotse Somerville... Vgl. Reid, 62-63.
The life of colonel Don Francisco. Containing The whole Series of the most remarkable and unprecedented
Actions from his Birth to the Time of his receiving Sentence of Death for a Rape [met een houtsnede van

een staande Charteris] London: Printed for the Author, and sold by the Book-sellers, Pamphlet-sellers
and Hawkers, [1730] (Price One Shilling) Sign. Brit. Museum: 1202 c 30, en Some authentick memoirs
(zie onder) waren de eerste biografieen die ongeveer gelijktijdig, maar onafhankelijk van elkaar werden
uitgegeven. Commentaar op deze twee levert The history of colonel Francis Ch-rtr-s. Containing The Birth,
Parentage, Education, Rise, Progress, and most memorable Exploits of that Great Man, down to his Late
Catastrophe in Newgate [...] [met een gewassen inkt-tekening van een zittende Charteris] Third edition,

5.

6.
7.
8.

London: Printed for the Author; and to be Sold by the Booksellers, and at the several Pamphlet-sellers
[1730] (Price One Shilling) Sign. Brit. Museum: G 1661. De aanduiding "third edition" kan misschien
worden verklaard door het bespreken van de twee voorgaande biografieen. The history wordt op haar
beurt weer besproken in Scotch gallantry display'd: Or the Life and Adventures Of the unparralel'd Col.
Fr-nc-s Ch-rt-s, Impartially related. With some Remarks on other Writers on this Subject. London: Printed
for, and Sold by the Booksellers in Town and Country, MDCCXXX. (Price Four-Pence) Sign. Brit.
Museum: 1414 a 30.
Kopieen en microfiches van deze pamfletten werden me verstrekt door de British Library Lending
Devision. Iedere biografie verhaalt op eigen wijze de levensgevallen van Francis Charteris.
Van de door Weyerman vertaalde biografie van Francis Charteris is mij slechts een exemplaar bekend.
Dit berust in het British Museum. Voor de transcriptie en beschrijving heb ik gebruik gemaakt van een
microfiche (vgl. noot 4).
Titelpagina (fol. Alr:)
SOME AUTHENTICK I MEMOIRS I OF THE I LIFE I OF I Colonel Ch
s, I RapeMaster-General of I GREAT BRITAIN. I [lijn] I By an IMPARTIAL HAND. I [lijn] I LONDON;
I Printed, and Sold by the BOOKSELLERS of London and Westminster; and at the I several
Pamphlet-Shops. 1730. I (Price One Shilling.) I I
4°: A2(-A2) B-H4 14(44), 32 folia, gepagineerd [2] 1-62.
Origineel in British Museum, sign. 1416 b 13.
In de Oprechte Haerlemse Courant van 25 maart 1730.
Jacob Campo Weyerman, De levens-beschryvingen der Nederlandsche konst-schilders en konst-schilderessen.
's-Gravenhage/Dordrecht 1729-1769. 4 dln. Deel 4 (Dordrecht 1769) p.468.
Van Weyermans vertaling van deze biografie is mij ook slechts een exemplaar bekend. Een aantal
Weyerman-onderzoekers heeft in de Med.JCW verslag gedaan van de aanwezigheid van werken van
Weyerman in binnen- en buitenlandse bibliotheken. Hierbij werd geen ander exemplaar van de vertaling
gesignaleerd. Het is echter mogelijk, dat er van de Levensgevallen twee drukken zijn geweest. Vgl. noot
11.
Het exemplaar dat ik heb getranscribeerd bevindt zich in de universiteitsbibliotheek te Leiden. Het
is niet op naam van Weyerman in de catalogus opgenomen omdat het anoniem is verschenen. Het is
dus alleen op de titel te vinden. Hieronder de exemplaarbeschrijving.
Titelpagina (fol. *1r):
DE I MERKWAARDIGE I LEVENSGEVALLEN I van den Beruchten KOLONEL CHARTRES.
I Zynde een oprecht verhaal van I deszelfs ongemeene Levens, [!] Bedryven, Gevangenis, I Vonnis
en Vergiffenis, en I het geen daar in ver- I der aanmerkelyk is I voorgevallen. I Uit het Engelsch
vertaalt. [ornament] I t'AMSTELDAM, I by ANTHONI OUTGERS, Boekverkooper in de
Rozemaryn-steeg, 1730. I I
8°: *4 A-G8 H4, 64 folia, gepagineerd [8] 1-119 [1].
Origineel in UBL, sign. 1071 A 12:2 (Buisman 1432)
Vgl. voor de beschrijving ook Marleen de Vries' Aanzet tot een bibliografie van de gedrukte werken van
Jacob Campo Weyerman (1677-1747). Amsterdam, Stichting Jacob Campo Weyerman, 1990.
Het eerste deel van het UBL-convoluut, sign. 1071 A 12:1 is getiteld: De verrnakelyke en avantuurlyke
minnagen van de standvastigen en schranderen Lelius, met de zedige en schone Clarinda. En het daarop
Amsterdam,
gevolgd huwelyk. Zynde eene ware geschiedenis, vol van koddige en zeldzame voorvallen.
Gysbert Rykman, 1730. Advertenties voor dit werk in de Leydse Courant. Op 26 juli de eerste

advertentie: de prijs is twaalf stuivers. Daarna volgen nog advertenties op 14 augustus, 30 augustus (nog
weinig exemplaren) en 13 september. Ook op 26 januari 1731 wordt er door Rykman geadverteerd.
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Het valt op dat Weyermans vertaling bijna gelijktijdig met Lelius en Clarinda verscheen. Dit zou kunnen
betekenen, dat het convoluut kort na de verschijningsdatum van beide werkjes is samengesteld.
9. Adele Nieuweboer, 'De populariteit van het vertaalde verhalend proza in achttiende-eeuws Nederland
en de rol van de boekhandel bij de praktijk van het vertalen', in: Documentatieblad werkgroep 18e eeuw
nrs. 53-54 (1982), p. 119-141. Zie p. 120-121.
10. Voor de personalia van Outgers, zie I.H. van Eeghen in de Med.JCW 6, nr. 3 (1983), p. 12, noot 11.
Outgers verkocht nog in 1733 werk van Weyerman, namelijk Weyermans Kluyzenaar in een vrolyk
humeur. Vgl. Med.JCW (1981), p.364.
11. Een laatste advertentie in deze krant vinden we op 22 december 1732: "Te Amsterdam by Jan Winkel,
Boekverkoper in de Langebrug-steeg, is gedrukt en te bekomen [...] de merk-waardige Levensgevallen
van den berugten Collonel Chartres, in 8.: de Pry's is 8 Stuyv."
Wanneer de Levensgevallen inderdaad zijn gedrukt door Jan Winkel, wat aannemelijk lijkt gezien de
tekst van de advertentie, betekent dit dat we met een tweede druk te maken hebben. De directe
aanleiding voor een herdruk zouden de 'in memoria' van beroemde tijdgenoten van Charteris kunnen
zijn. Francis Charteris overleed namelijk in februari 1732.
In de Nederlanden wordt hiervan melding gemaakt in de kranten. De Oprechte Haerlemse Courant
van 4 maart 1732 deelt mee: "Londen 26 februari: Uyt het Graefschap Lancaster heeft men, dat in 't
begin van de voorlede weeck de Collonel Chartres op sijn Landgoed te Hornby-Castle in 't selve
Graefschap overleden was, hebbende soo men segt by Testament 80000 P. St. nagelaten aen sijn
Kleynsoon den tweede Soon van den Graef van Weams over wien by Peter was".
In de nacht van zijn overlijden woedde er een geweldige storm. De bevolking zag daarin een
goddelijk teken en veroorzaakte een groot oproer bij Charteris' begrafenis. De menigte was zo
woedend, dat zij het lijk bijna uit de doodskist trok en dode honden en andere kadavers bij hem in het
graf wierp als teken van verachting (vgl. Dictionary of National Biography. London 1885-1900. 63 dln.
Deel 10, p. 136).
Kort na zijn dood verschijnt in het aprilnummer van Londense Gentlernans's Magazine van de hand
van (hof)arts en politiek satiricus dr. John Arbuthnot een bijtend grafschrift, waarin Charteris met Don
Francisco wordt betiteld ("Here continueth to rot the body of Colonel Don Francisco [etc]"). Dit
grafschrift wordt geciteerd in de annotatie van Pope's werken, waarin Charteris een aantal keren als een
beruchte slechterik figureert (bv. in The works of Alexander Pope, Esq. London 1730. 6 dln.
Deel 2: 'Moral essays', Epistle iii, r. 20 (p. 141-142). Hier is het lijkdicht afgedrukt en een korte
biografie van Charteris toegevoegd. Charteris wordt nogmaals genoemd in ditzelfde deel: 'Essay on
Man', Epistle iv, r. 130, p. 88).
Ook is overal in Londen verkrijgbaar: Don Francisco's descent to the infernal regions, an interlude,
een satirisch pamflet in versvorm op de dood van Charteris (vgl. British Museum general catalogue of
printed books. London 1959-1966. 263 dln. Deel 78, kol. 267). Hierin wordt onder meer verhaald dat
Charteris in de hel tot zijn afschuw ten huwelijk worth gevraagd door Mother Needham, zijn
bordeelhoudster. In datzelfde jaar voltooide schilder en prentkunstenaar William Hogarth zijn The
harlot's progress, een hoereleven, geillustreerd met een zestal gravures. De eerste beeldt kolonel
Charteris af, die op de achtergrond met zijn knecht John Gourley toeziet, hoe Mother Needham een
jong plattelandsmeisje - heldin Kate Hackabout - werft voor de dienst van haar meester (bv. in The
works of William Hogarth; in a series of engravings. Ed. John Trusler, J. Hogarth, J. Nichols. London
1833, tussen p. 38 en 39). Verder noemt tijdgenoot Swift Charteris' naam in zijn werk: in 1730
veroordeelde hij diens vrijlating in een ballade en na diens dood wijdde hij een spottend epigram aan
Charteris (vgl. Chancellor - zie noot 2 - p. 156).
12. Op diverse plaatsen in zijn vertaling last hij aanzienlijke fragmenten in die duidelijk zijn genomen en
soms vertaald uit andere bronnen. In een komend nummer van de Mededelingen zal ik een artikel
publiceren over Weyermans vertaaltechniek, waarbij ook de bronnen van de uitbreidingen in de
vertaling van de Memoirs ter sprake zullen komen.
13. P.J. Buijnsters, Levens van beruchte personen. Over de criminele biografie in Nederland gedurende de 18e
eeuw. Utrecht 1980, p. 25.
14. Buijnsters, p. 18 resp. 20.
15. Buijnsters, p. 22-24.
16. Buijnsters, p. 9-10. In zijn bibliografische bijlage (p. 35-44) lijkt Buijnsters zijn eigen criteria onjuist te
hanteren wanneer hij stelt dat F. Lievens Kerstemans Zeldzaame levens-gevallen van J.C. Wyerrnan +
Aanhangsel een criminele biografie is. Immers op p. 27 stelt hij, dat Weyerman al in 1739 als berucht
persoon is vergeten, omdat hij gevangen gezet werd. Aangezien de biografie van Kersteman van 1756
is, zou zij niet voldoen aan Buijnsters' criterium van actualiteit.
17. Buijnsters, p. 8.
18. Frank Wadleigh Chandler, The literature of roguery. Boston [etc] 1907. 2 dln. Voor een verdere kritische
beschouwing van Buijnsters Levens van beruchte personen en het genre criminele biografie, zie het
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19.

20.

21.
22.
23.
24.

Uitvoerig verhaal van alle feyten en schelmstukken, gepleegd door Jacob Frederik Muller, alias Jaco.
Ed.
Th.M.M. Mattheij. Muiderberg 1986. (Populaire teksten uit de late republiek 3), p. 10-14.
Michael Harris, 'Trials and criminal biographies: A case study in distribution'. In: Sale and distribution
of books from 1700. Ed. Robin Myers, Michael Harris. Oxford 1982. (Publishing pathway series 4).
Mattheij (vorige noot), die in zijn inleiding ook het genre criminele biografie bespreekt, kent het artikel
van Harris niet.
Voor het Londen van het begin van de achttiende eeuw bestaat er een minitieuze plattegrond, die John
Rocque maakte in 1747. Deze plattegrond is door middel van een grondige alfabetische index ontsloten.
Hierin worden niet alleen straatnamen, maar ook allerlei gebouwen, bruggen, parken, e.d. gelokaliseerd.
Van deze plattegrond bestaat een moderne facsimile. John Rocque, An alphabetical index of the streets,
lanes, alleys, etc. contained in the plan of the cities of London [...). London 1747. Reprint London 1968.
(London Topographical Society Publ. no. 108). Vgl. ook The A to Z of Georgian London. Introductory
notes by Ralph Hyde. Kent 1982. (London topographical society Publ. no. 126).
Giles Barber, 'Aspects of the booktrade between England and the Low Countries in the eighteenth
century', in: Documentatieblad werkgroep 18e eeuw nrs. 34-35 (1977), p. 47-63. Zie p. 56 e.v.
Barber, p. 60
Barber, p. 48
Het rechtbankverslag van Charteris' zaak is ook overgeleverd en is getiteld The Proceedings at the
Sessions of the Peace [...] for the City of London [...] upon a Bill of Indictment found against Francis
Het telde 17 pagina's. Vgl. British
Charteris, Esq.; for committing a rape on the body of Anne Bond [...J.
Museum general catalogue of printed books. London 1959-1966. 263 dln. Dl. 37, p. 555.

De neergang van een voordrachtskunstenaar.
Over Arend Fokke Simonsz (17554812)*
MARCO DE NIET
Op 21 maart 1808 beyond de Amsterdammer Arend Fokke Simonsz zich in een netelige positie. De voorheen door zijn publiek hoog gewaardeerde spreker kreeg in de
societeit Doctrina et Amicitia felle kritiek te verduren. Zijn toehoorders waren verbolgen
over de "bespottelijkheid, beledigende en kwetzende uitdrukkingen, laage spreekwijzen
en verwarde taal" in zijn komische verhandeling over homiletiek i , en toonden hun
boosheid na afloop in de "coffijkamer" 2. De secretaris van het genootschap deed nog
diezelfde week het voorstel Fokkes honorarium als lector in te trekken en hem uit het
genootschap te stoten3. Hieraan werd op 26 augustus 1808 gevolg gegeven.
Doctrina et Amicitia was de eerste vereniging die bedankte voor zijn diensten als
spreker. Enige tijd later maakte Fokke ook commotie in de Maatschappij Tot nut van
't algemeen om vervolgens met de autoriteiten van zijn stad in botsing te komen. Zijn
uitgevers trokken hieruit hun conclusies. Later verwoordde de Amsterdamse uitgever
J.C. van Kesteren de situatie aldus:
Het gevolg was dat de Boekverkoopers huiverig werden om verder iets van hem
in het licht te geven: zoodat de verdienstelijke Fokke, die zijn voornaamste
bestaanmiddel in zijne pen had, tot behoeftigheid verviel en zijne laatste treurige
dagen in armoede eindigde4.
De vraag waarom Fokke in zijn laatste levensjaren als een persona non grata werd
behandeld, heeft sommige letterkundigen beziggehouden, zonder dat dit resulteerde in
een bevredigend antwoord5. Zij concentreerden zich op twee teksten van Fokke waaraan
het censuurapparaat uit de Franse tijd zich gestoord zou hebben: Het psycho chemisch
-
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geheim om van den nood eene deugd te maken en Het horoskoop der statistische, politieke
en oeconomische wereld Onderzoek naar Fokkes rol in Amsterdamse genootschappen
geeft meer zicht op de treurige ommekeer in zijn leven.
Op weg naar succes
Arend Fokke groeide op in een artistiek milieu. Zijn vader, Simon Fokke (1712-1784),
was graveur en genoot landelijke bekendheid door zijn illustraties voor letterkundige en
historische boeken; zijn tante Catharina Elisabeth Fokke was een beroemd actrice en
huwde met de acteur en graveur Jan Punt'. Ook andere familieleden waren aan het
toneel verbonden.
Zijn ouders zorgden ervoor, ondanks beperkte financiele middelen, dat hij van jongs
of prive-lessen kreeg, in moderne en klassieke talen en andere vakken. Van zijn vader
leerde hij de grafische basisvaardigheden 8. Over een eventuele schoolcarriere is niets
bekend.
Simon Fokke had beroepshalve veel contact met uitgevers. Een van hen was Steven
van Esveldt, in wiens boekbedrijf in de Kalverstraat Arend Fokke op zijn dertiende jaar
leerjongen were. Zes jaar later vestigde Fokke zich als zelfstandig boekverkoper in
Amsterdam. Hij werd op 26 september 1774 geregistreerd in het Gildeboek van het
Amsterdamse boekverkopersgilde".
Beslissend voor zijn loopbaan als boekhandelaar en literator was zijn toetreden tot
Amsterdamse genootschappen vanaf 1782. Die gingen bij hem boeken, schrijfmaterialen
en gelegenheidsdrukwerk (toegangsbiljetten) betrekken. Ook bracht hij werken op de
markt van genootschapsleden, onder wie de dames Petronella Moens en Adriana van
Overstraten. De verhandelingen die hij zelf vanaf december 1782 hield in de
genootschappen (hij sprak over de levensfasen van de mens, gemoedsgesteldheid en
zielsaandoeningen) gaf hij bijna allemaal in eigen beheer uit u. Voor de Maatschappij
Tot nut van 't algemeen was hij tot 1793 een van de officiele uitgevers. Samen met
Hendrik Keijzer en Cornelis de Vries gaf hij vele verhandelingen, school- en liedboekjes
van de Maatschappij uit. In 1793 moest hij zijn boekhandel sluiten. Ondanks de
opdrachten van de genootschappen lukte het hem niet meer met winst te draaien 13 .
In de beginjaren van zijn `genootschapscarriere' was hij op zoek naar een eigen stijl van
voordragen. Hij wist dat hij een goed spreker was - hij kwam uit een familie van acteurs
- maar hij had geen vrede met de manier waarop hij zich tot het publiek richtte. Om een
wezenlijke bijdrage te leveren aan de zelfontplooiing en kennisverwerving van de leden een van de belangrijkste doelstellingen van de laat-achttiende-eeuwse genootschappen dacht hij meer rekening te moeten houden met de smaak van zijn publiek, of, zoals
hijzelf later schreef:
Een schrijver, die eenigzins zijne moeite beloond wil zien, en zijn doel, om
gelezen te worden, tracht te bereiken, moet zich voegen naar den smaak des
yolks, voor hetwelk hij schrijft, dewijl het yolk zich niet altijd naar zijn' bijzonderen smaak, waarin hij anders veel liever zou schrijver, voegen wil of kae.
Omdat de genootschapsleden lering en ontspanning wilden 15, besloot hij zijn teksten in
een luchtig jasje te steken. Humor en vlotte dialogen werden de kenmerken van zijn
verhandelingen-nieuwe-stij1 16. Zijn publiek reageerde positief op de komische vertogen
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- men kwam van heinde en verre naar Amsterdam om hem te horen 17 - en er bleek
een breed lezerspubliek te zijn voor de uitgaven ervan 18. De Moderne Helicon, Een
droom (1792), de Boertige refs door Europa (1794 1806) en het Ironisch comisch
woordenboek (1797-1805) behoren tot zijn bekendste werken en werden alle verschillende malen herdrukt.
-

-

De genootschappen
Fokkes besluit om zijn verhandelingen met humor te doorspekken bleek een gouden
greep. Als succesvol spreker heeft hij dertig jaar lang zijn Amsterdams publiek
vermaakt. Al die tijd speelde hij een vooraanstaande rol in het Amsterdamse genootschapsleven. Sommige genootschappen heeft hij helpen opbouwen; voor andere was hij
een steun in moeilijke tijden en garandeerde hij de voortgang van werkzaamheden.
Tevens was hij actief op bestuurlijk niveau in enkele grote genootschappen.
De Maatschappij der Verdiensten, beter bekend onder de spreuk Felix Meritis, was
het eerste genootschap dat hem balloteerde en als lid verwelkomde: dat was op 14
oktober 178219 . Andere volgden spoedig. Voor zover bekend is hij bij minstens twaalf
genootschappen betrokken geweest 2° (tussen haakjes staan zijn jaren van lidmaatschap
en de aard van zijn activiteiten):
-

-

Felix Meritis (1782 - 1812: werkend lid 21 en bestuurslid in twee departementen, later
erelid; bibliothecaris; lector; uitgever) 22
Het Toneelgezelschap Oeffening kweekt kunst (± 1784: "beschouwend lid") 23
Het Amsteldamsch dicht-en letteroefenend genootschap (1784 - 1800: werkend lid en
bestuurslid) 24
De Maatschappij Tot nut van 't algemeen (1785 - 1812: werkend lid, bestuurslid,
later erelid in de twee Amsterdamse departementen; mede-oprichter van het Tweede
Amsterdamse departement; uitgever)
Het Dichtgenootschap Oefening kweekt kunst (1786 - ± 1792: werkend lid;
uitgever) 26
Het Rotterdamse Studium Scientiarum Genitrix (1789 - 1800: werkend lid) 27
Aankweeking der wetenschappen (1794: over dit genootschap, vermoedelijk een
leesgezelschap, is niets anders bekend dan dat het vergaderde bij F. v.d. Helm en
Arend Fokke thuis) 28
Genootschap ter bevordering van waaren godsdienst, deugd, kunst en weetenschap
(17% - ± 1798: "lid van verdienste") 29
Doctrina et Amicitia (± 1800 - 1808: werkend lid; lector) 3°
Tot nut en vermaak (1802: lid of gastspreker?) 31
Rusticatio (1804 - 1810: oprichter; enige spreker) 32
Tot nut en beschaving (± 1811 - 1812: werkend lid) 33

Afgezien van Rusticatio, dat door Fokke in 1804 werd opgericht en dat in zijn achterkamer vergaderde, heeft hij zich het meeste ingezet voor de departementen van
Letterkunde en Koophandel van Felix Meritis en de twee Amsterdamse afdelingen van
de Maatschappij Tot nut van 't algemeen3s. Van beide Maatschappijen is hij meer dan
25 jaar lid geweest en voor beide heeft hij bestuurlijke taken verricht als penningmeester, secretaris of voorzitter 36. Hij nam zitting in commissies die de besturen van
de departementen adviseerden of inzendingen op prijsvragen beoordeelden 37. Bij de
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Maatschappij Tot nut van 't algemeen profileerde hij zich op het gebied van de onderwijsvernieuwing: hij maakte enkele jaren deel uit van het schoolbestuur van de
Amsterdamse Nutsschool en hielp bij het opzetten van plannen om de kwaliteit van het
onderwijs te verbeteree.
Bij Felix Meritis en Doctrina et Amicitia, waarvan hij sinds 1800 of 1801 lid was,
kreeg hij een aanstelling als lector om in te vallen op avonden dat er geen spreker was.
Normaal gesproken werden spreekbeurten verdeeld onder de werkende leden van een
genootschap39: ieder werkend lid werd geacht zich op te geven om minstens een keer per
seizoen4° een verhandeling te houden, maar in de praktijk traden er vaak problemen op.
Leden die ingetekend hadden, meldden zich of of intekenlijsten werden slechts voor de
helft ingevuld. In de Bataafse tijd waren de leden van diverse genootschappen geheel in
beslag genomen door "de belangrijke en ontzettende gebeurtenissen" van die tijd, en
nauwelijks nog tot werkzaamheden aan te spored'. Zo niet Arend Fokke. Hij viel zo
vaak in voor leden die het lieten afweten, dat de besturen van de genootschappen het
niet meer dan terecht vonden dat hij een geldelijke vergoeding kreeg voor zijn inzet.
Voor het gemak verstrekten Doctrina et Amicitia en het Departement van Koophandel
van Felix Meritis hem enkele malen een jaargeld (meer dan honderd gulden, een keer
zelfs driehonderd gulden) 42. Het Departement van Letterkunde van Felix Meritis
betaalde hem per lezing 43. Fokke staat bekend als een broodschrijver vanwege de vele
vertalingen die hij heeft geleverd". Hij kan met recht ook een 'broodspreker' genoemd
worden.
Voor zijn bewezen diensten beloonden Felix Meritis en de Maatschappij Tot nut
van 't algemeen hem zelfs met het erelidmaatschap 45. Dat hield onder andere in, dat hij
geen contributie meer hoefde te betalen. Dat kwam goed uit, want Fokke verkeerde na
1805 in grote financiele moeilijkheden 46. Sociaal gezien behoorde hij als lagere
ambtenaar tot de bevolkingsgroep die zich een lidmaatschap met moeite kon veroorloven. De genootschappen sloten met opzet het grootste deel van de bevolking buiten
door de instelling van ballotagecommissies, hoge contributiegelden en een uitgebreid
boetesysteem. Het erelidmaatschap verzekerde Fokke van blijvende deelname aan
activiteiten in de genootschappen en van omgang met de kooplieden, de (hogere)
ambtenaren, de predikanten en andere leden uit de `middengroepen' 47.
Bergafwaarts

Het pakte anders uit. In 1807 was hij enkele maanden ernstig ziek 48 en hij moest enkele
geplande spreekbeurten afgelasten 49. Op 7 december was hij weer in staat in Doctrina
et Amicitia het spreekgestoelte te betreden, maar zijn voordracht was "aan geenen zijner
hoorderen bevallen"5°. In maart van het volgende jaar hield hij de verhandeling die hem,
zoals aan het begin vermeld, het lidmaatschap van deze vereniging kostte.
Op 16 april 1810 veroorzaakte hij opnieuw opschudding, tijdens een bijeenkomst
van het Eerste Amsterdamse Departement van de Maatschappij Tot nut van 't algemeen. Nadat hij het spreekwoord "Elk meent zijn uil een valk te zijn" "zoologiesch,
ironiesch komiesch en ekonomiesch" had verklaard, kwam het bestuur van het Departement in een extra vergadering bij elkaar. Ze wilden elkaar raadplegen "over zekere
onvoegzame en tegen de wet strijdende uitdrukkingen, voorkomende in de Verhandeling van de Heer Arend Fokke, Simz. en doelende op de politieke gebeurtenissen van
ons land"51 . Politiek was evenals godsdienst in de meeste genootschappen een regelrecht
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taboe52 . In de Wetten werd expliciet gesteld dat politieke en religieuze onderwerpen niet
aangesneden mochten worden in verhandelingen.
Fokke was verrast door de reacties op zijn lezing en bood zijn verontschuldigingen
aan. Hij deelde mee dat het niet zijn bedoeling was geweest het "gouvernement" te
beledigen en beloofde de tekst te zuiveren van aanstootgevende passages alvorens hem
te publiceren53. Helaas heeft hij woord gehouden. Het valt niet meer te achterhalen,
noch in de gedrukte versie, noch in de notulen van het departement, welke uitlatingen
hij heeft gedaan over het Franse gezag. Ondanks zijn excuses en toezeggingen zag het
bestuur hem liever gaan dan komen. Hij heeft na deze slechte beurt geen voordrachten
meer gehouden in de departementen van de Maatschappij. Alleen Felix Meritis duldde
hem nog met enige regelmaat op het spreekgestoelte.
Niet alleen in de genootschappen ging het bergafwaarts met hem. Hij tobde steeds vaker
met zijn gezondheid en had, gedeeltelijk ten gevolge van zijn ziektes, weinig inkomsten.
Sinds 1804 woonden hij en zijn vrouw, Catharina Brinkman, in een buitenwoning, aan
het Noordelijk Zaagpad (tegenwoordig de Albert Cuypstraat). In 1810 kon hij het
financieel niet meer opbrengen daar te blijven wonen en zocht een woning in de buurt
van het Stadhuis, waar hij werkte. Hij verhuisde naar "eene ellendige woning, in eene
zeer onaanzienlijke buurt van Amsterdam", de Prinsengracht, nabij de Leidsegracht en
het Aalmoezeniersweeshuis 54.
In oktober 1811 bracht Napoleon Bonaparte een bezoek aan Amsterdam. Als voorzorgsmaatregel werden verdachte burgers door de Franse politie opgepakt en enkele
weken opgesloten of uit de stad verbannen 55. Arend Fokke, inmiddels 56 jaar, behoorde,
tot veler verbazing, tot de eerste groep. Hij werd twee weken gevangen gezet in het
Verbeterhuis aan de Weteringschans. Fokke heeft nooit rechtstreeks felle kritiek geuit
op de Fransen of Napoleon in zijn publikaties 56. Het was zijn gedrag in de genootschappen dat hem bij de Franse politie verdacht maakte: met name het voorval in de Maatschappij Tot nut van 't algemeen had hem in het kleine wereldje van de Amsterdamse
ambtenaren een anti-Franse reputatie bezorgd.
Zijn uitgevers waren terughoudend geworden en brachten geen werk meer van hem
op de markt. Zijn zwakke gestel belette hem regelmatig te werken. Ziek en arm is hij op
15 november 1812 gestorven. De grote genootschappen waar hij zich al die jaren voor
had ingespannen ondernamen niets om hem na zijn dood te eren. Het is opmerkelijk dat
zijn begrafenis, op 21 november in de Zuiderkerk, werd verzorgd door een genootschap
(Tot nut en beschaving) waarvan hij amper een jaar lid was en een genootschap (V.W.)
waarvan hij nooit lid was geweest 57.
Plat, ongenietbaar en vulgair
Fokkes teksten genoten, ondanks de kritiek uit de genootschappen, en ondanks het feit
dat hij in zijn laatste levensjaren geen uitgever kon vinden, tot lang na zijn dood grote
populariteit. A.B. Saakes en, later, J.C. van Kesteren namen bij herdrukken en uitgaven
van niet eerder gepubliceerde teksten voorberichten op om hem in ere te herstellen. De
laatste gaf van 1830 tot 1835 in twaalf delen de Verzanieling der werken van Arend Fokke
Sirnonsz uit.
Vanaf 1850 werden de herdrukken schaars en zijn oeuvre werd onderwerp van
bijtende kritiek. De ironisch-komische toon in de werken was de critici onwelgevallig
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geworden. Wie er nu een letterkundig handboek op naslaat, vindt Fokkes verhandelingen omschreven als plat, ongenietbaar en vulgair".
Noten
*

Dit artikel is gebaseerd op mijn doctoraalscriptie ... En als hij begon wist hij v'an gees uitscheiden. De
(RU. Leiden, Vakgroep Nederlands, 1988) en is tot stand
gekomen met medewerking van Marike Vierstra.
Deze verhandeling over predikkunde heeft hij ook in het Eerste Amsterdamse departement van de
Maatschappij Tot nut van 't algemeen voorgedragen. De titel die hij er daar aan gaf luidt: "Eenige
bedenkingen over den onderscheiden stip van kerkelijke redevoeringen, voorgesteld in eene mijmering
of droom". (GA. Amsterdam, P.A. 323, nr. 15, 19-04-1808). De tekst werd gepubliceerd als deel twee
van Dorus, of Het wonderkind, Amsterdam, J. van der Hey, 1808. (KB Den Haag 32 M 39)
G.A. Amsterdam, P.A. 684, geel 4, 21-03-1808.
ibidem, 25-03-1808
A. Fokke Simonsz, Verzameling der werken, deel IX, Amsterdam 1832, p. VII.
Zie J.C. van Kesteren, voorwoord bij deel IX van de Verzameling der werken van Arend Fokke; H.
Frijlink, Arend Fokke Simonsz. Zijn leven, denken en werken, Amsterdam 1884, pp. 58-59; L.W.R. van
Deventer, `Arend Fokke Simonsz en zijn werken, gezien in het verband van hun tijd', in: TTL 13 (1925),
195-203; en M. Ree, `Fokke Simonsz. en zijn artistieke familie', in: Ons Amsterdam 27 (1975), p. 336.
De eerste tekst heeft Fokke op 25 oktober 1810 voorgedragen in de Maatschappij Felix Meritis. De
tekst werd datzelfde jaar uitgegeven te Amsterdam door J. van der Hey (KB Den Haag 185 0 16). De
tweede, eveneens in 1810 in Felix Meritis uitgesproken, heeft A.B. Saakes postuum, in 1814, op de
markt gebracht. (KB Den Haag 185 N 2).
M. Ree, 'Fokke Simonsz. en zijn artistieke familie', in: Ons Amsterdam 27 (1975), pp. 200-204, 335-337.
B. Paasman, Het boek der Verlichting, Amsterdam [z.j.], p. 50.
[Barend Klijnj, `Korte schets van het karakter en het leven van Arend Fokke, Simonsz.', in: A. Fokke
Simonsz, Nagelaten verhandelingen en stukken van onderscheidenen aard, Amsterdam 1831, pp. 8-9.
H. Frijlink, Arend Fokke Simonsz. Zijn leven, denken en werken, Amsterdam 1884, p. 15.
G.A. Amsterdam, Inventaris 366, nr. 65. Het adres van zijn eerste boek- en kunsthandel luidde "in de
Bergstraat", zoals blijkt uit zijn oudst bekende uitgave: Vreugdezang op he tweede eeuwfeest van het ontzet
der stad Leyden, Amsterdam 1774. (KB Den Haag pfl. 19051). Nog in datzelfde jaar verhuisde zijn
winkel naar de St. Luciensteeg. De Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels bezit
enkele prospectussen van Arend Fokke. In de oudste ervan adverteert hij hoofdzakelijk voor de
gravures die zijn vader maakte, bijvoorbeeld voor Jan Wagenaars Vaderlandsche historic. Vanaf 1778
ging hij eigen werken uitgeven, waaronder de Nieuwe Vaderlandsche Almanach, die voor zover bekend
verscheen van 1778 tot 1791.
Een overzicht van alle bekende verhandelingen van Arend Fokke Simonsz en een enumeratieve
bibliografie van zijn gedrukte werken zijn opgenomen in mijn doctoraalscriptie.
Korte schets, pp. 11-12
A. Fokke Simonsz, Amsterdamsche burgers winteravond-uitspanningcn. Amsterdam 1808, Voorberigt.
Voor Doctrina et Amicitia bijvoorbeeld waren de oogmerken: "De beoeffening en bevordering van
Kunsten en Weetenschappen, zoo wel als de aankweeking van onderlinge vriendschap en Harmonie,
door dagelijksche bijeenkomsten en gulhartige verkeering." (G.A. Amsterdam, P.A. 684, Geel 1, p. 37.)
In een volgend artikel besteedt Marike Vierstra aandacht aan het komische in het werk van Arend
Fokke Simonsz.
J.A. Heuff beschrijft bijvoorbeeld het bezoek van M.J. Versteegh, de latere burgemeester van Zoelen
en dijkgraaf van Neder-Betuwe aan Fokke in 'Focke Simons en Versteegh te Amsterdam', in:
Amsterdarnsch jaarboekje voor geschiedenis en letteren voor 1889, pp. 190-197.
Fokkes naam duikt vaak op in recente studies naar koop- en leesgedrag in de negentiende eeuw. In
de lijst van historische bestsellers die J.J. Kloek en W.W. Mijnhardt destilleerden uit de klantenboeken
van de Middelburgse boekverkoper/uitgever Salomon van Benthem staat bijvoorbeeld een werkje van
Fokke op de derde plaats in de categorie "Historische lectuur en biografieen over de jaren 1801-1815"
(Nederlandse literatuur van de negentiende eeuw. Twaalf verkenningen. Onder red. van W. van den Berg
en P. van Zonneveld. Utrecht 1986, p. 83). Recentelijk verbaasde A. van der Neut zich er nog over dat
werk van Fokke tot ver in de negentiende eeuw werd uitgeleend door de Utrechtse Nutsbibliotheek (De
negentiende eeuw 14 (1990), p. 212).
G.A. Amsterdam, P.A. 59, nr. 198.
Belangrijke bronnen van informatie over zijn lidmaatschappen waren, naast brieven van en aan hem,
de titelpagina's van zijn werken. Niet zonder trots laat hij veelvuldig onder zijn naam afdrukken van
welke genootschappen hij op dat moment lid was.

verhandelingen van Arend Fokke Simonsz.
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21. Met Werkend lid wordt bedoeld dat hij voordrachten hield in het genootschap en/of gedichten leverde
als verplichte jaarlijkse bijdrage.
22. G.A. Amsterdam, P.A. 59 (notulenboeken, kasboeken enz.)
is een
23. In Fokkes Aanspraak aan de leden van het tooneellievend genoodschap Oeffening kweekt kunst
ledenlijst opgenomen (UB Leiden 1087 E 61)
24. Gegevens over dit genootschap zijn te vinden in twee delen Werken (Amsterdam 1789-1794); gedrukte
verslagen en ledenlijsten bevinden zich in de OB Rotterdam (1386 H 29).
25. G.A. Amsterdam, P.A. 211 (Algemeen bestuur) en 323 (de Amsterdamse departementen)
26. Arend Fokke en J.J. Wolters brachten in 1790 een bundel Poetische mengelingen van dit genootschap
uit (UB Leiden 1203 E 28)
27. G.A. Rotterdam, P.A. 276, nr. 34-42
28. De enige vermelding van dit genootschap is op een lijst met `geInterdiceerde en gepermitteerde
colleges' uit 1794 (GA. Amsterdam, Rubriek U, nr. 00.1726
29. Dit genootschap is een vreemde eend in de bijt: het organiseerde geen bijeenkomsten, maar verzamelde
teksten van auteurs om ze gratis of goedkoop onder de leden te verspreiden: zie Werken van het
genootschap, ter bevordering van waaren godsdienst, deugd, kunst en wetenschap
(Grave 1797-1798; UB
Leiden 1187 C 9-10)
30. G.A. Amsterdam, P.A. 684
31. Op 18 mei 1802 hield Fokke in dit gezelschap uit Zaandam een Aanspraak ter gelegenheid van de
viering van de Vrede van Amiens (KB Den Haag 852 G 296)
32. Een beschrijving van een bijeenkomst van Fokkes genootschap is te vinden in het artikel van Heuff
(noot 17). De naam van het gezelschap (`Rusticatio' betekent tandleven'), blijkt uit een kwitantie in
het mapje "personalia" van Fokke in het G.A. Amsterdam.
33. Enkele archivalia van dit van oorsprong Joods gezelschap bevinden zich in het G.A. Amsterdam, sign.
S. 953.109.
34. Hij was bij Lange na niet de enige die van zoveel genootschappen lid was. In de notulenboeken van
enkele genootschappen duiken steeds dezelfde namen op, als Gerrit Brender a Brandis, Johannes
Kinker en Martinus Nieuwenhuyzen, om enkele te noemen.
35. Felix Meritis: G.A. Amsterdam, P.A. 59, nr. 198, 22-02-1786 t/m 25-03-1789;
De Maatschappij Tot nut van 't algemeen: G.A. Amsterdam, P.A. 323, nr. 12, 22-10-1787 t/m 12-101789 en nr. 67, 20-04-1790 t/m 01-10-1793
36. Diverse brieven die Fokke geschreven heeft namens commissies van de Maatschappij Tot nut van 't
algemeen bevinden zich in G.A. Amsterdam, P.A. 211, nrs. 316-319.
37. G.A. Amsterdam, P.A. 323, nr. 67, 16-02-1796 t/m 29-07-1799
38. G.A. Amsterdam, P.A. 59, nr. 179 (Departement van Koophandel): 11-07-1793 e.v.; nr. 199
(Departement van Letterkunde): 30-10-1793 e.v.
39. Het ledenbestand van een genootschap bestond, enigszins gesimplificeerd, uit werkende leden en
honoraire leden: de eersten waren verplicht deel te nemen aan diverse werkzaamheden, de laatsten
waren passieve leden en betaalden in het algemeen meer contributie.
40. De meeste genootschappen organiseerden alleen activiteiten in het `winterseizoen' (van september tot
en met april).
41. Werken der Bataafsche Maatschappij van Taal- en Dichtkunde,
deel 1, Amsterdam 1804, Voorrede.
42. Bij Felix Meritis is de functie van lector nooit in de Wetten beschreven. Op 31 oktober 1799 wordt in
het Departement van Koophandel het voorstel gedaan om Fokke te vragen of hij "zig [...] in staat [zou)
stellen om nog meerdere die zo moeyelijk te vervullen openstaande spreekbeurten te vervullen".
Hiervoor zou hij dan een "douceur" ontvangen. (GA. Amsterdam, P.A. 59, nr 179, 31-10-1799). Alleen
uit het kasboek van het departement blijkt dat Fokke per jaar betaald werd voor zijn voordrachten
(GA. Amsterdam, P.A. 59, nr. 230).
Het kasboek van Doctrina et Amicitia bevindt zich eveneens in het G.A. Amsterdam, P.A. 684,
Rood 2.
43. G.A. Amsterdam, P.A. 59, nr. 201 (kasboek)
44. Hij heeft vooral veel vertalingen gemaakt van toneelstukken. Van de Duitse schrijver August von
Kotzebue vertaalde hij tussen 1804 en 1809 niet minder dan veertien oorspronkelijke en drie bewerkte
toneelstukken.
45. Bij Felix Meritis werd Fokke in 1798 een van de twaalf `Buitengewoon titulaire leden': G.A.
Amsterdam, P.A. 59, nr. 199, 28-03-1798; bij het Eerste Amsterdamse departement van de Maatschappij
Tot nut van 't algemeen kreeg hij in 1890 het Honorair lidmaatschap aangeboden nadat hij zich met
vier andere leden bereid had verklaard het Tweede departement in Amsterdam op te richten en
daarvan het bestuur te vormen (GA. Amsterdam, P.A. 323, nr. 1, 13-09-1790); in dat Tweede
departement kreeg hij op 14 september 1808 het Honorair lidmaatschap aangeboden, nadat hij,
waarschijnlijk om financiele redenen, had bedankt voor zijn lidmaatschap (GA. Amsterdam, P.A. 59,
nr. 69)
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46. Nadat hij in 1793 zijn boekhandel had opgegeven, ging hij werken op het stadhuis van Amsterdam.
Tot 1803 had hij een redelijk betaalde baan als redacteur van het dagblad van het gemeentebestuur
(hij verdiende f 2000 per jaar, zoals blijkt uit de Bijlagen 1 (2e stuk), pp. 454-459 van het Dagblad van
de vergaderingen der Representanten van het yolk van Amsterdam). Nadat het Dagblad in 1803 werd
opgeheven, werd hij door afdelingen van het gemeentebestuur belast met diverse taken, die veel minder
opleverden. Hoe penibel zijn financiele situatie in 1809 was geworden, blijkt uit een brief van hem aan
Jeronimo de Vries, een hoge ambtenaar op het stadhuis (KB Den Haag 121 B 5 II). In opdracht van
de gemeente had Fokke een inventaris opgemaakt van onder andere het archief van de Oude of St.
Nicolaaskerk. Een kennis, die het zelf ook niet ruim had, hielp Fokke met het afschrijven van de
inventaris tegen een vergoeding van twee gulden per week. Fokke meldde in de brief dat hij dat geld
eigenlijk helemaal niet kon missen en vroeg daarom om een voorschot om de opdracht zonder
problemen of te kunnen maken.
47. W.W. Mijnhardt, 'Het Nederlandse genootschap in de achttiende en vroege negentiende eeuw', in: De
negentiende eeuw 7 (1983), p. 87.
48. Hij doet verslag van zijn ziekte in Dorus of Het wonderkind (Amsterdam 1808)
49. G.A. Amsterdam, P.A. 684 (Doctrina et Amicitia), Geel 4, 19-10-1807 en 02-11-1807.
50. ibidem, 07-12-1807
51. G.A. Amsterdam, P.A. 323, nr. 5, 16-04-1810
52. Voor de revolutie van 1795 hadden genootschappen als Doctrina et Amicitia nog politieke aspiraties.
Na de revolutie verloren ze hun interesse voor politieke kwesties en werden ze "bolwerken van
burgerlijk conservatisme", a-politieke gezelligheidsverenigingen met een cultureel tintje (P.J. Buijnsters,
Nederlandse leesgezelschappen uit de 18e eeuw'. In: Id., Nederlandse literatuur van de aclutiende eeuw.
Veertien verkenningen. Utrecht 1984, p. 195).
53. A.B. Saakes gaf Het Hollandsche spreekwoord: Elk meent zijn uil het valk te zijn nog datzelfde jaar uit.
54. M. Ree, `Fokke Simonsz. en zijn artistieke familie', in: Ons Amsterdam 27 (1975), p. 335-336. Het citaat
komt uit Korte schets, p. 15
55. Frijlink, pp. 58-59.
56. In 1802, nog voor de inlijving door Frankrijk, had hij zelfs Napoleon bejubeld als de stoutmoedigste van
alle helden, de Vredestichter, in het voorbericht van deel 1 van zijn Hoekjen van den haard (Boertige refs
door Europa deel 4, Haarlem 1802).
57. Frijlink, pp. 60-61.
58. Zie onder meer: J. ten Brink, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, 1897, p. 558-599; W.J.A.
Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, 1883, Dl. V, p. 280 e.v.; G.P.M. Knuvelder,
Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse Letterkunde, 1980, Dl. III, p. 206-207.)

Ferdinand van Kessel en Nicolaus van Milst
FRANS WETZELS
Aan Weyermans leermeester Ferdinand van Kessel besteedt Ton Broos nogal wat
aandacht in zijn omvangrijke en boeiende proefschrift Tussen zwart en ultratnarijni Geen
wonder, want Van Kessel krijgt ook in deel III van de Konst schilders heel wat pagina's
toebedeeld door Jacob Campo Weyerman, die de schilder van twee koningen, de Poolse
vorst Jan Sobietski en de stadhouder-koning Willem III, van nabij gekend heeft. Ton
Broos bespreekt ook Van Kessels nalatenschap, waarin zoveel schilderijen, modellen en
tekeningen voorkwamen, en hij vermeldt twee werken uit diens boekenkast: Van
Manders Schilderboeck en de Metamorfosen van Ovidius. In die glazen kast stonden ook
drie devote boeken van de priester-dichter Nicolaus van Milst, voor wie ik hier aandacht
vraag evenals voor het overige boekenbezit van de geletterde kunstschilder.
Tijdens de expeditievergadering op 13 augustus 1983 hield J.M.F. IJsseling in Breda
een lezing over Ferdinand van Kessel, waarin hij drie notariele akten van hem ontsloot.
Het betrof twee testamenten uit 1702 en de nog belangrijkere inventaris van goederen
van de overleden Van Kessel.
-
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Ferdinand (meestal ondertekent hij met Ferdinando) legateert in het testament van 4
januari 1702 bedragen aan enkele familieleden, van wie zijn broer Jan en zus Joanna in
Spanje verbleven2. Aan zijn blinde moeyken (tante) Christina vermaakt hij een bedrag
van 250 gulden en aan Nicolaes van Milst vijftig gulden. Meteen na zijn familieleden
vermeldt hij dus de pastoor van het Bredase begijnhof, vervolgens bepaalt hij dat de
twee andere naaste vrienden, Abraham de Longe en Arnoldus Betincx, de curatoren
worden van zijn sterfhuis. Een aardig detail uit de twee testamenten is dat Van Kessel
opdracht geeft om na zijn dood voor vijftig gulden brood uit te reiken aan de arme
mensen.
Zoals wellicht bekend, heeft Weyerman in zijn levensbeschrijving van F. van Kessel
de aandacht gevestigd op een aantal van diens schilderijen, waaronder de vier elementen
en de vier werelddelen, geschilderd voor de Poolse koning.
Maar boven al schilderde hy het stichtelyk leevensgedrag van Reynaert den Vos
op een tamelijk groot Kabinetstuk, omcingelt met langwerpige stukjes op kopere
plaaten geordonneert op dewelke men alle die schelmstukken zag gemaalt, die
te leezen zijn in de geloofwaardige Kronyk van deszelfs leeven. Met dat stuk
bleef hy zitten, dewijl den Koning van Polen kwam te sterven, en den Heer Molo,
alhoewel het die had aanbestelt het weygerde te betaalen, waar over hy dikmaals
doleerde, als die geen grooter vermaak kende als te rammelen in goude en in
zilvere munten.
Uitgerekend dit werk met het Oordeel van Reintje de Vos is het eerste doek dat
voorkomt in de inventaris die op 11 en 12 augustus 1702 opgemaakt werd in het
Suickerhuys aan de Grote Markt, nu café The Paddock 3.
Er was niet alleen veel geld (ongeveer 650 gulden contant en 475 gulden in obligaties) in de kamer waarin hij op 29 juli 1702 overleed, maar ook bevonden zich daar
beroemde schilderijen o.a. van A. Brouwer, D. Teniers, de Fluwelen Breughel, Vromans
en Van Ostade. Misschien kwam Weyermans werk voor bij nummer 155 twee
blompottiens van j.w.! De ongehuwde Van Kessel vermaakte al zijn goederen en
schilderijen aan zijn erfgenamen en naaste vrienden: de suikerbakker A. de Longe en
A. Betincx (Betinck). Zijn ongeschilderde doeken, penselen, verf en ezel liet hij na aan
Joannes van den Kerckhoven, bij wiens moeder de succesvolle schilder een kamer
gehuurd had.
In een glazen kast stonden de tientallen boeken van de beroemde kunstenaar, die
ik opsom in de volgorde van de notariele akte:
1. in folio historie van Emanuel van Meteren
2. de kerckelijkcke historie van Mutsaert
1. In quarto het gulde Cabinet vande Schilderkonst door Corn. de Bie tot Lier, anno
1661 gedruckt.
2. het leven en daden der doorluchtige Zeehelden tot Amsterdam gedruckt 1683.
3. Cronick van Vranckrijck door d'heer de Mezeraij 2 vol. tot Amsterdam anno 1685
4. Een volmaeckten Coopman door d'heer Savarij, int duijts vertaelt door Broeckhuijsen vant jaer 1683 tot Amsterdam.
5. Historie van de Ketterije der beeltstormers door Maienburgh(?) vertaelt als boven
Amsterdam 1683
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6. Historie der Cruijsvaerders tot de verlossinge vant Heijlige lant door Menburgh (?)
vertaelt als boven Amsterdam 1683
7. Sinreijcke fabulen Amsterdam 1685
8. advis fideles ou veritable hollandois touchant ce qui s'est passe a bodegrave et
Swammerdam vant jaer 1673
9. Het Schilderboeck van Carel van Mander
10. Methamorphosis Ovidi Nasonis
1. In Octavo la vie et le royaume de Jesus dans les ames Cretiennes
2. L'Histoire du vieux et Nouveau Testament par le Sieur de royeaumond
3. actes et memorer des negotiations de la paix de Nimwegue
4. Het levee ende Sinnebrieven van Marcus Aurelius
5. Nouveau Traitte de la Civilite en france
6. Het Duijffken in de Steenrotse
7. practyck der Dieven.
noch drie devote stucxkens door d'Heer van Milst gemaeckt
noch 15 off 16 kleijne boecxkens.
Niet alleen uit zijn boekenbestand, maar ook uit zijn naaste vrienden blijkt Van Kessels
katholieke overtuiging. Zeg me wat U leest en ik zeg u wie Uw vrienden zijn ! In dit
verband moet ik zeker wijzen op Het Duijffken in de Steenrotse, Poirters' mystieke
geschrift over Jezus' lijden, 1657. Anton van Duinkerken heeft in een artikel over Van
Milst gewezen op diens literaire verwantschap met Adriaan Poirters 4. In De Historie des
Pausdorns, I, noemt Weyerman drie Voddeboekjes der Papisten: het Geestelijk Kaartspel,
't Duyfie in de Steenrots, Het Houte Haniertje van Heer Klaus van Milst, geweeze Pastoor
van 't Bredaaschs Bagynhof.
Via de boekenkast belanden we bij Nicolaus van Milst (1645-1706), die vanaf 1674 tot
zijn dood belast was met de zielzorg voor de begijntjes. Deze, evenals Van Kessel uit
Antwerpen afkomstige priester-dichter heeft nauwe banden gehad met de succesvolle
schilder, met A. de Longe en A. Betincx. Deze laatste legateerde in zijn testament van
1693 honderd gulden aan Van Milst en eenzelfde bedrag aan Ferdinando van Kessel.
Bovendien waren Betincx en De Longe de opdrachtgevers tot het opmaken van een
inventaris van Van Kessels goederen, en zij waren ook getuigen bij het inventariseren
van de nagelaten bezittingen van pastoor Van Milst. Vrienden tot in de dood.
Literair hebben de bundels van de begijnhofpastoor ons weinig to bieden: stichtelijke
meditaties en rijmpjes met volkse diepzinnigheid. Aangezien er drie uitgaven bekend zijn
van Christelycke Beweegh-redenen tot een salige vreese, moet dit werk bij het vrome
publiek wel succes gehad hebben. Onder het motto: "Soeckt uw vreught - in de deught"
heeft men zeven bundels van hem kunnen opsporen. Uit zijn laatste devote boek Het
Houte Sleutelken tot openinge van het Menschen Hert citeer ik een gedicht dat hoort bij
de feestdag van St.-Begga (7 juli), de stichtster van de begijnhoven.
Die Sint Begga hebt verkoren
Tot uw' Moeder, als een Kindt;
Siet, dat gy, nu soo herboren,
Dees uw' Moeder eert, en mindt.
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Aan het eind van deze meditatiebundel volgt een gedichtje dat is opgedragen aan
Mejuffrouw Elisabeth van Godewyck. Daarin heeft de dichter een raadseltje verwerkt
op haar naam:
Het is in Godewijck, niet in Elisabeth,
't Is in hun beider bors, niet in hun geldt geset,
Die vat, dat ick hier meyn, en is noch niet soo bot,
Hoe-wel het heeft gevat den alder-meesten sot.
En zo laat de populaire volksdichter de lezer nog zes regels zoeken naar de 0 , waarna
hij ogenblikkelijk de grap met de 0 verklapt. Oplettende lezers van Weyermans poezie
herinneren zich ook zo'n flauw raadseltje met de letter R.
De priester-dichter is een fraai slachtoffer geworden van Weyermans spotlust. Zo
lijkt de auteur van De Historie des Pausdoms hem in de eerste regel te prijzen om hem
daarna genadeloos onderuit te halen.
De Pastoor van het Bagynhof der Abderieten was niet misgedeelt in Ervaarendheyt, in Voorzichtigheyt, en in Oordeel, en by gevolg een waardig Rechter in den
Biegtstoel der Klappeyen. Hy was zo ervaaren in de Omstandigheden der
Begynen, dat hy altoos op een koppel weeken onder of boven wist te zeggen,
wanneer dat de Noot uyt de Bolster zou rollen; hy was zo voorzichtig dat hy
altoos de Tongen der Karpers at om dat hy geen Graaten in de Keel zou krygen;
en zyn Oordeel was zo gezont, dat hy zig nooit in een 't Zamenspraak over de
Godsdienst wou inlaaten met de Ketters, dewyl hy niet Schriftuur-vast was, geen
Taalen verstont, nog geen Oudvaders of Verschil Schryvers had doorbladert s.
Daarna verwijt Weyerman hem onmatigheid: drinken van 's morgens tot 's avonds, van
Wacgholder beyen (jenever) tot Citterne wijn. Hiermee meent hij Paap van Meets
Karakter voldoende geschetst te hebben: "Een heerlyk voorbeelt der pastoraale
maatigheyt!".
Uit de inventaris van de nagelaten goederen van de pastoor blijkt dat er van zijn
boeken een aparte catalogus gemaakt zou worden, maar die heb ik helaas niet kunnen
vinden. Wel vond ik in de archiefstukken dat hij tussen negen en tien uur 's morgens is
overleden en dat zijn dode lichaam naar Antwerpen is gebracht. Het begijntje dat hem
33 jaren gediend heeft, verklaarde dat de pastoor nog boeken had liggen in het sterfhuis,
geschatte waarde 173 gulden en 11 stuivers. Voor zijn boek Het Houte Sleutelken moet
er nog dertig gulden betaald worden aan Frans van Gaesbeeck in Antwerpen voor het
"begost drucken". Er is nog een openstaande rekening van zes gulden en 10 stuivers en
wel van de beeldhouwer Joannes Claudius de Cock voor geleverde tekeningen 6. In Het
Houte Sleutelken staat inderdaad een prent van De Cock, waarvan Petrus Boutats een
ets gemaakt heeft. Kennelijk was Van Milst in 1706 niet aan de drank, maar flink in de
weer met druk- en tekenwerk voor zijn laatste bundel.
Noten
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ton J. Broos, Tussen zwart en ultramarijn, Amsterdam, 1990, pag.7, 8, 38, 83, 113, 117, 131, 166, 168,
203, 234, 252, 275, 288, 307.
Gemeente Archief Breda.N 397 akte 1 en N 448 akte 104.
G.A.B. N 448 akte 108.
Anton van Duinkerken, Verzamelde Geschriften, III Nederlandse Vromen, pag 48 - 110.
J.C. Weyerman, De Historie des Pausdoms, Amsterdam, deel II, 1725, pag 1725.
G.A.B. N 593 akte 115
,

83

Spelen met de dood II.
Schertsbegrafenissen in de achttiende eeuw*
MACHTELD BOUMAN
Tot de Aansprekers
Mantel-gekken, Lampher-dragers,
Bedelaars ik Uw verwyt,
Dat gy zyt maar Menschen plagers,
Want gy op de Stoepen Schyt:
Als den twintigsten November
Is geschied, by my bewust,
Waanwys riep: Confyte Gember
Deze Pruikemaker lust:
't Is van 't beste Deeg der Bakkers,
'k Hoop 't hem bekomen zal,
Riep een van die Schurfde Rakkers;
[...]
De auteur van dit kreupeldicht uit 1738', de Amsterdamse boekverkoper en publicist
Dirk Jemans, is boos. Poepende en jouwende aansprekers 2 op de stoep van je winkel,
't is ook niet niks. Maar Jemans heeft het in de ogen van "die Schurfde Rakkers" aan
zichzelf te wijten. In 1735 had hij kort na elkaar drie pamfletachtige werkjes
afgescheiden, gericht tegen het aansprekersgilde. En nu (in 1738) was een daarvan, het
kluchtspel Het Leven der hedendaagse Aansprekers, of de Caesars op hun Troon, ook nog
opnieuw verschenen, in een met twee bedrijven vermeerderde druk! Jemans publiceerde
anoniem. Maar blijkbaar wisten "Waanwys" en consorten toch wel wie de maker van
deze "drommelse" paskwillen was. Drollen waren zijn deel (als we Jemans moeten
geloven).
De A van Aanspreker

De ruzie tussen de boekverkoper en de aansprekers was meer dan een prive-oorlogje
tussen twee neringdoenden in de Amsterdamse Pijlsteeg 3. Jemans' negatieve schildering
van het gilde der begrafenisondernemers als een stelletje hooghartige, twistzieke
dronkaards vond immers algemeen ingang4. Justus van Effen had zich al in 1732 over
hen boos gemaakt in zijn Hollandsche Spectator. Zijn ergernis hield verband met de
kleding van de aanspreker die met zijn lange rouwmantel, steek en lamfer nauwelijks
van een predikant te onderscheiden moet zijn geweest en die deze gelijkenis bewust
zocht. Van Effen rept over aansprekers,
dewelke bedrogen door hunne kleding die ze met onze Leeraren gemeen hebben,
zig met de onverdragelykste laatdunkendheid schynen te verbeelden, dat hen
geen minder ontzag en eerbied toekomt, dan aan onze treffelyke Harders.
Volgens de ondervinding van myn Correspondent, verwaarlozen deze Messieurs
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niets, om over al 't oppergebied zig aan te matigen, en hunne gevoelens, en
bevelen als orakelen te doen gelden.
Van Effen zelf heeft herhaalde malen gezien dat
verscheidene leden van die zwarte broederschap [...] de Rol van Godsgeleerden
zig onderwonden te speelen, en tot de uiterste verbaastheid van hunne onkundige
toehoorders, een heele predicatie van kwalyk onthoudene stukken en brokken by
een gelapt, met de sotste naaping van de gewoonelyke tonen, en gebaerden van
de beroemdste Leeraren dorsten voor den dag brengen; 't geen [...] hen by de
aandagtige vergadering geen kleine aanzienlykheid byzette.
Hij beveelt dan ook aan de aansprekers te verplichten
voor op haar borst een grote A van wit lint t'zamen gestelt [...] te dragen, de
welke op het zwart wonder wel afstekende hen van verre aan de voorbygangers
zoude bekend maken, en hen zelven, zo dikwils zy hunne ogen zouden neerslaan,
indagtig zoude maken dat ze Aansprekers, en geen Predikanten zyn. s
Gemantelde narren

Het literaire genre van de schertsbegrafenis dankte zijn populariteit voor een groot deel
aan de slechte reputatie van de "gemantelde narren". In de beschrijving van de
begrafenisceremonie konden zij als vanzelfsprekend ten tonele worden gevoerd en
gehekeld. Maar daarmee hield hun komische rol meestal niet op. In het kluchtspel De
Uitvaert van het wyje Metzelaers Gilde (ca. 1735) 6 bijvoorbeeld, van de hand van Albertus
Frese en Christiaen Schaef, blijken de aansprekers het ideale gereedschap om de
(verboden verklaarde) vrijmetselaarsbeweging voor schut te zetten en, bovenal, van
losbandigheid te beschuldigen. Daarbij gingen de schrijvers als volgt te werk.
Zwartlap, Platvoet en Hartloop, de zwartrokken uit De Uitvaert, deugen niet. Ook
zij zijn drankzuchtige oplichters en windbuilen. Zo prijst Zwartlap zich gelukkig de
uitvaart te mogen verzorgen van de vrijmetselaren, die blijkbaar dik in het geld zitten
(ze kunnen zich immers een deftige uitvaart permitteren) en zelf ook niet afkerig zijn
van een glas (veelzeggend genoeg fungeert een Scheveningse herberg als sterfhuis).
Aanmatigend zijn de "zwarte Raven" in De Uitvaert ook. Zo geeft Platvoet tegenover
zijn collega Zwartlap uiting aan zijn verontwaardiging over de oneerbiedige behandeling
die hem en collega Holbol onlangs ten deel waren gevallen. Zij hadden van hun
werkgevers niet eens de beschikking gekregen over de sleutels "Van den Berghoek der
dranken, om die aen de / vrienden te schenken" (vss. 41-42).
In hun optreden belichamen en bevestigen Hartloop, Zwartlap en Platvoet hun
beroerde reputatie. Maar tegelijkertijd fungeren zij als spreekbuis van Frese en Schaef.
Komisch in dit verband is de klaagzang van Platvoet over de neergang van het eens zo
"roemrugtig Batavia". Zelf verloederd tot in het merg, uit de aanspreker zijn
ongerustheid over het zedenverval in de Republiek, waarvan het fenomeen vrijmetselarij
een symptoom is. Platvoet schildert de orde of als een typische uiting van de heersende
decadentie. Zijn betoog (vss. 172-205) sluit naadloos aan op de teneur van menig
zedentractaat of pamflet tegen de sodomie, die indertijd als zoete broodjes over de
toonbank gingen.
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In De Uitvaert vervullen de aansprekers de klassieke rol van de nar. Bovendien laten
zij geen kans onbenut hun verwantschap met de client te benadrukken, aldus diens
reputatie omlaag trekkend naar hun eigen niveau. Aan de hand van talrijke dubbelzinnige toespelingen wordt gesuggereerd dat vrijmetselaren geen haar beter zijn. Soort zoekt
soort!
Schijten op de doodkist
Van belang in dit verband is de vraag of de aansprekers, net als de vrijmetselaren zelf
- naast drankzucht, hebzucht, onbetrouwbaarheid en domme hooghartigheid - ook met
de "Beruchte Gruuwelzonden van Sodomie" werden geassocieerd. De faecalische humor
waarmee zij in de literatuur worden omgeven, wijst in ieder geval duidelijk in de richting
van seksuele losbandigheid. In Het Leven der hedendaagse Aansprekers van Dirk Jemans
bevuilen de personages zichzelf bij dronken val- en vechtpartijen, waarom een ander dan
weer zo moet lachen dat hij zichzelf "haast bescheit". Als we Jemans moeten geloven zie het hierboven geciteerde gedicht - maakten de aansprekers zich ook werkelijk
schuldig aan dergelijk gedrag.
Zwartlap, een van de aansprekers die de uitvaart van het vrijmetselaarsgilde
verzorgen, geeft - in overeenstemming met zijn collega's die in Het Leven figureren blijk van een dergelijke faecalische gepreoccupeerdheid, waar hij zegt zichzelf in staat
te achten uit wraak te schijten, als het moet op de doodkist, mochten zijn verdiensten
tegenvallen (vss. 92-93).
Het veelvuldig gebruikte "schyten" wordt overigens ook in overdrachtelijke zin
gebezigd. In Het Leven schijt een van de aansprekers "in de Meid haar wolle feil of
vulles vaten"9, een ander "in me Wyf', waarmee ongetwijfeld op losbandige seksuele
praktijken wordt gedoeld 10.
Mogelijke toespelingen op de "Schanddaad van Sodomie" moeten gezocht worden
in de talrijke scheldnamen voor de aanspreker. Naast "gemantelde narren" en "zwarte
Raven" deden de benamingen "holbolge Caesars" en "Achillessen"" de ronde.
De benaming "Achilles" wordt in contemporaine bronnen op verschillende manieren
geduid. Le Franc van Berkhey schrijft haar toe aan zijn veeleer stijve en trotse
houding12, terwijl volgens andere bronnen zijn opvallend snelle pas wordt geridiculiseerd
in de vergelijking met de snelvoetige Griekse held 13 een fenomeen waaraan ook in De
Uitvaert wordt gerefereerd in namen als Platvoet en Hartloop, en in Het Leven staat
onomwonden dat "hoe meer ze lopen, hoe ze meer geld kunnen winnen".
In Het Leven wordt ook nog een andere betekenis voor de naam Achilles gesuggereerd. Windbuil, een van de kroeglopers in het stuk, verklaart dat hij door de
aansprekers zelf is uitgekozen en met trots wordt gedragen omwille van Achilles'
wraakzucht en spreekwoordelijke bloeddorstigheie. Zij doen daarin niet voor de Griek
onder.
In De Uitvaert heet Achilles de schutspatroon van het aansprekersgilde te zijn. De
aansprekers zouden hun speciale privileges ontleend hebben uit "Achilles tyd" (vss. 35
en 21).
Wijst het anderszins al zo geprononceerde losbandige karakter van de aansprekers
al in de richting van sodomie - in de achttiende eeuw immers beschouwd als een gevorderde graad van wellust - zo doet dat ook een vierde duiding van de bijnaam Achilles.
Achilles' liefde voor zijn boezemvriend Patroclus moet in een tijd van sodomietenver,
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volgingen bedenkelijk zijn geweest, terwijl zijn vermomming als vrouw onder de dochters
van Lykomedes als een teken van zijn verwekelijkte karakter kan zijn beschouwe.
Schandjongens

Ook met de naam "holbolge Caesar"' kan op sodomie zijn gezinspeeld. In een `Korte
en Oordeelkundige Verhandeling over Sodomie' in de Europische Mercurius van 1730,
het jaar waarin de eerste grote sodomietenvervolging in de Republiek losbarstte, wordt
speciaal melding gemaakt van keizer Caesar als een van de beruchtste sodomieten uit de
geschiedenis. Hij zou zich, toen hij verbleef bij Nicomedes, koning van Bithynie, "als
deszelfs byzit gedraagen" hebben, aldus de schrijver van de verhandeling. De Romeinen
zouden, evenals de Grieken, overigens "nooit schande daar in gesteld [hebben] dat men
zich met schandjongens vermaakte" 7.
Eenmaal onderkend of vermeend lijkt het sodomiethema de aansprekers wel degelijk
te aankleven. In Jemans' Vervolg van het Leeven der Aanspreekers bevindt zich onder de
genodigden voor de uitvaart van een Amsterdamse aanspreker een "Nicolaas Naaugat,
Narrige Nagtwerker in de Nagtmerry, in de Negerstraat, tot Naarden". Nachtwerkers,
overigens ook present bij de begrafenis van de vrijmetselaarsorde, waren een soort van
putjesscheppers die 's nachts de beerputten ruimden, maar golden in de achttiende eeuw
mogelijkerwijs tevens als benaming voor sodomieten. Jemans houdt de beeldspraak in
faecalische trant consequent aan. "Naaugat" verkeert met lieden als "Eenbil", "Jeukgat",
"Keutel" en "Mankebil", woonachtig in straten als "'t Agterom" en werkzaam als
"Baggerman" 18. Treffende namen die alle naar sodomie zouden kunnen verwijzen.
Voor beoefenaren van het genre van de schertsbegrafenis vormde de samenstelling
van de uitvaartstoet in satirisch opzicht een ware goudmijn. In een volgende aflevering
stel ik de deelnemers aan de uitvaart van het vrijmetselaarsgilde nader aan u voor. Frese
en Schaef geven een uitgebreide beschrijving van de begrafenisstoet. In ieder detail ligt
een schimpscheut tegen de vrijmetselaarsorde en haar idealen besloten.
Noten
Dit is het tweede artikel in een reeks over schertsbegrafenissen in de achttiende eeuw. Het eerste
verscheen in het derde nummer van jaargang 1989.
1. Opgenomen in de tweede druk van Het Leven der hedendaagse Aansprekers, of de Caesars op Iurn Troon.
Klugtspel. Te Amsterdam, by Abraham de Winter, Boekverkooper in de Molsteeg, 1738 (sign. UBA
1026 F 6, 691 B 5 en 691 C 76).
2. De benaming "aanspreker" is afgeleid van "aanspreken", een praktijk in het gildewezen. De gildeknecht,
organisator van de rouwstoet, ging de stad rond om de gildeleden van het overlijden van een medebroeder op de hoogte te stellen en dusdoende te verplichten bij de begrafenis aanwezig te zijn. Met het
toenemend verval der gilden ontstond de behoefte aan particuliere begrafenisondernemers om deze
taken over te nemen. De benaming bleef in zwang, ofschoon men niet meer zoals vroeger aangesproken
werd, maar uitgenodigd.
3. Tegenover de boekwinkel van Dirk Jemans beyond zich een rouwwinkel, trefpunt van aansprekers,
waar men terecht kon voor het huren of kopen van rouwkleding.
4. De Nederlandse bevolking ging gebukt onder de aanspreker, die met zijn impertinente gedrag de
nabestaanden terroriseerde en van hun gemoedstoestand misbruik maakte door voor zijn diensten
enorme sommen in rekening te brengen.
5. J. van Effen, De Hollandsche Spectator, derde deel, p. 9-11, 30 mei 1732. Te Amsterdam, By Harmanus
Uytwerf. Sign. UBA NED 51D/C. Of Van Effens (schertsende?) aanbeveling ingang heeft gevonden,
is niet bekend. De namen Platvoet en Hartloop verwijzen naar het hectische bestaan van de aanspreker,
die in zijn beroepsuitoefening heel wat afliep. Zijn taak begon met het bezoeken van alle genodigden
die op de door de nabestaanden samengestelde adreslijst, leesceel geheten, stonden. Om de
teraardebestelling binnen de toegemeten tijdsduur te laten verlopen, moest hij vooraf de route bepalen
*
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6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.

en met zijn horloge in de hand "de lijkstaatsie aftreden". Tijdens de plechtigheid liep hij dezelfde route
opnieuw, aan het hoofd van de uitvaartstoet.
Voor boekgegevens en een korte inhoud van dit werk verwijs ik naar Mededelingen 3, 1989, p. 99.
Frese en Schaef waren bekend met het werk van Dirk Jemans. In De Uitvaert refereert aanspreker
Platvoet aan "Verscheidene Pasquillen" (vs.54) waaronder "een drommels blau' boekje, van de Caesars
op hun' troop" (vss. 63-64), waarmee alle "geheimen, kunstgreepen en wetten" (vs.62) van het
aansprekersgilde "Allom zyn bekent en aen yder gestelt ten toon" (vss.65-66).
Het Leven 1738, p. 28. Zie ook noot 1.
Het Leven 1738, p. 29.
Ha Leven 1738, p. 40. "Beschijten" kon in de achttiende eeuw verleiden, onteren (van een vrouw) of
bedriegen betekenen. "Poepen" of "poppen" betekende ronduit coIteren.
Ha Leven 1738, p. 17-19.
J. le Francq van Berkhey, Natuurlijke Historie van Holland. Derde deel, p. 1856. Sign. UBA 2327 G 6.
G.D.J. Schotel, Het Maatschappelijk Leven onzer Vaderen in de 17e eeuw. Leiden 1905, p. 394.
Ha Leven 1738, p. 13.
Het gespeculeer over in hoeverre de verhouding tussen Achilles en Patroclus erotisch van aard was,
dateert reeds uit de Griekse oudheid zelf. Homoseksualiteit nam in de Griekse beschaving een
belangrijke plaats in. Grieken zijn door de eeuwen heen geassocieerd met lichtzinnigheid, lust tot lui
en lekker leven en kwade trouw. Gerard Reve duidde een homoseksueel aan als "aanhanger van de
Griekse beginselen".
In de achttiende eeuw werd een uitzinnig brasser ook wel aangeduid met "holbol".
Europische Mercurius [...]. Historisch beschreven door J:H. Eerste Deel. Vervattende de zes laatste
Maanden van het Jaar 1730. 't Amsterdam, By de Wed. J. Ratelband, op den hoek van de Kalver-straat,
en den Dam, 1730, p. 271.

18. Vervolg van het Leeven der Aansprekers, of de kluchtige Lees-Zeel van Achilles Hector Caezars Zoon, van
Trojaanen. Op het ter Aard-Bestelling van dien Grootmoedigen Grootspreker, en Aller-Glorieuste Voorganger
der Arnsterdamse LYKEN. Te Amsterdam. Anno 1735, p. 5-6. Sign. KB 448 H 1352 en 32 F 783.

Boekbesprekingen
Mariette Wolf, Vrijheid onder druk. Een beeld
van de persvrijheid in Nederland. Amsterdam:
Stichting Nederlands Persmuseum [1989]. 112
pp. ISBN 90-6861-043-0. Prijs: f 17,50.
Een chronologische aanpak lijkt bij een tentoonstelling op pershistorisch terrein onontkoombaar. Die indruk wekten, onder andere, de tentoonstellingen in Den Haag en Nijmegen die
vorig jaar gewijd werden aan respectievelijk de
geschiedenis van de krant in het algemeen en
aan die van De Ttjd in het bijzonder. De chronologie fungeerde daar als voornaamste leidraad. De opzet van de tentoonstelling (van 15
december 1989 tot 1 maart 1990) die het Nederlands Persmuseum inrichtte om zijn nieuwe behuizing in te wijden, moet daarom menig bezoeker verrast hebben. Gekozen was voor een overbekend thema, persvrijheid (de vrijheid van de
periodieke pers, welteverstaan), maar de chronologie speelde een bijrol. De persvrijheid werd
bekeken vanuit vijf andere invalshoeken, namelijk de invloed die lezer, financien, overheid,
buitenland en allerlei taboes op die vrijheid
uitoefenen. Daarnaast werd er aandacht besteed
aan de discussie over de persvrijheid. Dat
leverde interessante verbanden op tussen in de
tijd ver uiteen liggende gebeurtenissen, verbanden die bij een puur chronologische behandeling
ongetwijfeld onder tafel raken.
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Een dergelijke opzet bergt het risico in zich dat
een bezoeker die weinig weet over de ontwikkeling van de persgeschiedenis, het spoor bijster
raakt doordat hij het chronologische kader mist.
Maar ook daar werd voor gezorgd: Mariette
Wolf schreef een begeleidende catalogus die
geen traditionele beschrijving van de tentoongestelde objecten biedt, maar een overzicht geeft
van de ontwikkeling van de persvrijheid in
Nederland. Het boekje is om die reden te beschouwen als een zelfstandige pershistorische
publikatie. Dat betekent dat het ook meer inhoudt dan een teeldverhaar, zoals de schrijfster
haar werk in de inleiding bescheiden noemt.
In vijf hoofdstukken beschrijft Wolf het wel
en wee van de persvrijheid, vanaf de barrieres
die de overheid in de zeventiende eeuw voor de
eerste courantiers opwierp, tot de recente
perikelen rond het verschoningsrecht van de
journalist. In de praktijk bleek er in de achttiende eeuw een grotere vrijheid te bestaan dan een
eeuw later, hoewel in 1815 het beginsel van
persvrijheid in de grondwet was opgenomen.
Absolute dieptepunten in de geschiedenis van
de persvrijheid zijn de Napoleontische tijd en de
jaren van de Duitse bezetting. De pers verloor
toen vrijwel alle onafhankelijkheid.
De grondwet van 1848 bracht de echte ideele
persvrijheid. De economische beperkingen
verdwenen echter pas in 1869, namelijk met de

afschaffing van het zwaar op de pers drukkende
dagbladzegel, een fiscale verplichting. Daarna
maakte de pers een snelle ontwikkeling door.
De rol van de overheid raakte langzaam op de
achtergrond, terwijl lezers en adverteerders de
inhoud van de krant hoe langer hoe meer beInvloedden en de concurrentie tussen de verschillende bladen aanwakkerden. Wat weer meer
zelfcensuur met zich meebracht. Nieuwe problemen deden zich voor, zoals de spanningen in de
relatie tussen redactie en directie, en de gevolgen van concentratie van persondernemingen.
Het is boeiend te zien dat in de laatste decennia
de overheid de pers zelden nog als haar vijand
ziet. Geleidelijk accepteerde men de pers als
bemiddelend en opinierend orgaan tussen bestuur en burger. Na de beginperiode met preventieve censuur ging de overheid over tot repressieve controle om tenslotte eigenlijk alleen
nog bij gevallen van majesteitsschennis tot vervolging over gaan. In 1974 stelde ze zich zelfs
nadrukkelijk als beschermvrouwe op. Toen werd
het Bedrijfsfonds voor de pers opgericht met
het doel tegen de druk van de concernvorming
in de diversiteit onder de persorganen te bewaren. De conclusie mag zijn dat we, weliswaar
met vallen en opstaan, vooruitgang hebben geboekt: de persvrijheid is in principe in de loop
der tijden vergroot.
Naar mijn mening is deze uitgave een geslaagde onderneming: iedereen -niet alleen de
bezoeker van de tentoonstelling - die in onze
persgeschiedenis geInteresseerd is en graag
meer wil weten over de persvrijheid in Nederland, vindt hier in kort bestek de belangrijkste
zaken over dit onderwerp bijeen. Fielder en
informatief worden de ontwikkelingen uit de
doeken gedaan en zijn de hoofdlijnen zichtbaar
gemaakt, terwijl de meest sprekende gevallen
van censuur en persvervolging gebruikt zijn om
te illustreren hoe de grenzen van de persvrijheid
keer op keer verkend werden en wat de persvrijheid op diverse momenten in Nederland daadwerkelijk inhield.
In het geval van een beknopte monografie
zoals deze mist natuurlijk iedere lezer wel wat.
Dat is onvermijdelijk. Wat echt ten onrechte
ontbreekt, is een enkel woord over de (geschiedenis van de) politieke column in het
dagblad. Weliswaar voert Wolf ook Jacob
Campo Weyerman ten tonele, maar over latere
columnisten als Multatuli, Barbarossa, Jan
Blokker e.a. wordt gezwegen. Niet dat ze al deze
namen had moeten noemen, maar juist de column is een belangwekkend verschijnsel als het
gaat om de grenzen van de persvrijheid. In dit
genre bleek in de loop der tijden meer kritiek
op overheid en personen mogelijk dan elders in
de krant. Bovendien is in recente tijden met
name uit de houding van de overheid tegenover
columnisten of te leiden dat zij wat de persvrijheid aangaat, processen bij voorkeur vermijdt.

Dit bevestigt de tendens die Wolf bespeurt: de
overheid bezint zich tegenwoordig terdege voordat zij tot vervolging van haar en andermans
critici overgaat.
Een ander punt van kritiek is dat de lezer
van Vrijheid onder druk niet expliciet wordt
verteld wat de status van het verhaalde is. Niet
alles hoeft een vrucht van zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te zijn. Het populariseren
van onderzoeksresultaten is een van de belangrijkste functies van een instituut als het Nederlands Persmuseum. Dat dit boek qua feiten, visie, periodisering etc. vermoedelijk gebaseerd is
op De Nederlandse krant 1618-1978 van Schneider en Hemels (en enkele andere studies, met
name voor ontwikkelingen tijdens de laatste zestig jaar), wind ik dan ook geen enkel probleem.
Dat ontslaat de auteur evenwel niet van de
plicht een (beknopte) verantwoording van haar
bronnen te geven. Bovendien is ook de belangstellende leek gediend met de opgave van een
kleine literatuurlijst per hoofdstuk, zodat mensen die over een deelonderwerp meer willen
lezen, een eerste ingang aangereikt krijgen.
Vormgeving en uitvoering van Vrijheid onder
druk zijn prachtig. De pagina-indeling komt niet
overal met mijn smaak overeen, maar dat is een
subjectieve kwestie. De talloze illustraties geven
een fraai beeld van wat het museum allemaal
aan moois in huis heeft. Helaas is het binnenwerk van mijn exemplaar uit de band losgeraakt.
Dat overkomt gretige lezers vaker en is in dit
geval vooral een compliment.
Korrie Korevaart
F[red] J.A. Jagtenberg. Jonathan Swift in Nederland (1700-1800). Een wetenschappelijke proeve
op het gebied van de letteren. Deventer, Sub
Rosa, 1989. Deventer Studien 10. Proefschrift
Nijmegen. 348 pp.; f 40,-.
Swift! De man van de Yahoos en de Houyhnhnms; de auteur van The Battle of the Books
waarin de worsteling om de macht in het land
Literatuur tussen klassieken en modernen op
zo'n vrolijke wijze zichtbaar gemaakt wordt; de
maker van A Modest Proposal, een satire waarin
voorgesteld wordt in een klap Ierland van honger en overbevolking te bevrijden (melt de
overtollige baby's vet en verkoop ze na een jaar
aan de rijke Engelse beef-eaters. Een `zakelijke'
oplossing, ook nu mogelijk voor problemen in
de derde wereld!) - gezwegen nog van een groot
aantal andere, zelfs meer bekende geschriften
van zijn hand. Een bock over Swift in Nederland! Dat is welkome kost.
In zijn `Slotbeschouwing' merkt de auteur op
(p. 271): "Zo onbekend als Swift [1667-1745] in
het begin van de achttiende eeuw in Nederland
was, zo beroemd was hij hier aan het eind van
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die periode. Is de belangstelling voor A Tale of
a Tub in Nederland vermoedelijk vooral dank zij
Le Clercqs Vertelsel van de Ton over het geheel
genomen redelijk geweest - aan het eind van de
achttiende eeuw is er zelfs sprake van een korte
opleving Gullivers Travels heeft zich hier van
meet af aan, alleen al blijkens de talrijke
verwijzingen naar dit werk in tijdschriften, in
een grote belangstelling kunnen verheugen en
daarmee een beslissend aandeel gehad in het
succes waarmee Swifts roem hier blijvend
verzekerd was."
Hiermee is het resultaat van zijn onderzoek
naar Swift in achttiende-eeuws Nederland inderdaad kort en goed gekarakteriseerd. Uiteraard heeft hij het nodige voorwerk verricht om
tot zijn conclusies te komen. Hierbij blijkt zijn
aandacht vooral gericht op de receptie, de
ontvangst ("onthaal" is de bij voorkeur gebezigde term) van Swifts werk. Het "actuele en
universele karakter" (Woord vooraf, p. 9) van
dat oeuvre komt weinig aan de orde. Kennelijk
wordt de lezer verondersteld die overtuiging te
delen - terecht, denk ik.
Wat geboden wordt, is het volgende. In
hoofdstuk I (Inleiding) een kort overzicht van
het leven en het werk van Swift. Er wordt
gewezen op enkele raakpunten die Swift met de
Republiek had; zoals zijn secretarisschap (16891699) in Engeland bij William Temple, gewezen
ambassadeur in Den Haag; en zijn na 1699 in
dienst treden bij Lord Berkeley, die 1689-1694
hier ambassadeur was. In dit verband moet ook
genoemd worden zijn overgaan naar de Torypartij in 1710, ten gevolge waarvan hij zich
distantieerde van de Whig-politiek, d.w.z. van
een beleid pro-Holland. FIij schreef een aantal
politieke pamfletten of traktaten waarin de
Republiek er slecht af kwam (en ook die eerdere, Hollands-Engelse vorst, Willem, voor wie
hij toch altijd grote bewondering bleef hebben).
- Deze inleiding bevat verder een zeer schetsmatige indruk van het onthaal van Swift in Europa
(Jagtenberg bedoelt: Engeland, Frankrijk, Duitsland) waarbij de cruciale rol van de Republiek
al even aangestipt wordt. Daarbij worden de
volgende vragen beantwoord (p. 34): "Welk
werk van Swift vond men in de Republiek de
moeite waard om te vertalen? Betrof dat alleen
zijn beide meesterwerken of ook ander werk?
Wanneer werd het vertaald: naar de letter of
juist vrij? Welke werken van Swift stonden
blijkens de opeenvolgende drukken hier te lande
in de belangstelling en verschenen er nog
andere overzettingen van die werken? Welke
letterkundige, vertaler of drukker speelde in de
verbreiding van zijn werk een belangrijke rol?
Hoe oordeelden de gezaghebbende literatoren
in de Republiek over Swift? Heeft het oordeel
[...] in de loop van de achttiende eeuw ook
bepaalde wijzigingen ondergaan?" Het kader
waarbinnen deze vragen worden geformuleerd,
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de verantwoording van het onderzoek (p. 31-36),
geeft aanleiding de bekende cruces bij de literatuursociologie ter tafel te brengen.
Vanaf hfdst. II speelt de Republiek de
hoofdrol. In hfdst. II zelf wordt tamelijk kort
Swifts houding ten aanzien van de Hollanders
behandeld (hierboven soms al aangestipt).
Interessant is de analyse van Swifts boekerij
(geen percentages genoemd, wel titels). Het is
duidelijk dat Swift de Republiek bewonderde,
maar dat de Engelse vrees voor concurrentie
mede veroorzaakte dat hij een van de scheppers
werd van het nog steeds in de Engelse taal
bewaard gebleven beeld van de Hollander als
onbetrouwbaar sujet, keihard en van intellectuele en beschaafde gevoelens gespeend. - Hfdst.
III, De Hollanders en Swift, geeft opinies in de
Republiek over Swift als persoon en als schrijver in het algemeen, in de tijdschriften (§ 2); bij
letterkundigen tot 1807 (§ 3); bij esthetici (§ 5)
enz., in steeds slechts enkele pagina's. Het
hoofdstuk lijkt een bric-a-brac van gegevens die
elders geen plaats konden vinden - later en op
andere plaatsen zijn er in dit bock wel meer
opinies van b.v. letterkundigen over Swift te
vinden. De hier voorkomende gegevens zijn informatief, maar de vraag is waarom deze keuze
gemaakt wordt. Zo blijken die esthetici van § 5
voor Nederland welgeteld te bestaan uit: Van
Goens, Van Alphen en Fokke Simonsz. Is dit
wel een keuze? Of is dit bedoeld als volledige
opsomming? § 3, "Nederlandse letterkundigen over Swift" behandelt opmerkingen gemaakt door
Van Woensel, Wolff/Deken, Bellamy, Bilderdijk, Ockerse en Van Kampen. De paragraaf
lijkt uitermate incidenteel samengesteld. Er zou
immers veel aan toe te voegen zijn - maar
prachtig is dat we althans dit alles nu al in druk
bijeengezet hebben. - Hfdst. IV, `Satiricus en
pamflettist', behandelt de feiten en problemen
bij de receptie van Swifts afzonderlijke werken
in Nederland. Ik stip enkele zaken aan. A Tale
of a Tub (hier verder als: Tub) verscheen als
oorspronkelijk 1704. Het is gericht tegen de uitwassen van godsdienst, wetenschap en literatuur,
en wel juist tegen `moderne' uitwassen, zoals het
verlaten van de normen der klassieken, het op
rede gebaseerde oordeel. Het kan niet los gelezen worden van de strijd rond Bentley, de
Battle of the Books. In Den Haag verscheen in

1721 een vertaling in het Frans (de eerste in
Europa), Le Conte du Tonneau, toegeschreven

aan Van Effen (en passant ruimt de auteur het
misverstand op dat Van Effen en Swift elkaar
ooit ontmoet hebben), die ook in zijn tijdschriften wel eens het een en ander aan Swift
ontleende. De wijze waarop Van Effen Swift bewerkte en begreep wordt besproken. Die vertaling is inventief, al worden nogal eens onesthetische, `scabreuze' uitdrukkingen e.d. weggelaten, daar Van Effen rekening hield met de
door zijn Franse lezers aangehangen norm van

welvoegelijkheid en bon goat. Jagtenberg maakt
zowel hier als elders treffende observaties met
betrekking tot de hindernissen die het gebruik
van de `levende' taal in de weg stonden (en
staan, zou ik er zelf aan willen toevoegen: vele
goede geschriften uit onze achttiende eeuw blijven nog steeds onuitgegeven, of worden niet gewaardeerd, omdat `Franse' normen uit die tijd
vrij onbelemmerd in de handboeken overgenomen zijn, en nog heden ten dage door dixhuitiemisten gehanteerd worden). E6n passage (p.
134): "Hoezeer de Fransen ook gegrepen waren
door de originaliteit van veel Engels fictioneel
proza uit die tijd, ze ergerden zich aan de ongebreidelde fantasie der Engelsen, aan hun vulgariteit en hun storend gebrek aan darte. De
doorwerking der classicistische principes heeft
een onbevooroordeelde kennismaking van het
Franse lezerspubliek met het Engelse realisme
lange tijd in de weg gestaan". Deze Franse Van
Effen-vertaling lijkt niet veel weerklank gevonden te hebben; de reacties waren niet onverdeeld gunstig. Pas vanaf 1732 verschijnen herdrukken. Een Duitse vertaling uit 1729 steunt
deels op Van Effen. In 1735 verschijnt de eerste
Nederlandse vertaling, door Le Clercq: het Vertelsel van de Ton. Ik laat het de lezer over met
Jagtenberg de verschillen tussen en overeenkomsten met Van Effens vertaling na te gaan.
Duidelijk is wel dat voor Le Clercq de Franse bon goat minder van belang was. Daardoor
blijft hij dichter bij het origineel. Overigens
wordt door beide vertalers eveneens in hun edities opgenomen een bewerking van The Battle of
the Books, en The Mechanical Operation of the
Spirit; op basis van de Van Effen-vertaling verschijnt in 1733 de eerste Nederlandse vertaling
van het eerste werk: De Boeken-Stryd. De Tub
blijkt hier en daar toch wel (eerder) bekend
geweest te zijn; zo bijvoorbeeld bij Weyerman,
die het werk herhaaldelijk noemt of zelfs navolgt (p. 152). In dit hoofdstuk wordt verder
ook aandacht gewijd aan receptie van werken
van Swift die (mede) afzonderlijk verschenen,
zoals de Bickerstaff Papers, waarin in 1708 op
hilarische wijze het overlijden van de beunhaasastroloog Partridge voorspeld werd, en die ook
in Nederland onmiddellijk vertaald werden; en
de Modest Proposal. Er valt hier voor de liefhebber veel te vinden. Terecht volgt hierop een apart hoofdstuk (V), gewijd aan Gullivers reizen.
Dit werk verscheen voor het eerst in 1726 (Swift
bracht later nog veranderingen aan) en beleefde
een zegetocht. Het is een indrukwekkende satire
op de menselijke tekortkomingen, waarin tevens
talloze allusies op gebeurtenissen in politiek en
samenleving 1688-1725; zo staat Lagado niet onmogelijk voor Leiden (Gulliver spreekt en verstaat trouwens uitstekend Nederlands). De eerste Nederlandse vertaling verscheen in 1727, en
is misschien zelfs de eerste vertaling (de achtergrondgeschiedenis is moeilijk te volgen. Er

heerst bij de beschrijving van dit soort problemen een opvallend gebrek aan precisie. Het
exposé mist duidelijkheid, de verantwoording
kan bepaald beter. Iets dergelijks geldt ook met
betrekking tot de enkele alinea die aan de mogelijke vertaler, Cornelis van Blankesteijn, is gewijd, p. 220. Zijn vertaling doet "aan Swifts
meesterwerk alle recht". Zo'n man verdient in
het breder kader van de Swiftreceptie dus alle
aandacht - maar enig onderzoek naar deze figuur ontbreekt hier, behalve dat per brief door
het Centraal Bureau voor Genealogie enige personalia blijken te zijn verstrekt. Dit doet toch
wel armoedig aan. Zelfs de titel van die eerste
Nederlandse vertaling wordt pas bladzijden later
genoemd).
Nederland is redelijk enthousiast - Weyerman als een der eersten in het bijzonder (ro.
233). Des te vreemder dat een nieuwe Nederlandse vertaling pas in 1791 het licht zag. Mogelijk werd in de tussentijd in de Gulliver-behoefte voorzien door een redelijke populaire, ingekorte en moraliserende bewerking in het Frans,
door Desfontaines. Het jaartal 1791 wijst wellicht op een nieuwe belangstelling voor (politieke) satire. Of is er nog een andere factor? Na
1800 verschijnen er vele geillustreerde bewerkingen - voor kinderen. Overigens zijn er zeer vele
opmerkingen te vinden in tijdschriften en bij
auteurs, de hele achttiende eeuw door, waaruit
blijkt dat de Gulliver een veelgelezen bock was.
Wij krijgen daar tal van voorbeelden van.
Hiermee hebben we het inhoudelijke' deel
van het bock gehad. Op dit moment moeten mij
enige opmerkingen van het hart. Een bock over
Swift in Nederland is noodzakelijk voor een
groot deel een bock over vertalingen. Die vertalingen worden dan ook wel eens naast elkaar
gelegd. Maar het commentaar gaat dan vrijwel
altijd over: indikken, uitbreiden, weglaten.
Zelden of nooit over het goed dan wel slecht
vasthouden van stijl en geest, over een gevoel
voor de ironie, over het culturele verstaan. Het
receptiekader waar de auteur het voortdurend
over heeft lijkt zo wel een heel smal begrip te
zijn. Een uitzondering hierop zijn de uitstekende
opmerkingen dat sommige vertalingen wel, andere niet, gedirigeerd zijn volgens de normen
van de Franse smaak en de 'bon gout'. Ik verwachtte nog iets meer. Ik had bijvoorbeeld wel
eens besproken willen zien welke invloed dit
uitoefende op de vertaling van Swifts beeldspraak, aan de hand van een aantal passages.
Was er juist in dit bock geen ruimte voor een
paragraaf om twee, drie keer een stuk Swift
(niet: enkele regels) te leggen naast een Nederlandse vertaling? Om zowel stilistische observaties mogelijk te maken, maar ook om te komen
tot conclusies van meer inhoudelijke aard?Werd
Swift vertaald als een avonturenroman, een robinsonade? Was er gevoel voor een idee, een
thema, een telkens terugkerend beeld? Het is -
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wel, geen tekort, maar toch iets teleurstellends
in dit bock, dat het talent van taalvirtuoos Swift
zo weinig meeleefbaar blijft. Het bock blijft
vooral enumeratie, is niet mede een getuigenis
van een 'persoonlijke' verhouding met Swift.
Resteert: een Slotbeschouwing: een korte
samenvatting van het boek. Tenslotte volgt dan
(p. 275 e.v.) het 'technische' deel van het bock.
Dat bestaat uit eerstens een "Beknopte bibliografische beschrijving". Daarmee wordt bedoeld:
Swiftiana in Nederland uitgegeven, verspreid
over de rubrieken A: Door Swift uitgegeven
werk van Temple, B: Afzonderlijke uitgaven van
Swifts werk, C: Tijdschriftbijdragen (bedoeld
zijn: Swift-stukken, in Franse of Nederlandse
vertaling, in tijdschriften in de Republiek verschijnend), D: Apocriefe geschriften (a), navolgingen (b) en reacties (c). Dit alles telkens in
chronologische volgorde. De lezer moet telkens
het geheel bekijken om te zien of er niet een
rubriek bestaat die hij over heeft geslagen. Ik
vraag me daarom of of het niet wijzer geweest
zou zijn alles in een rubriek chronologisch te
laten volgen, behalve dan misschien Dc: de
reacties, omdat dat nu eenmaal heel ander materiaal betreft. Echter blijkt ook bij Dc iets
verrassends: hier blijkt het alleen te gaan om
reacties op Swifts politieke pamfletten uit 1711
en 1712. Waar staan at die reacties nu, die
eerder in het bock besproken werden? Die lijken een stukje verder te moeten volgen, want
na Summary en Résumé volgen "Bronnen en
literatuur". En nu wordt het helemaal lastig,
want dit is onderverdeeld in de afdelingen "Niet
gedrukte bronnen" (twee items bevattend),
"Gedrukte bronnen" en "Literatuur". Nu wordt
bij een bock met een onderwerp als het besprokene wel eens een systeem gebruikt het volgende onderscheid hanterend: de werken van voor
1800 worden "bronnen" genoemd, en die van
later: "Literatuur". Dat is onhandig, omdat de
lezer die niet dagenlang met zo'n werk bezig is,
al gauw denkt in de juiste bronnenlijst te zoeken. Maar goed. Dat systeem met die grens
`1800' lijkt ook hier gehanteerd, want in de
rubriek "gedrukte bronnen" (waar men dus ook
de onder Dc niet genoemde en besproken reacties zou moeten vinden), leest men titels van
werken als de Vraag-Al 1791-1796, edities van
Pope, enzovoorts. Maar ik, als lezer, herinner
me nu dat ik ergens iets opgemerkt heb gezien
over de Spectator der Studenten, en toen dacht:
er zijn twee tijdschriften van die naam; welke
gebruikt Jagtenberg hier? Waar werd dat
gezegd? Nu vindt men noch onder Dc, noch bij
die voor-en-na-1800 rubrieken die Spectator der
Studenten. Een vergissing van de lezer? Op dus
naar het nu volgende "Naamregister". Dit register blijkt nu geen titels te geven! Dit is een ramp
voor een werk als dit. Het meest vruchtbaar zijn
boeken als het onderhavige immers, als zij,
buiten de inzichten die zij zelf bieden, de
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mogelijkheid verschaffen te overzien wat de
stand van zaken is, wat at bekend is, en wat er
dus nieuw is wanneer men bepaalde gegevens in
het bock niet vindt. Het is dan mogelijk te overwegen welke nieuwe feiten tot nieuwe inzichten
en conclusies kunnen leiden. Een volledig register is absoluut noodzakelijk. Inmiddels ben ik
gedwongen die Spectator der Studenten die noch
bij Dc, noch bij de bronnen, noch in het naamregister te vinden is, opnieuw door het bock na
te jagen, en vind die tenslotte op p. 241. Gewaarschuwd bekijk ik andere titels op p. 241,
242, 243: een deel nergens in bronnen, rubricken (en uiteraard register). Een willekeurige
pagina nu: p. 152. Daar worden een aantal
bronnen voor 1800 genoemd (ik beperk me
maar tot de cursief gedrukte titels): de Naamlooziana, Wollfs Het Nut der Vooroordeelen,
Weyermans Persiaansche Zydewever en Echo des
Weerelds, De Hollandsche Spectator, de Menschenvriend. De laatste drie worden bij de
"bronnen" genoemd, de eerste drie heb ik (nog)
niet gevonden bij een van de andere rubrieken.
Kortom, het bock is onraadpleegbaar. En dat
spijt me, want het bock is een welkome bijdrage
aan onze kennis over de achttiende-eeuwse
literatuur; een verplichte aanschaf, zou ik haast
willen zeggen, omdat het als enige bestaat naast
al die honderden boeken die we niet hebben
(over de 'Nederlandse' Pope, Richardson, Jean
Paul en zo heel veel anderen) - maar op deze
wijze maakt de schrijver het de na hem komenden wel erg moeilijk de kennis over Swift in
Nederland onder de knie te krijgen dan wel uit
te breiden. Ik laat nog daar dat het vreemd is
dat hij zijn bibliografie van de Swiftiana opgezet
heeft als een "aanvulling" op de Swift-bibliografie van Teerink (vgl. p. 275); over het feit dat
ook dit wellicht beter anders gekund had, is
echter reeds iets gezegd in Documentatieblad
werkgroep The eeuw (1989-2).
"Het tafel-broot was harder dan het hart van
een Tory", schrijft Weyerman in zijn Amsterdamsche Hermes (II, p. 13). Dat zou hij nooit hardop gezegd hebben in Swifts tegenwoordigheid.
Want 'tory' Swift lag de `whig' Weyerman wel.
A.J. Hanou
Marleen de Vries: Aanzet tot een bibliografie van
de gedrukte werken van Jacob Campo Weyerman
(1677-1747). Amsterdam: Stichting Jacob Campo
Weyerman, 1990. 74 pp. (+ 1 los bijgevocgde
pagina met aanvullingen en correcties). f 18,(inclusief verzendkosten). Verkrijgbaar bij de
Stichting JCW.
Bredero, Vondel, Huygens, Hooft en Cats worden algemeen beschouwd als de belangrijkste
Nederlandse auteurs uit de zeventiende eeuw.
Bij het onderzock naar werken van de eerstge-

noemde drie auteurs moet nog steeds een beroep worden gedaan op gedegen, maar verouderde negentiende-eeuwse persoonsbibliografieen. De Hooftbibliografie van P. Leendertz Jr.
verscheen bijna zestig jaar geleden en moet als
gedateerd worden beschouwd. Van Jacob Cats is
nooit een persoonsbibliografie verschenen. Wij
moeten ons nog steeds behelpen met de als bibliografisch naslagwerk volstrekt ontoereikende
catalogus van De Jonge van Ellemeet, Museum
Catsianum (2e verm. uitg. 1887). J. te Winkel
heeft zijn oordeel over dit werk treffend verwoord in zijn Ontwikkelingsgang 2 (dl. 3, p. 328,
n. 1): "Dit 'Museum Catsianum' geeft eenige,
doch uit den aard der zaak onvoldoende en ook
niet als zoodanig bedoelde bibliographic der
werken van Cats, die wij hoog noodig hebben,
maar die een bekwaam bibliograaf vereist".
Hoewel het voor cultuur-historisch onderzoek van het grootste belang is om over een
goede Catsbibliografie te beschikken, moet die
bekwame bibliograaf zich nog steeds melden.
Ein van de redenen daarvoor is ongetwijfeld
dat er al een bibliografische registratie is, hoe
onbevredigend dan ook.
Of Weyerman als een van de literaire grootheden van de achttiende eeuw moet worden beschouwd, is een vraag die ik hier graag in het
midden laat. Maar gezien de belangstelling die
er voor zijn leven en werk bestaat, zou het
Weyermanonderzoek zeer gediend zijn met een
volgens moderne inzichten samengestelde bibliografie van zijn werken.
Hoe een wetenschappelijk verantwoorde persoonsbibliografie gemaakt moet worden is kristalhelder beschreven in de dissertatie van P.J.
Verkruijsse. Daarnaast mag A.N. Paasmans Elisabeth Maria Post (1755-1812), Een bio-bibliografisch onderzoek (1974) gelden als voorbeeld van
verslaglegging van (ondermeer) grondig systematisch-bibliografisch onderzoek. En, om wat dichter bij huis te blijven, de doctoraalscriptie
waarin Jan Bruggeman Weyermans periodieken
op analytisch-bibliografische wijze beschrijft
(1986) en verslag doet van waar en op welke
trefwoorden hij heeft gezocht om zijn materiaal
te verzamelen, is een uitmuntend werkstuk en
een voorbeeld van hoe een dergelijke klus geklaard moet worden.
Blijkens de Verantwoording poogt de hier
besproken Aanzet tot een bibliografie "niets meer
te zijn dan een checklist die als uitgangspunt
kan dienen voor verder analytisch bibliografisch
onderzoek." Elders worden weer de termen
"voorlopige bibliografie" en "lijst" gehanteerd. Ik
zal in het volgende de neutrale term lijst hanteren omdat ik me bij de begrippen aanzet tot
een bibliografie en voorlopige bibliografie weinig kan voorstellen.
De voornaamste eis die aan wetenschappelijke publikaties gesteld moet worden is dat ze
controleerbaar zijn. Verder mag verlangd wor-

den dat de wijze van onderzoek en verslaglegging daarvan het overbodig maken dat het
onderzoek nog eens moet worden overgedaan.
Het materiaal voor de lijst is verzameld uit
de Med. J.C. W., de scriptie van Jan Bruggeman
en "enkele inoderne tekstedities en overige publicaties over Weyerman" (p. 4). Marleen de
Vries heeft dus zelf geen systematisch-bibliografisch onderzoek verricht en haar lijst is dus
wat dit gedeelte van het onderzoek betreft
volledig gebaseerd op gegevens die ze van anderen heeft overgeschreven. Het lijkt me overbodig om de vage verwijzingen naar enkele
tekstedities en overige studies van commentaar
te voorzien. Voor de rest ben ik zo vrij de Med.
J.C.W. niet als een betrouwbare bibliografische
bron te beschouwen. In de eerste plaats zijn de
artikelen in dit blad zelden als zodanig bedoeld
en als ze dat wel zijn heb ik soms de indruk dat
de auteur min of meer toevallig in een bibliotheek terecht is gekomen, de kaartenbak met de
letter W heeft opengetrokken en heeft overgeschreven wat hij of zij daar las. Dit mag goed
genoeg zijn voor een fanclubblad, met serieus
systematisch-bibliografisch onderzoek heeft het
niets van doen. De toekomstige Weyermanbibliograaf zal dus wat dit gedeelte van het onderzoek betreft helemaal opnieuw moeten beginnen.
In de lijst zijn de publikaties van Weyerman
op analytisch-bibliografische wijze beschreven.
Om dergelijke beschrijvingen op een verantwoorde wijze te kunnen vervaardigen is het van
groot belang om liefst alle, maar in ieder geval
zoveel mogelijk exemplaren van het te beschrijven werk in handen te krijgen. Marleen de Vries
heeft steeds maar een exemplaar van een editie
op grond van autopsie beschreven en dan bovendien nog een volkomen willekeurig exemplaar (zie de mededeling op p. 8). Ook deze
handelwijze doet ernstige afbreuk aan de waarde
van haar lijst.
In de beschrijvingen wordt onder het kopje
Bijzonderheden vooral verwezen naar `contemporaine advertenties en recensies voor [!] en
over het werk van Weyerman' (p. 6). De Vries
deelt zelf al mee dat de gegevens onvolledig
zijn. Dat klopt: het gaat hier voornamelijk om
de advertenties die in de Med. J.C.W. en andere
publikaties over Weyerman voorkomen. 'Er is
daarnaast niet uitputtend gezocht'. Dat is een
verantwoording van niets: de lezer mag raden in
welke bladen De Vries dan wel gezocht heeft.
Dat er in achttiende-eeuwse periodieken veel
meer advertenties met betrekking tot Weyerman
zijn verschenen en welke belangrijke informatie
daarin te vinden is moge uit een voorbeeld
blijken. Van nummer 45 van de lijst, De merkwaardige levensgevallen van den beruchten
kolonel Chartres (t'Amsteldam, by Anthoni
Outgers, 1730) is slechts een exemplaar van
een editie bekend. De Vries verwijst ondermeer
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naar een advertentie in de Leydse courant van
17 juli 1730. Uit de doctoraalscriptie van Jos
Leenes over de Levensgevallen (1988) blijkt
echter dat in die krant vaker advertenties voor
dit door Weyerman vertaalde werk zijn verschenen. Dat gebeurde op 5 juli 1730 en 7 augustus
van dat jaar, de laatste met de mededeling dat
het boek haast was uitverkocht. Dezelfde krant
bevat op 22 december 1732 nogmaals een advertentie voor de Charterisbiografie waaruit blijkt
dat het werk mogelijk herdrukt is: `Te Amsterdam by Jan Winkel, Boekverkoper in de Langebrug-steeg, is gedrukt en te bekomen [...] de
merkwaardige Levensgevallen van den berugten
Collonel Chartres, in 8.: de Prys is 8 Stuyv.'
Deze belangrijke informatie kan niet gevonden
worden door de Med. J.C.W. door te lezen en
over te schrijven wat je daar aantreft.
En heeft Marleen de Vries wel precies gelezen
en netjes overgeschreven? Niet altijd: blijkens
haar Chronologisch overzicht van het werk van
J.C. Weyerman (pp. 9-11), verscheen er in 1703
een gedicht dat mogelijk van Weyerman is. Het
komt voor in nummer 96 van haar lijst, de
Schimp- en hekeldigten uit verscheide poeten,
gevolgt na den Roomsen Juvenalis. Het merk-

waardige feit doet zich voor dat dit gedicht uit
1703 in een werk staat dat volgens de titelpagina
al in 1698 is verschenen. Hoe dat kan mag de
lezer zelf uitzoeken. Het betreffende gedicht
staat in de lijst omdat Weyerman als mogelijke
auteur genoemd is in Med. J.C.W. april 1979, p.
145. Wie de moeite neemt de Schimp- en hekeldigten op te zoeken in het register op de Med.
J.C.W. wordt niet alleen verwezen naar de
hierboven al genoemde bijdrage, maar ook nog
eens naar p. 471 en jaargang 6, nr. 2, p. 7.
Vooral de laatste verwijzing is van belang: Rob
Tempelaars maakt het in zijn artikel zeer
aannemelijk dat niet Weyerman de auteur van
dit gedicht is, maar Jan van Hoogstraten. De
vraag dringt zich op hoeveel andere relevante
literatuurverwijzingen er nog in de lijst van
Marleen de Vries ontbreken. De lezer mag
overigens zelf uitzoeken waar zich exemplaren
van de Schimp- en hekeldigten bevinden. Dit
heeft het bijkomende voordeel dat hij er dan
vanzelf achter komt dat dit werk nog verschillende keren herdrukt is, wat in de lijst niet
wordt vermeld.
Een lichtpunt bij dit alles is de grote accuratesse van de door Marleen de Vries vervaardigde beschrijvingen. De enige vermeldenswaardige
afwijking die ik in de Leidse Weyermanniana
heb gevonden, is dat bij nummer 54 van haar
lijst, De leevens byzonderheden, van Johan
Hendrik, Baron van Syberg (1733), in het exemplaar UB Leiden 1174 G 19 1 de folia V5 en V6
zijn vervangen, in plaats van de folia V4 en V6.
Zij heeft de opbouwformule van haar nummer
54 overigens overgenomen uit de in 1984
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verschenen teksteditie van dit werk, waarin de
variant in dit exemplaar over het hoofd is
gezien. En overigens is de signatuur van de 12
banden met werk van Weyerman (zie de nummers 19, 27, 29 enz.) niet Leiden, UB Fh 19681974, maar Leiden, Bibliotheca Thysiana, 19681974.
Bij een werkstuk van een student verkeert
de recensent in een onmogelijke positie. Moet
hij zich als pedagoog opstellen en nagaan of de
betrokkene binnen de gestelde tijd de opdracht
naar behoren heeft uitgevoerd? Moet hij vaststellen, zoals in dit geval, dat de student aanleg
heeft voor bibliografisch werk omdat het werkstuk goede beschrijvingen bevat? Of moet hij
zich op het onredelijke standpunt stellen dat het
hier een vakpublikatie betreft waarvoor de
auteur geheel verantwoordelijk is en die beoordeeld mag en moet worden met strenge wetenschappelijke maatstaven?
Of, nog weer anders geformuleerd, in welke
situatie mag men het werk van een student,
vervaardigd in het kader van de opleiding, als
volwaardig werkstuk publiceren? Deze lijst bevat
gegevens die uit een beperkt aantal bronnen zijn
verzameld. Dat was de opdracht en die is naar
behoren uitgevoerd. Het eindresultaat is echter
een oncontroleerbare mengelmoes van gegevens
uit de eerste maar vooral uit de tweede hand.
Voor de samensteller van de Weyermanbibliografie zit er niets anders op dan helemaal
opnieuw te beginnen. Hopelijk zal het Weyerman beter vergaan dan Cats en zal het bestaan
van deze lijst niemand ontmoedigen het samenstellen van een verantwoorde Weyermanbibliografie aan te vatten.
Henk de Kooker

Signalering
Exemplaar

In de Nationale Bibliotheek in Praag bevindt
zich een exemplaar van De Levens-beschryvingen
der Nederlandsche Konst-schilders en Konst-Schilderessen etc. 4 delen. Signatuur: 11 F 135. Ik heb

het boek niet kunnen bekijken. De bibliotheek
(Narodni Knihovna v Praze) is gevestigd in het
gebouwencomplex 'het Klementinum' aan het
Krizovnicka ulice te Praag.
In de verschillende catalogi van de prachtige
historische bibliotheek van het Strahov Klooster
in Praag was niets van Weyerman te vinden. De
overige bibliotheken in de stad heb ik niet kunnen bezoeken. Voor Ton Broos' proefschrift
Tussen zwart en ultramarijn. De levens van schilders beschreven door Jacob Campo Weyerman

kwarn mijn rein naar Praag overigens te laat: dit
exemplaar kon niet meer worden opgenomen.
Riet Hoogma

JANUS
VZ3.1EZZY.

1787.

M•141/141.

41g dert

2.

1797•

T. Ma Or , 17%6.

TB =OP OF TE RUII UIT TERZAMELING - Originele exemplaren.
1. IMSTERDAMSCEE ARGUS 1721
2. 12SIERDIRSCHE SNAPPER 1744
3. BATAA2SC133 =AEU' 1771
4. ECHO DES VEERS:LDS 1726
5. GRIJZAARD 1767
6. HAAGSCHE CORRESPONDENT 1786
7. HAEGSE MERCUR 1699
8. HAEGSB MERCUR EN BOWELLM DES TIJDTS 1708
9. HOLUM:80E EISTORISCHE COURANT 1783-88
10. HOLIANDSCHE PATRIOT 1785
11. HOLLANDSCEE SPECTATOR 1732-34
12. SEER JANUS JANUS-ZOON 1800
13. JANUS VERRSZEN 1795
14. MENSCE ON=ASKERT 1718
15. MERCURE HISTORIQUE BT POLITIQUE 1740
16. N=UWE OPRECHTE HAEGSE MERCUR 1699
17. 141.lidE POST VAN DEN SEDER-RHYN 1797
18. NOUVELLES D'AMSTSEDAM 1745
19. ONVERTACHTE COURIER 1797
20. °MEEKER 1778
21. OUZERITFT
.SE NEDERLANDSCEE PATRIOT 1782
22. PATRIOT 1747
23. PHILINTHROPE 1762
24. POLITIEK3 BIM= 1798
25. POLITIEKE PRAATMOER 1785
26. POST VAN DEN NEDER-RYN 1785
27• VADEBLABMSCHE BIJZONDERHEDEN 1789
28. 7REDERAZUMN 1784
29. ITR=ND VAN t T VADERLAND 1787
30• ZIMIJK EN SCEERTZEND WCORDENBOEX 1759
KOMPLETS VERZAMELING fl. 350,-Verdilaan 85

fl. 17,50
15,-12,50
20,-15,-9,50
25,-25,-17,50
10,-6,-10,-13,50
20,-12,50
15,-20,-8,50
15,-12,50
6,-10,--

6,-10,--

12,50

4384 LD Vlissingen
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Aanvullingen en correcties op de Weyerman-bibliografie
MARLEEN DE VRIES
Aanvullingen:

nr. 10:
extra exemplaar: ZOETERMEER, prive-collectie P. Turk
nr. 39:
opbouwformule: nl = titelpagina, *1 = bladwyzer
nr. 50: DEN LAPLANDSCHEN TOVERTROMMEL, Leiden UB: 1074 F 32
Loopt van 13 augustus 1731 tot 3 september 1731 (nrs. 7-10). Geen titelpagina, geen colofon.
Opbouwformule: 4° :G-K4 [$3]
Paginering: 16 bladen = p. 49 50-56 65 66-72 73 74-80 81 82-88 (56
gepagineerd als 25)
Vingerafdruk: 000004 - bl G $i : b2 K3 $vol
nr.101:
advertentie in de Noordhollandsche Courant van 13 december 1779 no. 149
verso
Extra exemplaar: NIJMEGEN, prive-collectie I
Correcties:

pag. 6:
nr. 10:
nr. 13:
nr. 19:
nr. 21:
nr. 29:
nr. 39:

Ni=mmA= MA
paginering: 203 gepagineerd als 20 3
idem
exemplaar 8 bestaat niet
paginering: 94 gepagineerd als 9 /-hexemplaar 10: NIJMEGEN, prive-collectie P.J. Buijnsters
titelpagina: Koper moet zijn koper
opbouwformule: 3G2 blanco is overbodig, zie paginering
paginaformule: moet zijn paginering
vingerafdruk: b1 A o moet zijn bl A o
nr. 40:
titelpagina: Koper moet zijn koper. Achter 's Gravenhage punt i.p.v. komma
nr. 44:
titelpagina: Nederlansche moet zijn Nederlandsche
nr. 56:
opbouwformule: 4° : *-3* 4 A-H4 71 K-N4 2)4 P-Q4 R2 [$3 (-*1, R2)]
nr. 57:
exemplaar 2: Den Haag moet zijn Den Haag KB
nr. 65:
opbouwformule: 8° : nl A-Cs D8 (D8+71) [$5]
nr. 71:
exemplaar 1: Den Haag moet zijn Den Haag GA
nr. 74: titelpagina: TE DORDREGT moet zijn TE DORDREGT
By moet zijn BY
MDCCLXIX moet zijn MDCCLXIX
vingerafdruk: lal = la2 n *2 n$s - 2a1 * nd : 2a2 12*2 etc.
nr. 100: opbouwformule: B8 blanco moet worden opgenomen achter de paginering:
15 bladen = p. 1-6 7-27 28-30 (29-30 [B8] blank)
nr. 101: paginering: 3% als 39 (s
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Kopij-aanwijzingen
De redactie ontvangt de kopij het liefst op floppy (51/4" of 31/2"). Voor de
Mededelingen wordt gebruikt gemaakt van MS-DOS als besturingssysteem en

WordPerfect (versie 5.0) als tekstverwerkingsprogramma. De aangeleverde bestanden
moeten minstens compatibel dan wel convertibel zijn. Daarnaast ontvangt de redactie
graag drie prints.
Indien bovenstaande niet mogelijk is: getypte kopij, in drie exemplaren.
De titel van de bijdrage dient bovenaan tegen de linkermarge te worden geplaatst,
met daaronder de naam van de auteur(s).
Nieuwe alinea's moet men aangeven door in te springen met den tab (WordPerfectdocument) dan wel drie of meer spaties (getypte kopij).
Het verdient aanbeveling lange teksten in te delen door middel van lussenkopjes'.
De noten moeten aan het eind van het document staan (niet als WordPerfecteindnotent). In de tekst wordt er naar verwezen door de cijfers superscript voor de
afsluitende punt of komma te plaatsen.
Citaten moeten tussen dubbele aanhalingstekens worden geplaatst, citaten binnen
citaten tussen enkele. Citaten van meer dan drie regels worden aangegeven door
het hele citaat in te laten springen (getypte kopij: minstens drie spaties). In dat
laatste geval blijven de aanhalingstekens achterwege.
Latijnse citaten moeten vergezeld gaan van een vertaling.
Verzen moeten als verzen worden geciteerd. Ook hierbij geldt dat het hele citaat
moet inspringen.
De te cursiveren passages worden aangegeven met enkele onderstreping (getypte
kopij).
Aileen voor aanlevering van WordPerfect-•documenten: in het document mogen
alieen aan het begin kantlijn-, tab- en vergelijkbare zettingen staan. Er mag geen
gebruik gemaakt worden van tekenbreedte- en lettertype-zettingen (Print-opmaak).
Lettertype-wijzigingen anders dan cursief kunnen aangegeven worden op een van de
bijgeleverde prints. Er hoeft geen gebruik gemaakt te worden van de Pagina-opmaak.
Harde pagina's alleen aanbrengen indien noodzakelijk. In het algemeen geldt: hou
het document zo `schoon' mogelijk.
De bijdragen moeten gesteld zijn in de voorkeurspelling.
Door de redactie aanvaarde kopij geldt als drukklare tekst.
De namen van boeken en tijdschriften worden gecursiveerd (enkele onderstreping),
de titels van artikelen moet men tussen enkele aanhalingstekens plaatsen.
De opbouw van en de interpunctie tussen de verschillende onderdelen van de
titelbeschrijving van monografieen is als volgt: auteursnaam, titel. plaats jaar,
paginering.
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