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De Clapstraat te Breukelen
ARIE A. MANTEN
Jacob Campo Weyerman woonde in Breukelen in de Clapstraat, een ongeveer 350
meter lange straat in de oude dorpskern, die thans de Herenstraat heet. De bedoeling
van dit verhaal is om u vanuit een geschiedkundige invalshoek een indruk te geven van
het karakter van die Clapstraat, om aan het eind te komen tot een positiebepaling, in
termen van het Breukelen van nu, van de plek waar Weyerman gewoond heeft. Van het
door hem bewoonde huis zeif is nets meer over.
Het Ronde Dorp van Breukelen

lk moet heel ver terug in de geschiedenis beginnen. Het gebied ten noorden van
Utrecht was in de Romeinse tijd en de vroege Middeleeuwen een van zuid naar noord
strekkende landstreek langs de rivier de Vecht, waar mensen konden wonen, en
uitgestrekte veengebieden aan de oost- en westkant daarvan, waarin mensen lange tijd
slechts met veel moeite wisten door te dringen.
In die rivierstreek werd de nederzetting Breukelen gesticht. Het was in oorsprong
een woerd-dorp, dus een groepje boerderijen, dicht bij elkaar gebouwd bovenop een
door mensenhanden gemaakte lage woonheuvel of terp. Daarbij werd gebruik gemaakt
van de al aanwezige oeverwal van de rivier de Vecht. Een verwijzing naar de
ontstaanswijze ligt besloten in de oude naam het Ronde Dorp van Breukelen.
Wanneer de eerste mensen zich hier blijvend vestigden, is niet precies bekend. De
Romein Plinius de Jongere, die in de tweede eeuw van onze jaartelling de Vecht
afvoer, berichtte dat er langs de rivier zeer weinig en armzalig yolk woonde, op
hoogten die ze zelf aanlegden l ; onzeker is echter of onder de woerden die hij waarnam
zich ook ons oer-Breukelen beyond.
Voor het Ronde Dorp van Breukelen werd een strategisch gunstige plek gekozen,
aan de noordkant van een splitsing van de rivier de Vecht. De westelijkste van de twee
rivierarmen heeft de vorm van een grote lus of meander en draagt thans achtereenvolgens (vanaf het splitsingspunt) drie verschillende namen: Danne, Kerkvaart en Aa.
Deze rivierloop is de oudste en was gedurende de eerste twaalf eeuwen na Christus nog
de belangrijkste. De oostelijkste rivierarm ontstond als de afsnijding van de oude
meander. Tussen de beide rivierarmen lag een groot riviereiland met rivierklei.
Op de Breukelse woerd lagen aanvankelijk slechts twee, loodrecht op elkaar staande
wegen, een zuid-noord weg en een oost-west weg. Van deze twee was de oost-west
weg, ongeveer evenwijdig aan de oudste rivierloop, in het begin de belangrijkste. Zij
eindigde in een op de oeverwal gelegen bos met daarin de godentempel. Van de
parallel aan de huidige Vecht lopende zuid-noord weg zou het deel vanaf het kruispunt
naar het noorden later de Clapstraat gaan heten.
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De villa van Breukelen
In de zesde en zevende eeuw was het gebied langs de rivier de Vecht Fries. De Friezen
hebben geschiedkundig een fors probleem nagelaten, want zij legden hun geschiedenis
niet schriftelijk vast. Wat we over hen weten, is voornamelijk pas in de achtste eeuw
opgeschreven, tijdens de Frankische tijd.
Toen Breukelen nog deel uitmaakte van het Friese koninkrijk, was de meeste grond
nog in handen van vrije boeren. Maar er was ook al een grootgrondbezitter, uit het
geslacht van Ado, die over bijna de hele lengte van het gebied rond de rivier verspreid
bezit wist te verwerven.
De zevende eeuw was een onrustige tijd, want vanuit het zuiden deden de Franken
herhaalde pogingen om hun rijk verder uit te breiden 2 . Onder de steeds weer terugkerende dreiging van oorlog veranderde de sociale structuur rond Breukelen. ledere
vrije man was verplicht zijn koning in de strijd te volgen en moest zelf maar zien welke
maatregelen hij nam voor de veiligheid van zijn achterblijvende gezin en bezittingen.
Dat werd voor veel boeren een ondraaglijke last. Zo kwam menige kleine boer ertoe
zijn stukje land of te staan aan de grootgrondbezitter. Meestal kreeg hij het daarna in
pacht van hem terug. Weliswaar raakte de boer op deze manier economisch afhankelijk
van de heer, werd hij een zogeheten horige, maar de heer had nu de taak een goed
evenwicht te zoeken tussen zijn militaire verplichtingen jegens de koning en een
afdoende bescherming van het thuisfront. Zo werd het grootgrondbezit overheersend.
Om het toegenomen bezit in en rond Breukelen beter te kunnen beheren stichtte de
grootgrondbezitter daar een villa of vroonhoeve, waarvan Attinga, uit het geslacht
Ado, de hoofdbewoner of villicus werd3 . Zijn woning, de villa in engere zin, kwam
langs de oudste van de twee rivierlopen te staan, tegenover de plek waar de tempel lag.
In termen van nu: direct ten westen van het restaurant Het State Wapen/l'Escargot,
waarin de Weyermanstichting op 22 augustus 1992 haar bijeenkomst hield. Die villa
werd later meestal aangeduid als de Breukelerhof of de Hofstede De Poe1 4 .
In 718 werd het gebied rond Breukelen definitief deel van het Frankische Rijk.
Meteen kwamen toen ook de Christelijke geloofspredikers naar hier. Van de villicus en
zijn familie, die een goede verstandhouding hadden met de Franken en open stonden
voor het Christendom, kregen ze alle medewerking. Rond 720 preekte Bonifatius in
Attingahem, zoals Breukelen toen werd genoemd, en verving hij hier de Friese
godentempel door een kapel of kerk, die hij naar zijn gewoonte aan Sint Pieter wijdde.
In de loop der eeuwen groeide dat godshuis uit tot de huidige dorpskerk.
Twee keer trad er een splitsing op onder de erfgenamen van de villicus, die in de
loop der tijd de familienaam Van den Poel waren gaan dragen 6 . De eerste keer, in de
vroeg-twaalfde eeuw, leidde dat tot de bouw van het kasteel Ruwiel, in het landelijk
gebied aan de Aa, en het ontstaan van het adellijke geslacht Van Ruwiel (Van Ruele) 7 .
De tweede keer, rond het midden van de dertiende eeuw, leidde de boedelscheiding tot
de bouw van een tweede villa bij het dorp zelf, tussen de Clapstraat en de Vecht, ruim
200 meter ten noorden van het oude kruispunt van wegen 8 .
Daarmee nam de status van de Clapstraat natuurlijk aanzienlijk toe. Die Clapstraat
was toen al deel van de doorgaande weg over land van Utrecht via Maarssen en
Breukelen naar Loenen en verder. Voor het grootste deel volgde die weg de vermoede-
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lijk in de twaalfde eeuw aangelegde westelijke Vechtdijk. Bij Breukelen boog die dijk
evenwel om het Ronde Dorp heen, waarbij wel de villa en de kerk binnendijks waren
komen te liggen, maar het oude dorp buitendijks was gebleven. Het volgen van de
zuid-noord weg door het dorp heen was korter, bood meer afwisseling en leidde langs
de plaatselijke herberg en diverse handwerkslieden.
De klap waarvan de Clapstraat zijn naam ontleende, was een tol met een klaphek,
waar doorgaande reizigers tolgeld moesten betalen.
Clapstraat afgedaald tot het niveau van een gewone dorpsstraat

Omstreeks 1260 ontstond het geslacht Van Nijenrode, als afsplitsing van het geslacht
Van Ruwiel 9 . Nadat de Van Nijenrodes hun kasteel hadden gebouwd en andere zaken
op orde hadden gebracht, begonnen ze aan het vestigen van een zo sterk mogelijke
machtspositie in Breukelen en omgeving. Door huwelijken en aankopen wisten ze
steeds meer bezittingen en rechten aan zich te trekken. Omstreeks 1365 trouwde
Gijsbrecht II van Nijenrode met de erfgename van de Hofstede De Poe1 10 en bij een
grote aankoop in 1474 werd Gijsbrecht III eigenaar van de villa aan de Clapstraat en
alles wat daar toen aan toebehoorde l 1 . Het Breukelse machtscentrum lag daarna in
kasteel Nijenrode 12 .
De villa aan de Clapstraat, aan de oostzijde waarvan toen vermoedelijk nog maar
vier huizen stonden, werd in 1474 door Gijsbrecht III van Nijenrode in gebruik
gegeven aan Geertruid Dorland, dochter van Gijsbrecht Dorland, die een erkende
bastaardzoon was van Gijsbrecht II van Nijenrode 13 . Daarna volgde een reeks van
burgerbewoners.
Het geslacht Van Nijenrode kende een groot aantal bastaardkinderen. In het algemeen werd er goed voor hen gezorgd, maar die zorg strekte zich in de regel niet
nadrukkelijk ook uit naar de nakomelingen van die buitenechtelijke kinderen.
Gewoonlijk assimileerden die geleidelijk in de gewone Breukelse bevolking.
Veel dichter bij de dorpskern dan waar de villa lag, begon de woonbebouwing aan
de Clapstraat na 1474 aanmerkelijk toe te nemen, vooral door toedoen van
kleinkinderen van Henrick de bastaard van Nijenrode. Ook tussen hun huizen en de
villa kwamen er enkele huizen bij. In totaal stonden er aan de oostzijde van de
Clapstraat rond 1540 inmiddels dertien huizen 14 . Daarna ging de woningverdichting
nog verder. Door een en ander kreeg de Clapstraat steeds meer het karakter van een
gewone dorpsstraat.
Het Rampjaar 1672 - 1673

Vanaf het midden van de zeventiende eeuw werd de Vechtstreek steeds populairder bij
rijke Amsterdamse kooplieden en regenten. Velen van hen kochten er een boerderij, als
buitenverblijf, of lieten nabij de Vecht een nieuw huis bouwen.
Deze ontwikkeling werd ruw onderbroken. In 1672 viel het leger van de Franse
koning Lodewijk XIV de Republiek binnen, waar het werd tegengehouden door de in
werking gezette Waterlinie. Daardoor werd Breukelen een dorp in de Franse frontlinie.
Nagenoeg de gehele bebouwing van Breukelen (met als belangrijkste uitzonderingen de
als gevangenis gebruikte dorpskerk en de ridderhofstad Oudaen) werd door de
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bezettingsmacht vrijwel met de grond gelijk gemaakt 15 . Ook de huizen aan de
Clapstraat trof dat lot.
Na dat Rampjaar volgde de wederopbouw. De meeste huizen werden op hun oude
fundamenten weer opgetrokken, al of niet met enige vertraging. De oude villa aan de
Clapstraat, die daarvoor nog als patricierswoning in gebruik was, werd evenwel niet
herbouwd.
De vernielde Vechtbuitens werden, voor zover bekend, alle hersteld. Het stichten van
nog steeds meer buitenhuizen langs de Vecht werd al spoedig weer hervat. Het
beroemde boek De Zegepraalende Vecht, voor het eerst gepubliceerd in 1719, maakt
duidelijk hoezeer in een halve eeuw ook rond Breukelen het landschap dicht bij de
Vecht van karakter was veranderd 16 . Ook diverse huizen tussen Clapstraat en Vecht
waren nabij de rivieroever voorzien van een theekoepel. Maar verder had die straat
toen nog in hoofdzaak het karakter van een dorpsstraat.
Daarmee komen we in de tijd die u in het bijzonder interesseert, die waarin Jacob
Campo Weyerman enkele jaren in Breukelen doorbracht.
Een aantal bewoners van de Clapstraat in 1726 - 1727
Uit de kohieren van de dorpslasten "ingaande primo Mey 1725 en te verschijnen ultimo
April 1726" en die van de twee jaar daarna l7 licht ik het volgende lijstje van bewoners
van huizen in een deel van de Clapstraat:

Geertruij Kelfkens
Jacob Weyerman (en na diens vertrek Juffrouw Mulder)
Cornelis Aertsz van Scherpenzeel
Teunis Willemsz van der Croon
De erfgenamen van Cornelis Woudenberg
Jan van der Puijl
Goosen Termije
Sievert Bor
Gerrit de Slager
De Heer De Haan
Joost de Peijper
De weduwe van Cornelis Rap
Aelbert van Wees
Marritje Abcouden
De volgorde der huizen in deze "Uytzettinge van de Dorpslasten" is van zuid naar
noord. Minder dan de helft van deze bewoners van de Clapstraat was zelf eigenaar van
het huis waarin zij zaten; de meesten waren huurders.
Door deze gegevens te combineren met informatie uit het Archief Dorpsgerechten
(Rijksarchief Utrecht) en het historisch archief van de Historische Kring Breukelen 18
valt bij benadering na te gaan waar het huis waarin Weyerman woonde, moet hebben
gestaan.
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De buitenplaats Vroeglust

In de periode tussen 1732 en 1745 werd door een aantal aankopen het terrein gevormd
waarop in 1747/48 de buitenplaats Vroeglust werd gesticht. Die aankopen van grond
en huizen werden gedaan door Francois de Haan, koopman aan het Rokin te
Amsterdam.
In 1732 nam Francois de Haan drie huizen met erven, tuin en een "speelhuis"
(theekoepel), gelegen tussen de Clapstraat en de Vecht, over van de schilder en
glasmaker Joost de Peijper. In een van die huizen woonde De Peijper zelf, in het
tweede de weduwe De Haan en in het derde Gerrit de Slager.
In 1737 kocht Francois de Haan het huis van de weduwe van Cornelis Jacobsz Rap.
In 1745 werd Francois de Haan eigenaar van twee huizen die Steven Duym in 1731
had gekocht van Goosen Termey. Dat moeten de woningen zijn geweest waarin in
1725-1727 deze Goosen Termey en Sievert Bor woonden.
In 1755 kocht Francois de Haan ook nog het huis van schipper Jan Dorland, dat
laatstgenoemde eerder had overgenomen van schipper Jan van Munster; deze had het
op zijn beurt in 1731 gekocht van timmerman Albert van Wees.
Doordat de buitenplaats Vroeglust nog bestaat (thans Herenstraat 58), is de plek
van zeven huizen uit het bovenstaande lijstje gelokaliseerd.
Tussen 1880 en 1982 is de particuliere bewoning van Vroeglust onderbroken
geweest en diende het de Rooms-Katholiekekerk als pastorie. In die tijd kreeg het aan
de zijde van de Herenstraat een gevel die in niets doet vermoeden dat daarachter een
voormalig Vechtbuiten schuil gaat. Vanaf de overzijde van de Vecht is gelukkig nog
wel het een en ander van de vroegere luister te zien 19 .
Het noordelijke buurhuis van Weyerman

In 1724 werd het huis ten zuiden van het latere Vroeglust door de erfgenamen van Jan
Cornelisz Scharley verkocht aan Jan van Rooijen. Ms belendende huiseigenaren
werden toen vermeld noord Goosen Termey en zuid schout Hendrick Block. Van
Rooijen verkocht het in 1745 aan William van Dijk, maar het bleef nog tot 1746
verhuurd aan Cornelis Karshof. In 1725-1727 was het vermoedelijk ook een
huurwoning. Misschien huurde Jan van der Puijl het toen van Jan van Rooijen.
De huisbaas van Weyerman

Ten zuiden van Jan Cornelisz Scharley bezaten omstreeks 1715 de erfgenamen van
Jacob de Lint een huis, waarvan de positie werd aangeduid als tussen Jan Cornelisz
Scharley aan de noordkant en de weduwe van Bastiaan Odijk aan de zuidkant.
Laatstgenoemde wordt in andere bronnen vollediger aangeduid als Geertrui Kelfkens,
weduwe van Bastiaan van Odijck en eigenaresse van een veerschuit op Amsterdam".
Haar kwamen we in ons lijstje van Clapstraatbewoners tegen als de zuidelijke
buurvrouw van Jacob Campo Weyerman.
In 1724 was dat huis niet meer in handers van de familie De Lint, maar van schout
Hendrik Block. Hij verhuurde het; in 1724 aan Lambert Gerberts (die f 4,- dorpslasten
moest betalen) 21 , in het begin van 1725 nog aan Jan Kruyk en daarna gedurende 1725 1727 blijkbaar aan Jacob Campo Weyerman.
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Dit huis van Hendrik Block vulde niet de gehele perceeldiepte tussen Clapstraat en
Vecht. Er was Kier sprake van een dubbele bebouwing. Aan de oostkant van de Clapstraat lagen op dezelfde hoogte als waarop aan de Vecht het huis van Block stond, drie
kleinere woningen. Hierin zullen ten tijde van Weyermans verblijf in Breukelen naar
alle waarschijnlijkheid Van Scherpenzeel, Van der Croon en de familie Woudenberg
gewoond hebben.
Het door Weyerman van Block gehuurde huis was vanuit de Clapstraat bereikbaar via
een steeg.
Weyermans varende buurvrouw

Hoewel ik hierbij op dit moment voorzichtigheidshalve een voorbehoud maak, omdat
de na-Middeleeuwse geschiedenis van de Clapstraat nog niet systematisch en uitputtend
is bestudeerd, denk ik inzake het huis van Geertruid Kelfkens aan het huidige adres
Herenstraat 42.
Weduwen oefenden in vroeger eeuwen vaak een beroep uit door terwille van het
behoud van een bestaansbasis in de voetsporen van hun overleden man te treden.
Weyermans buurvrouw Geertrui (of Geertruyd) Kelfkens was evenwel niet door het lot
maar door een bewuste benoeming schipperse op Amsterdam geworden. Dat gebeurde
in 1708 bij besluit van de zeer geamancipeerde Anna Pergens, weduwe van Johan Ortt
I van Nijenrode. Geertruyd was toen nog de "huisvrouw van Bastiaen van Odyck" . Zij
vervulde een open plaats die was ontstaan door het overlijden van schipper Hendrik
Jansz Bakker22 .
Geertrui was niet de enige in Breukelen die een beurtschip exploiteerde. Rond het
midden van de achttiende eeuw telde Breukelen zes schippers, van wie er vier op Amsterdam en twee op Utrecht voeren 23 , een flink aantal voor een dorp met slechts ruim
200 huizen.
De buitenplaats Vreedegrond

Op het terrein waarop het huis stond waarin Weyerman woonde, alsmede dat van zijn
buurman aan de noordzijde stond, in 1778 het buitenplaatsje Vreedegrond. Dat buiten
werd in dat jaar door het Haarlemse echtpaar Mr. Johannes Prince en vrouwe Elisabeth
Rauwenhof (eerder weduwe en erfgenaam van de Neer William van Dijk) verkocht aan
de Neer Jan Willem Bozee te Amsterdam. Het werd dus eerder dan 1778 gesticht, maar
vrijwel zeker na de jaren waarin Weyerman in Breukelen woonde. Het stond aan de
Vecht. Tussen Vreedegrond en de Clapstraat waren de drie kleinere huizen
gehandhaafd.
Het stichten van buitenplaatsen aan de Vecht vond langs de Clapstraat duidelijk
later plaats dan in het buitengebied van Breukelen. Het kostte daar ook weer vanwege
de aankopen die er voor moesten worden gedaan.
In 1791 ging het buiten Vreedegrond door verkoop over op Christiaan van
Tarelinck. Ten noorden van Vreedegrond woonde toen J. Craemer (op het buiten
Vroeglust) en ten zuiden Willem Doornenwaard (op het adres tegenwoordig
genummerd Herenstraat 42).
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In 1796 werd Vreedegrond eigendom van Joachim Sebastiaan Stroeck, in 1806 van
Johannes Hobus. In 1818 gingen de eigendomsrechten via Hobus' schoonzoon
Theodorus Henricus Abels over naar mevrouw Gerharda Mooyen, weduwe van W.
Cnoop te Breukelen.
Omstreeks 1875 was Vreedegrond er niet meer. Op de grond waarop het had
gestaan werden toen arbeidershuizen gebouwd. In een daarvan woont thans de in
Breukelen zeer populaire "ome" Chris van Elk. Langs zijn huis loopt van de
Herenstraat tot aan de Vecht nog steeds een naamloze steeg, die naar Breukelse traditie
thans "de steeg van Chris van Elk" wordt genoemd. Aan de Herenstraat staan voor de
via deze steeg bereikbare arbeiderswoningen tot op de dag van vandaag (hie, weliswaar
verbouwde, maar in oorsprong toch enkele eeuwen oude pandjes (Herenstraat 48, 46
en 44).
Aan de Vechtzijde van de steeg van Chris van Elk kan men nog een algemene
indruk krijgen van hoe Weyerman ooit heeft uitgezien over de Vecht. Aan de overzijde
van de Vecht lag toen de buitenplaats Watervoor. In de vorige eeuw werd die
afgebroken, waarna op die plek het huis Villa Nova (Zandpad 45) is gebouwd.
Wijziging van de naam Clapstraat in Herenstraat

De vervanging van vrij veel oude huizen door een veel kleiner aantal Vechtbuitens en
de verhoging van het gemiddelde welstandsniveau van de Clapstraatbewoners
betekenden een kwaliteitsverbetering van die straat. De naam Clapstraat of Klapstraat
vond men toen niet meer zo geschikt24 . In pleats daarvan vond de naam Heere(n)straat
ingang. Rond 1730 werd de naam Heerestraat reeds zo nu en dan gebruikt als
synoniem van Clapstraat. Daarna was er large tijd veelvuldig sprake van de Heere- of
Clapstraat, totdat in de eerste helft van de negentiende eeuw de naam Clapstraat
nagenoeg geheel in onbruik raakte 25 .
Noten
A.A. Manten, 'De scheepvaart op de Vecht.' In: Maandblad Oud-Utrecht 64 (1991) 11/12, pp.
118-130.
2. A.A. Marten, 'De kerstening van de Vechtstreek.' In: Tijdschnft Historische Kring Breukelen 7
(1992), nr. 2, pp. 65-82.
3. Zie noot 2.
4. A.A. Manten, 'De Middeleeuwse geslachten Van den Poel en Van Rijn en de hofstede De Poel te
Breukelen.' In: Tijdschnft Historische Kring Breukelen 7 (1992), nr. 1, pp.43-59.
5. Zie noot 2.
6. Zie noot 2.
7. A.A. Manten, `Kasteel Ruwiel en het geslacht Van Ruck.' In: Tijdschnft Historische Kring
Breukelen 6 (1991), nr. 4, pp. 174-187, en: A.A. Manten en K. Sierksma, `Oorsprong van het
geslacht Van Rude en de relatie met de geloofsprediker Liudger.' Tijdschrift Historische Kring
Breukelen 7 (1992), nr. 3, pp. 138-147.
8. A.A. Marten, `Oudste landgoed bij Breukelen aan de Vecht.' In: Tijdschnft Historische Kring
Breukelen 5 (1990) nr. 4, pp. 137-149. Zie ook noot 4.
9. Zie noot 7.
10. Zie noot 4.
1.

7

11. A.A. Manten, 'De oostzijde van de Klapstraat (Herenstraat) omstreeks 1540 en in 1474.' In:
Tijdschrift Historische Kring Breukelen 5 (1990), nr. 4, pp. 121-136.
12. Zie noot 4.
13. Zie noot 11.
14. Zie noot 11.
15. J. Slingerland, 'De vernietiging van Breukelen in het Rampjaar 1672-73.' In: Tijdschrfft
Historische Kring Breukelen 4 (1989), nr. 1, pp. 63-67, en: J. Slingerland, 'Breukelen en de
Waterlinie in 1672/1673.' In: Tijdschnft Historische Kring Breukelen, 4 (1989), nr. 4, pp. 193200.
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Jacob Campo Weyerman en het huffs van Jacob
Lindenbergh
JAN WILLEM GUNNING
Toen Jacob Campo Weyerman in Breukelen woonde, wijdde hij in 1725-26 in de
Ontleeder der Gebreeken en in de Echo des Weerelds enkele hatelijke stukjes aan "de
Reus Kakus" , die eigenaar was van een buitenplaatsje in Breukelen. Er wordt in die
stukjes prachtig gescholden en Weyerman geeft daarbij veel informatie over zijn
slachtoffer. Zo schrijft hij dat Kakus "een oneven Olifants Poot" heeft en een "Tong
die onbezweeken, Zig van de Stempel Straf wist vrij en vrank te preeken". Kakus loopt
te "Vagebondeeren met geestelijke Prentverbeeldingen van Romeyn de Hooge" en hij
wordt in een van de stukjes opgevoerd als een spook met een zak vol afgekeurde
munten. Deze en andere details stelden Mej. Dr. I.H. van Eeghen in staat "Kakus" te
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identificeren. Zij toonde overtuigend aan dat Weyerman een beruchte Amsterdamse
uitgever op het oog had, Jacob Lindenbergh (1675-1727). Lindenbergh had een
horzelvoet, hij had een keen geprobeerd met vals gestempelde schellingen te betalen en
hij had een bijbel uitgegeven met platen van Romeyn de Hooghe l .
Weyerman heeft enkele malen smalend geschreven over Lindenberghs buitenverblijf, "Dat Spookpaleys der Vegt". Hij noemt het soms Kleyn Angola, ook wel kortweg
Angola, soms Slakkenburg, maar meestal Paddesteyn. Mej. Van Eeghen heeft aangegeven waar dat huis stond. Zij schreef dat Lindenbergh "naast de bestaande huizen
Lisboa en Angola van de familie Pechlin een huis Kleyn Angola" liet bouwen. Zij is
er dus vanuit gegaan dat Kleyn Angola een echte naam was. Het zou jammer zijn als
dat waar was, want dan zou de zaak niets met Breukelen te maken hebben, maar Mej.
Van Eeghen vergiste zich 2 . Weyerman heeft het over "een buitenplaats aan de
Breukelense Vecht" en de door Mej. Van Eeghen aangewezen plaats voldoet niet aan
die omschrijving. De buitenplaats Angola lag vlakbij Nieuwersluis, in de heerlijkheid
Mijnden: niet in Breukelen en zelfs niet in het Sticht.
Waar moeten we het huis dan wel zoeken? In Breukelen, aan de linkeroever van de
Vecht, tussen de rivier en wat destijds de Heerenweg heette (nu de Straatweg). Daar
kocht Lindenbergh in 1722 een stuk grond met een huis 3 van Hendrik Block, schout
van Breukelen. De beschrijving in de transportakte doet vermoeden dat het huis
eenvoudig was. Een paar jaar later is er echter duidelijk sprake van een buitenplaats.
Als we Weyerman geloven wanner hij Lindenbergh de bouwheer noemt, dan heeft
Lindenbergh het huis dat hij kocht, afgebroken en er een groter huis voor in de plaats
gesteld.
In de Ontleeder geeft Weyerman op 3 en op 10 september 1725 een verslag van een
bezoek aan de plaats. Hij klaagt over de steile trap die men door een gat bereikt en "die
zo maklyk was om te beklimmen, als een met Spaansche zeep bestreeken Mast". Wie
wel eens in het huis is geweest, herkent die steile trap meteen. Het huis werd na de
dood van Lindenbergh in 1727 nog tot 1741 aangehouden door zijn weduwe4 . Net als
in Amsterdam heeft de familie ook in Breukelen een spoor van schulden achtergelaten.
De volgende eigenaar doopte het huis "Hoogerlust". Het bleef tot in het midden van de
vorige eeuw in handen van Amsterdamse families, werd vervolgens lange tijd als kostschool gebruikt en werd vanaf 1901 (inmiddels omgedoopt tot "Nieuw-Hoogerlust")
weer particulier bewoond. Het bestaat nog steeds (met als adres: Straatweg 204) en
sinds 1982 woon ik erin. Toen ik me verdiepte in de geschiedenis van het huis, stuitte
ik op Lindenbergh en op wat Mej. Van Eeghen over hem had geschreven. Dat leidde
ertoe dat zij en ik op een mooie zondagmiddag in 1985 op "Paddesteyn" hebben gepraat over de bouwheer, een zeer verlaat gevolg van een stukje van Weyerman uit
1725!
E6n raadsel blijft onopgelost: waarom koos Weyerman de naam Kleyn Angola? Er
zal, zo veronderstelde Mej. Van Eeghen destijds, op Angola wel iemand gewoond
hebben die iets op zijn kerfstok had. Maar dat blijft gissen.
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Noten
1.

2.

3.
4.

I.H. van Eeghen, `Gijsbert Tijssens' toneelstukken en het bedrog in de achttiende-eeuwsche
boekhandel'. In: Ondernemende geschiedenis, opstellen aangeboden aan Mr. H. van Riel. Den
Haag, 1977, pp. 109-123. Zij schrijft de naam als Lindenberg, ik volg de spelling van
Lindenberghs laatste handtekening.
Dit kwam aan het licht in 1984 en Mej. Van Eeghen heeft hear fout toen ruiterlijk toegegeven. De
betreffende publikatie was echter niet bekend in Weyertnankringen, zodat daar de verondersteLling
uit 1977 gemeengoed bleef. Zie J.W. Gunning, 'Hoogerlust in de achttiende en negentiende eeuw:
buitenverblijf en kostschool'. In: Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap Mftarlake
(1984), pp. 49-70.
Rijksarchief Utrecht, dorpsgerechten 313, 11 september 1722.
In die tijd wordt het huis vermeld als de "Pleats genaamt Lindenbergh". Rijksarchief Utrecht,
notaris Hendrik Bilstijn te Kockengen, 29 november 1737.

Drie patriotten-auteurs in de loge
ANDRE HANOU
In Nederland komt er langzaam meer aandacht voor het feit dat vele achttiende-eeuwse
schrijvers, politici en andere voor cultuur en maatschappij belangrijke figuren
afkomstig waren uit de vrijmetselarij, of daar een tijdlang banden mee hadden. De
betekenis van deze organisatie binnen het grotere geheel van de Verlichting, blijft voor
ons land nog vrijwel ononderzocht. Daarom is elk feit winst. Hieronder een kleine
uiteenzetting over de betrekkingen met de vrijmetselarij, van 't Hoen, Ondaatje en
Bosch.
Een kleine uiteenzetting. Diepgaander onderzoek blijft mogelijk of nodig: bijvoorbeeld naar de connecties van de genoemden met alle "Broeders" die zij in de loop der
jaren ontmoet hebben, in tenminste twee loges.
Pieter 't Hoen
Het belang van Pieter 't Hoen l (1745-1828) zal weinigen onbekend zijn. Ik denk clan
niet zozeer aan zijn fabels, kindergedichten en toneelstukken; wel aan de enorme
betekenis die hij gehad heeft als een van de voornaamste schrijvers van de patriotten,
vooral als redacteur van het in de patriottentijd meest gelezen blad: de Post van den
Neder-Rhijn (1781-1787; later nog vervolgd in zijn Nieuwe Post van den Neder-Rhijn,
1795-1799).
Helemaal zeker is het niet dat we met onze Pieter 't Hoen te makes hebben; maar
op 21 oktober 1810 wordt een Pieter 't Hoen `voorgesteld' in de Leidse loge La Vertu,
door Cornelius Ascanius van Sypesteijn 2 . Van een receptie vied ik echter niets
vermeld. Evenmin kon ik tot nog toe ontdekken waarom zijn opname niet doorging.
Het verklaart wel waarom `onze' Pieter in De waare Bataven helemaal van onderop
moest beginnen.
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De notulen van de loge De waare Bataven 3 te Duinkerken, vrijwel geheel bestaand uit
gevluchte patriotten, beginnen 31 maart 1790. Al in het eerste jaar lijkt er flink verschil
van mening geweest te zijn. De reden is niet duidelijk, maar heeft vermoedelijk te
maken met een conflict dat elders zijn basis had: de politiek. Een groep van zes mensen
werd de loge uitgewerkt; bij hen: Von(c)k en de later als Agent van Nationale
Opvoeding bekender geworden Theodorus van Kooten. Daarna wordt het rustiger.
Maar deze loge zal nog vrij lang een verzamelplaats blijven voor lieden die iets willen
in de Nederlandse politiek. Het is, na de nieuwe start van de loge in 1795, in Den
Haag, beslist aan deze loge te danken dat het percentage vrijmetselaars in het 'parlement' aanzienlijk hoger moet zijn geweest dan bij de bevolking van Nederland als
totaal, want er worden zeer vele `Representanten' in De waare Bataven gerecipieerd4 .
In de Duinkerkse periode is een opvallend trekje aan deze loge, dat veel leden hun
best doen ook door middel van een vers of een andere creatieve literaire bijdrage, het
logeleven gestalte te geven5 . Het kan (ten van de redenen geweest zijn, waarom 25
december 1791 voorgesteld wordt als Leerling: de bekende politieke redenaar
Ondaatje. Hij zal binnen korte tijd de functie krijgen van Orateur'
Vlak daarvO6r, op 21 november 1791 (is er verband?) wordt een ander als Leerling
voorgesteld: "de Citoyen Pieter 't Hoen". Voorzittend Meester in deze periode is Hajo
Tuinhout 6 . Na die loge volgt een "tafelloge". Het hangt zonder twijfel samen met het
voorstel 't Hoen in de loge op te nemen, dat de Meester gedurende de tafelloge
verzoekt om bijzondere "secretesse" met betrekking tot de die dag voorgestelden. Het
mag duidelijk niet leiden tot geruchten, dat een politiek zwaargewicht als 't Hoen
vrijmetselaar wordt!
Op 5 december 1792 volgt zijn feitelijke receptie als Leerling (hij is dan 42 jaar en
geeft als beroep op: "negociant"). Tijdens de hierop volgende tafelloge verzoekt 't
Hoen om in de eerstvolgende Compagnonslogeals Compagnon (of: Gezel) gerecipieerd
te mogen worden. Die receptie volgt dan ook op 19 december 1792. 't Gaat snel: op
2 januari 1793 vraagt hijzelf de derde graad (de Meestergraad) te mogen ontvangen,
"omdat de tyd van ons verblyf alhier misschien kort zal zyn, en de hoop schynt te
vermeerderen, om spoedig naar het vaderland te vertrekken" 7 . Die hoop hangt samen
met de militaire situatie: even lijkt het er eind '92 op dat de Franse legers in Nederland
kunnen doordringen. Dat zou echter nog twee jaar duren. Zijn verzoek werd 9 januari
behandeld en goedgekeurd in de vergadering van Meesters, zowel om de door hem
opgegeven reden, als omdat hij "reeds tot Jaren gekomen [was], en veel blyken van
zucht voor de Maconnerie heeft gegeven". Van die "blyken van zucht" moet men zich
niet teveel voorstellen: het wordt bij vrijwel elke kandidaat gezegd, zelfs als deze nog
korter bij de vrijmetselarij betrokken geweest was dan 't Hoen. - Nog diezelfde 9e
januari ontving Pieter de graad van Meester.
Bij de eerstvolgende verkiezingen binnen de loge, op 19 juni 1793, wordt Pieter
"Terrible". Dat is geen topfunctie. De Terrible is een officier (bestuurder) die voornamelijk tot taak heeft nieuwe kandidaten ve•Or hun receptie in de "kamer van onderzoek" terzijde te staan; althans in het geval van deze loge, blijkens een bewaard
gebleven "instructie" voor die functionaris 8 . Deze functie behoudt hij in de Duinkerkse
periode.
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Tot hoger functies brengt Pieter 't Hoen het niet, in Duinkerken. Was hij daarvoor niet
geschikt? Had hij het te druk?
't Is niet zo dat hij zich niet betrokken voelde bij het wel en wee van De Waare
Bataven. Zo stelt hij op 5 juni 1793 voor zijn zoon Reinier als Leerling te recipieren9 .
Op 19 maart 1793 draagt hij als Compagnon voor twee Franse officieren, uit een
Bretons bataljon dat op dat moment vlak bij Duinkerken bivakkeerde. Als Leerlingen
waren die al eerder door zoon Reinier voorgesteld. Op 24 maart oppert hij de
mogelijkheid uit het genoemd bataljon een "ambulante" loge te creZren (d.i. een loge
zonder vaste verblijfplaats; doorgaans bestaand uit militairen). Maar daar horen we
niets meer van 10 .
Opmerkelijk is, dat onze literator, in tegenstelling tot vele anderen, nooit genoemd
wordt als iemand die in proza of poezie een bijdrage levert. Nooit houdt hij een rede.
Dat wijst niet op een bijzondere betrokkenheid bij de vrijmetselarij. Zelfs moet in de
vergadering van Meesters op 12 juli 1794 de voorzitter (Van der Meer) "niet zonder
aandoening" constateren dat er bericht is van 't Hoen, dat deze voor 't lidmaatschap
bedankt. Weliswaar lijkt de achtergrond te zijn: financiele krapte. Want nadat de op
hem afgestuurde ds. Marcel met hem gesproken had, berichtte Marcel op 16 juli dat 't
Hoen bleef, maar dat hij wel verzocht dat men zou goedkeuren dat zoon Reinier
bedankte als contribuerend lid. Twee was kennelijk financieel teveel.
Wanneer na de omwenteling De waare Bataven zich in Den Haag vestigt, gaat Pieter
't Hoen niet mee - althans, ik vind daarvan geen spoor l . Het ligt ook niet voor de
hand dat hij hiervan lid blijft, omdat hij een belangrijke post krijgt in Utrecht 12 .
In Utrecht was op dat moment geen loge actief; voorheen bestaand hebbende loges
waren toen "in ruste" gegaan, zoals dat heet. Dat Pieters gevoelens voor het
magonnieke niet dood zijn, blijkt uit het felt dat hij - samen met Quint Ondaatje, zijn
oude politieke vriend, en met nog anderen - in 1805 een nieuwe loge opricht in de stad
Utrecht: De Vereenigde Broederen 13 (ook wel La Nouvelle Astree genoemd).
't Hoen moet beschouwd worden als een van de belangrijkste stimulators: de eerste
vergadering, op 1 februari 1805, is bij Ondaatje thuis, de tweede (8 febr.) bij Pieter.
Hij wordt vrijwel meteen secretaris. De notulen van deze loge zijn dan ook in zijn
handschrift, tot en met 4 juni 1806.
Hij wordt er zelfs Orateur, op 13 maart 1807. VOOr hem was Ondaatje dat geweest,
zoals verwacht mag worden; maar Ondaatje had wegens onenigheid afscheid genomen
(zie hieronder). 't Moet wel gezegd dat 't Hoens taak als Orateur, voorzover ik dat kan
zien, zo goed als altijd wordt waargenomen door Van Haaften. De Broeders worden 11
augustus 1808 dan ook verzocht "van tyd tot tyd te doen, eenige redevoeringen ten
einde den Br. Orateur [.. uit hoofde hunner weinige praesentie bij de Vergaderingen
daarin eenigsints te gemoed te komen" 14 .
Bij de verkiezingen van 8 februari 1809 wordt 't Hoen vermoedelijk om die reden
slechts Tweede Orateur. En hij bedankt voor het lidmaatschap van de loge kort daarop:
op 27 maart 1809.
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Pieter Ondaatje
Pieter Philip Jurriaan Quint Ondaatje (1758-1818) is befaamd als ideoloog van de
vroege patriotten en als kundig organisator van de burgerdemocratie te Utrecht. In het
literaire is hij voornamelijk bekend als begaafd redenaar, die niet alleen zijn gehoor
wist te overtuigen maar bovenal te emotioneren. Dat is een buitengewoon belangrijke
gave, in de laatste decennia van de achttiende eeuw. ParociieZn op dit soort hartstochtelijke, snikkende patriottische redevoeringen kan men niet zonder genoegen lezen, in
bladen als de Janus (1787).
Ondaatje werd 25 december 1791 in De Waare Bataven voorgesteld. Hij werd
Leerling op 4 januari 1792 (ook in zijn geval werd met nadruk gevraagd om strenge
geheimhouding), Compagnon op 18 januari, Meester op 17 februari 1792, lid en
Orateur op 20 juni 1792.
In deze laatste functie maken zijn prestaties duidelijk indruk, zelfs als ik rekening
houd met het gechargeerde-lofprijzende, eigen aan die tijd. Zijn redes zijn altijd "uitmuntend" (4 juli 1792, 1 augustus 1792), of anders gaat het wel om een "alleraandoenlykste & toepasselyke reedenvoering" (3 augustus 1792), een "zeer toepasselyke &
leerryke aanspraak" (8 augustus 1792). Op een dag slaagt hij erin en een "leerryke aanspraak" en een "onderwyzende aanspraak" te doen 15 . Wanneer er in het Frans
gesproken moet worden, laat Ondaatje dat doorgaans aan een ander over: kon hij in die
taal niet op de juiste wijze zijn emoties regisseren?
Op 18 juni 1794 wordt hij vervangen door een andere Orateur. Misschien heeft hij
andere bezigheden, of anders is zijn ijver verflauwd: 17 oktober 1794 wordt hij
gemaand zijn contributie te betalen. lk vind hem bij De waare Bataven na hun
verhuizing naar Den Haag slechts drie keer vermeld: een keer als absent (26 maart
1798), 66n keer als present (8 augustus 1795), bij welke laatste gelegenheid onmiddellijk duidelijk is dat Ondaatje nog steeds aanzien genoot als oratorisch geweldenaar.
Want, zo staat er enigszins enigmatisch in de notulen, toen "heeft den B[roeder]
Ondaatje, niet tegenstaande den B[roeder] Orateur tegenwoordig was eene redenvoering [...] gedaan". Veel later, op 8 januari 1806, is Ondaatje nog een keer
aanwezig, vermoedelijk als gast. Die dag is de tijding binnengekomen, dat Frankrijk
en Oostenrijk vrede gesloten hebben. Dat horen we pas als iemand een toast op die
vrede voorstelt. Maar wie anders dan Ondaatje is het, die die toast voorstelt?
Het is duidelijk, dat als ooit iemand onderzoek gaat doen naar de retorische kwaliteiten van de literaire, politieke of maconnieke redevoeringen van deze decennia, Ondaatje een van de figuren is die het meest in aanmerking komen onderzocht te worden.
Ondaatje behoorde later, 1 februari 1805, samen met 't Hoen, tot de oprichters van
de Utrechtse loge De Vereenigde Broederen (zie hierboven). Bij de eerste taakverdeling, op 24 februari 1805, wordt hij Orateur.
Hij houdt zijn taak niet lang. Op 29 juli 1805 zegt hij zijn functie neer te leggen.
Interessant is de reden, towel voor Ondaatjes karaktervastheid en blijvende politieke
overtuiging, als voor de maconnieke wereldbeschouwing. Hij zegt namelijk dat de
afwijzing door de loge van een bepaalde kandidaat, Matthijs Gravelaar, niet strookt
met het principe van de gelijkheid 16 . Hij wendde zich over deze kwestie zelfs tot het
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Hoofdbestuur van de Vrijmetselarij. Werd Gravelaar afgewezen om zijn sociale
herkomst? Ondaatjes biograaf zou deze kwestie moeten ophelderen.
Uit het archief van de Utrechtse loge (zie 13 mei en 29 juli 1805) blijkt tevens, dat
Ondaatje ook lid was van de vrijmetselarij der Hoge Graden. Hij is Souverein Prins
van het Rozekruis, en zelfs Grootmeester van het Kapittel van de Hoge Graden te
Utrecht 17 .
Bernardus Bosch
De dolle Diemer dominee Bernardus Bosch (1746-1803) is een van de merkwaardigste
patriotten 18 . Hij genoot faam als 'gewoon' en als politiek dichter (zijn De Eigenbaatuit
1785, meermalen herdrukt, genoot de eer door Jan Kinker geparodieerd te worden).
De politiek was ook oorzaak, dat hij zijn ambt kwijtraakte: de Diemer boeren hadden
het bepaald niet op deze progressief begrepen.
Het meest kenmerkend voor Bosch is waarschijnlijk dat hij tot diegenen behoorde
die steeds radicaler werden, en daarvan jaren lang, luidkeels en steeds meer verbitterd,
kond bleven doen. In zijn geval voornamelijk in een hele reeks weekbladen. Op het
moment van zijn toetreden tot de loge had hij geschreven, of meegewerkt aan, de
Vaderlandsche [Na]Courant (1782-1795), De Menschenvriend (1788-1797) , De Godsdienstvriend (1789-1795) De Moei-al (1790), De leerzame Praat-al (1791-1793), De
Vaderlandsche Praat-al (1793), het Algemeen Letterkundig Magazijn (1794-1795), De
Weereld-Beschouwer (1794-95), De Politieke Opmerker (1795-1796), De wijze Man
(1795-1797), De vrije Godsdienstvriend (1796-1798), De Telegraaph (1797) , De Politieke Blixem (1797-1798), en was bezig aan zijn Revolutionaire Vraag-al (1797-1798).
Bladen uit zijn latere periode dragen niet zelden de benaming "Janus" in de titel, en het
zijn inderdaad klonen van de eerste Janus 19 : Bosch plunderde ongegeneerd vormen en
stijlmiddelen. Hij was overigens een der weinigen, denk ik, die een redelijk goed
politiek gedicht konden schrijven 2° .
Het zal geen verbazing wekken dat de in patria gebleven Bosch zich in 1797
schaarde in de gelederen van Les Vrais Bataves , de loge die zoveel actieve patriotten
in haar boezem opnam. Bosch woonde toen in Den Haag en was volksvertegenwoordiger (lid van de Nationale Vergadering).
Iemand dus die precies in het milieu van De waare Bataven paste? Dat nu lijkt toch
niet het geval geweest te zijn. Want het blijft nogal stil rond hem. We krijgen in de
notulen slechts enkele kale feiten te lezen.
Op 26 augustus 1797 wordt Bosch als kandidaat voor de loge voorgesteld - door
Eversdyk21 . Dan volgt er jets vreemds. Normaal wordt een vrijmetselaar-in-spe dan
enige tijd later als Leerling gerecipieerd, in aanwezigheid van de andere leden, waarbij
hij dan de 'proeven' doorstaat. Hier is het anders. Op 21 oktober 1797 deelt de Voorzittend Meester mee, dat hij Bosch Leerling heeft gemaakt, bij communicatie (dat
laatste wil zeggen: door hem mondeling bekend te maken met alles wat de Leerlinggraad regardeert, zonder proeven e.d.). Bosch treedt dus nogal onzichtbaar de Orde in.
De verdere opgang lijkt regelmatig te verlopen. Op 2 december 1797 wordt hij Gezel of Compagnon; op 21 december Meester, een gelegenheid waarbij het lid (vice-)admiraal De Winter de loge bezocht. Bosch is in 1797 tamelijk regelmatig present. Later
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nooit. Men kan dat toeschrijven aan de hectische ontwikkelingen in 1798: het jaar van
de staatsgrepen.
Maar er lijkt wel degelijk ids aan de hand te zijn. Op 9 januari 1800 wordt Bosch
namelijk voorgesteld als lid van de loge, door Van Tienen. Dat schijnt weerstand te
ondervinden, zonder dat op dat moment in de notulen de reden gegeven wordt. Want
op 1 maart 1800 vind ik vermeld, dat Van Tienen "persisteert" bij zijn verzoek Bosch
als lid te accepteren. En Van Tienen voegt er jets merkwaardigs aan toe. Hij wil dat er
die dag over het voorstel beslist wordt, "terwijl daar door aan den B[roeder] Bosch
singulier veel plaisier zal worden gedaan" . Waarom? Hoe dat zij - de vergadering geeft
toe. Tot op zekere hoogte althans: "om welke redenen bij de Loge is goedgevonden die
ballotage te doen, en is bij de opneming der stemmen bevonden dat De B[roeder]
Bosch met 8 stemmen tegen en 2 stemmen velOr is gedeballoteerd".
Bosch was dus met gewenst. Niet alleen is hij nooit benoemd in enige loge-functie.
Zelfs het gewone lidmaatschap (wat, tenzij het ambulante personen betrof, gewoonlijk
snel na het verkrijgen van de drie graden toegekend wordt) bleef hem ontzegd.
Naar de reden blijft het ook Kier voorlopig gissen. Was het iets in het persoonlijk
leven van Bosch, dat de leden van De waare Bataven tegen hem innam? Was het zijn
radicale positie in de politiek, die zelfs deze patriotse loge te ver ging?
Dat laatste lijkt me goed mogelijk. Want degene die zo insisteerde dat Bosch lid
moest worden van de loge, Van Tienen, was een Haagse uitgever die er dezelfde
politieke gevoelens als Bosch op nagehouden moet hebben. Bosch schrijft in zijn
autobiografie dat Van Tienen en een vennoot, hem verzochten voor hen te schrijven:
de politieke bladen De Burger Politieke Blixem (1800-1801) en De Janus Janus noon
(1800-1802). Deze bladen hadden volgens Bosch grote aftrek, maar gingen, wegens
uitgeversperikelen, met ruzie, in andere handen over. Die van Ondaatje en Pieter 't
Hoen! - Speelt bij dit alles dus een politiek verschil van mening?
Wer gegevens werpen me-er vragen op. De magonnieke posities van 't Hoen, Ondaatje
en Bosch laten jets zien van de attractiviteit van de vrijmetselarij, zonder dat wij in hun
geval het 'waarom' daarvan precies begrijpen. Het maakt echter ook hun biografie
gecompliceerder, misschien zelfs meer duister.
Dit soort vragen kan wellicht pas opgelost worden, als we beschikken over echte
biografieen, waarbij betrokken wordt de vraag welke mensen op een bepaald moment
lid waren van een loge, welke hun onderlinge affiniteit was, en welke positie zij
innamen in het maatschappelijke en politieke leven. Daarnaast hebben we nodig:
verschillende studies die het fenomeen van de vrijmetselarij vanuit diverse
invalshoeken doorlichten op de betekenis daarvan voor de cultuur van de Verlichting.
Daarbij hebben we nets of weinig aan opgeblazen uitspraken dat die organisatie gezien
kan worden als twee of drie types genootschap.
Noten
1. Bij P.J. Buijnsters in zijn editie van Schasz' Reize door het Aapenland (p. 26-27) reeds, op basis
van schriftelijke informatie, de drie data waarop 't Hoen de drie gewone graden ontving, en het

15

feit dat hij in 1805 behoorde tot de aanvragers van een constitutiebrief voor "De Vereenigde
Broeders" (p. 26-27).
De gegevens in mijn artikel gaan, tenzij finders opgegeven, terug op de volgende archiefdelen,
aanwezig in het Groot Oosten der Nederlanden:
33 :2 = Notulen De Waare Bataaven I Les Vrais Bataves 1791-1795; 33:3 = Dito, 1795-1800;
33:4 = Dito, 1804-1805.
5:1 = Notulen De Vereenigde Broederen 1805-1810; 5:2 = Notulen Officiersvergaderingen De
Vereenigde Broederen 1805-1810.
In de andere archiefdelen op deze loges betrekking hebixnd, is nets aangaande de drie
besproken auteurs te vinden, dan triviale feiten, bijv. het betalen van contributie.
2. Archief loge La Vertu (in bent La Vertu), Notulenboek eerste graad 1768-1784. Van Sypesteijn
zelf was voorgesteld 14 november 1773. Hij werd Leerling en Gezel op 19 november.
3. Doorgaans in de literatuur voorkomend onder de naam Les vrais Bataves. Dat is misschien de officiele naam, aangezien de loge in de Duinkerkse periode ressorteerde onder het Franse Grootoosten, en de constitutiebrief (officiEle aide van oprichting) van dat orgaan afkomstig was. Maar
juist in die periode (vddr het overbrengen van de loge naar Nederland, in 1795) schreef men consequent in de in het Nederlands gestelde notulen: De waare Bataven. Het lijkt mij good de intentie
van de oprichters te volgen. Ik heb trouwens de indruk dat men juist, om in dit geval net van het
vaderland te vervreemden, zoveel mogelijk het Nederlands gebruikte.
Over deze loge werd eerder iets gezegd door J. Engel, in zijn 'De Loge "Silentium", Oosten
Delft', in: Thoth 27 (1976) pp. 81-115; m.n. pp. 96-101.
4. D.i.: zij krijgen de graad van Leerling.
5. Te wijzen valt op de prestaties van Reinier Dibbetz (auteur van het bled Heraclyt en Democryt
(1796-1798), J. van Haaften, P. Bryckx, A. van der Poth, ds. A. Marcel. Ik heb geen verder
onderzoek gedaan naar hun letterkundige produktie.
6. De anderen die 't Hoen in de loge aantrof, waren, gerekend naar het bestand van augustus 1792:
Ary van der Meer, Reinder van Kleffens, Arnand Marcel, Quint Ondaatje, Juste Ruigendyk de la
By, Adam van de Goorberg, Jan Eikenbroek, Abraham van der Poth, F. de Wolf van
Westenroode, Her menus Gerritse, Govert Jan van Persyn, Theodoor van Langen, Gerard van der
Looy Houthoff, Jacques van der Boon Mesch, Jan Willem Willemse, Pierre Bryckx, Jacques van
Haeften, Henry Bilsteyn, J.G. Dieriks, Lambert de Roller, J.Chr. de Kok, Pierre van Gorkom.
7. Op deze 2e januari wordt 't Hoens verzoek lid van de loge te worden goedgekeurd. Dit
lidmaatschap houdt ongeveer in, dat hij tot de vaste kern van de loge behoorde: hij kon
bestuursfuncties bekleden en was financieel mede-verantwoordelijk.
8. GON 33:1 = Wetboek c.d. voor Les Vrais Bataves.
9. Reinier werd Leerling op 19 juni 1793. Hij was toen 29 jaar, en kwalificeerde zichzelf als
"gewezen officier". Hij werd Meester op 18 jan. 1794. Toen het grootste deel van de loge in 1795
naar Den Haag overging, bleef hij, voorzover ik kan zien, aldaar actief, in ieder geval tot rond
1800. Zo introduceert hij op 16 oktober 1796 Van Oldenbarnevelt Tulling. Op 20 januari 1798
wordt hij "2e Expert" (geen zware pod), op 7 augustus 1799 "Ceremoniemeester", en op 17 juli
1800 "Tuleur".
10. Andere feiten: 3 april 1793 wil hij financiale bijstand verlenen aan het behoeftige huisgezin van
burger Van Solingen. 28 juni 1793 accepteert hij een benoeming in een commissie die het St.
Jansfeest moet voorbereiden.
't Hoen ontving in Duinkerken ook de Hoge Graden. Dat blijkt uit een passage in een brief (1
mei 1805) van A. van der Meer (Voorzittend Meester in 'Duinkerken') aan R. Dibbetz (Arch. Gr.
Oosten nr. 33:22).
11. Pieter wordt met name nog din keer gesignaleerd als aanwezig: op 2 febr. 1799. Toen werd de
Representant A. de Haan gerecipieerd als Leerling. Een bijzondere vriend of gelegenheid? - Ik
moet wel opmerken dat in deze jaren slechts sprake is van "'t Hoen" op de presentielijst, zodat
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nooit werkelijk zeker is of we uitsluitend met Reinier te maken hebben. Reinier wordt als zodanig
wel bij de verkiezingen genoemd.
Het fichesysteem op personen in het archief van het Groot-Oosten vermeldt, dat een Pieter 't Hoen
in 1801 lid werd van de Arnhemse loge De Geldersche Broederschap, en zijn ontslag daarvan nam
of kreeg in 1802. Ik heb het archief daarvan nog niet gezien en weet niet of het `onze' Pieter
betreft.
Samen met Pieter Marret, Gerardus Anthony Visscher, Jacob de Jonckheere, Laurent Francois (dit
Gerrit) van der Tuyl, Isaac Johannes Visseher, Steven Camp, Adrianus Hoevenaar, en Ondaatje.
Velen waren ook lid geweest van De Waare Bataven.
Hij houdt wel een rede op 24 november 1808. Dat jaar geeft 't Hoen voor het overige slechts blijk
van zijn belangstelling door zich te laten afvaardigen naar de Grote Loge: de jaarlijkse landelijke
bijeenkomst. - 't Hoens interesse laat zich goed vaststellen aan de hand van zijn presentie op de
officiersvergaderingen (d.i. het bestuur): hij is regelrnatig aanwezig van oktober 1805 tot in
oktober 1808; daarna nooit meer.
Hij hield tevens redevoeringen 20/9/92, 26/9/92, 3/10/92, 17/10/92, waarna hij een lange tijd
absent is. Vervolgens op 19/6/93, 3/7/93, 21/8/93, 11/9/93, 6/11/93, 4/12/93, 1/1/94, 15/1/94.
Zie de notulen van 25/10, 13/11/ en 29/11/1805.
Ik heb het archief van de Hoge Graden niet geraadpleegd; ook niet met betrekking tot 't Hoen en
Bosch.
Zie over hem de ongepubliceerde doctoraalscriptie (UvA, IvN, 1986) van Geert van der Burg:
Voor God en 't Vaderland. Dominee Bernardus Bosch [..J en zijn politieke journalistiek.
Zie over deze 'clustering' mijn 'De aerator als politick commentator. Het geval: JANUS (1787)',
in Spektator 19 (1990) nr. 1, m.n. pp. 68-69.
Zie hiervoor het tweede deel van zijn Gedichten (Leyden 1803).
Daniel Jacobus Eversdijk was een patriot (koopman), die zelf in Duinkerken 17/9/1794 in de loge
gerecipieerd werd.
Marinus van Tienen kwam oorspronkelijk, als vrijmetselaar, van de Vlissingse loge L'Astre de
l'Orient. Vanaf 1798 bezocht hij De Waare Bataven, en werd lid daarvan 6/4/1799. Zie voor hem
ook E.F. Kossmann, De boekhandel te 's-Gravenhage [...J. "s-Gr. 1937, p. 404.
Toegevoegd aan zijn Gedichten dl. III (Leyden 1803). De bedoelde passage: p. 329.

De bewooners der twaalf Zodiakx Herbergen *
MARCO DE NIET
Een puntmuts, een staf en een jas met sterren: is dat niet het beeld dat wij tegenwoordig hebben van een tovenaar? Die sterren zijn eenvoudig te verklaren:
Ik ben gesprooten uyt een oude Familie, myn Overgrootvader was een
Almanakmaaker tot Abdera, en myn Moeder was een Koopvrouw in St.
Janskruyd, en daarom wort ik van 't Gemeen aangezien voor een Tovenaar. 1
In deze observatie gaat het me om het beroep van de overgrootvader, wiens wichelarij
blijkbaar erfelijk belastend geacht wordt. "Almanakmaaker" staat voor Weyerman op
een lijn met charlatan. Dat is niet zo vreemd. De almanakken die hij kende toen hij dit
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schreef in 1725, bestonden voor een groot deel uit astrologische formules,
berekeningen van eclipsen en opposities, en prognosticaties. Zijn houding zal niet
wezenlijk anders zijn geweest dan de onze ten opzichte van huidige horoscooptrekkers.
Maar er waren al enkele almanakken in omloop die Weyerman op toekomstige ontwikkelingen hadden kunnen wijzen: in 1721 verscheen bijvoorbeeld een Eeuwigduurende liefdes almanak, opgedragen aan "de Jonge Jufferschap", waarin de astrologische
praktijk op de hak werd genomen in bijdragen als "De twaelf tekenen der liefde" (zoals
wispelturigheid, mijmeren, ongerustheid) en "Van de eklipsen in 't jaer der liefde". In
deze almanak is de band met de sterrenkijkerij nog sterk, maar ook dat zal veranderen.
Na 1740 gaat de almanak zich ontwikkelen van een astrologisch jaarboekje tot een
jaarlijkse bloemlezing van praktische en amusante teksten, een populair Sinterklaas- of
Nieuwjaarscadeautje voor vooral kinderen en vrouwen. De kalender blijft een vast
onderdeel, wat dan ook de rechtvaardiging is om het woord "almanak" in de titel te
voeren. Het zijn de veranderingen en de toename in omvang van het bijwerk, het
mengelwerk, die de achttiende-eeuwse almanakken een geheel ander karakter en vooral
een andere functie geven dan de zeventiende-eeuwse.
Traditie

In de zeventiende eeuw is de almanak een gebruiksboekje voor bijvoorbeeld zeelieden
en wiskundigen; voor kooplieden worden "comptoiralmanakken", een combinatie van
bureau-agenda en kasboek, op de markt gebracht. In de meeste almanakken treffen we
een prognosticatie aan, bijvoorbeeld de Italiaensche waarzegger van Antonio Magini.
Soms is er ook mengelwerk, zoals een kroniek, kluchten of liedjes. Ieder onderdeel van
een almanak bestond uit 66n los katern, waardoor het voor de koper mogelijk was zijn
eigen almanak samen te stellen.
Deze formule wordt ook in de achttiende eeuw nog toegepast bij enkele
almanakken, zoals die van de firma Stichter te Amsterdam, de uitgever van onder
andere de bekende Enkhuizer almanak. In het mengelwerk van deze traditionele
achttiende-eeuwse almanakken, steevast in het 16 ° -formaat, vinden we teksten die dicht
bij de zeventiende-eeuwse anecdotencollecties als die van Jan Zoet over Clement Marot
staan. Dit "conservatieve" karakter blijkt ook uit het voorkomen van hetzelfde
verhaaltje over een schoorsteenveger, zijn dochter en haar minnaar in almanakken van
Stichter uit 1739, 1755 en 17882 . Het zou me niets verbazen als het ook eerder en later
nog is opgenomen in een almanak.
Ook "comptoiralmanakken" verschijnen gedurende de hele achttiende eeuw,
evenals plakalmanakken (kalenders om aan de muur te hangen) en astrologische jaaren eeuwboekjes; na 1740 worden ze echter in aantal verre overtroffen door wat ik
noem de modieuze almanakjes, die gemaakt werden om aan de behoefte aan informatie
van diverse bevolkingsgroepen, als kinderen, boeren, theaterliefhebbers en
vrijmetselaars, tegemoet te komen en om die leesbehoefte te stimuleren. De uitgevers
vonden een groot gat in de markt.
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Vernieuwing

De ontwikkeling van de almanak hangt nauw samen met de verandering van het lezerspubliek dankzij de toenemende alfabetisering3 . Met almanakken spelen uitgevers
handig in op een groeiende vraag: almanakken zijn goedkoop, omdat ze klein zijn en
omdat er niet veel eisen gesteld worden aan opmaak en typografie; ze zijn gemakkelijk
te lezen, bieden voor een ieder praktische informatie over markten, het sluiten van de
poorten en het vertrekken van postkoetsen en trekschuiten, er is ruimte om komische
verhalen en liedjes op te nemen en ze bevatten leuke plaatjes. Om al deze redenen
worden ze gerekend tot de volkslectuur. Hiermee wordt niet bedoeld dat almanakken
speciaal gemaakt werden voor de laagste sociale klassen - alfabetisering was niet alleen
een verschijnsel onder de minder bedeelden - maar dat ze in principe voor een ieder die
kon lezen geschikt waren. Er zijn voldoende aanwijzingen om aan te nemen dat de
populariteit van de almanakken in de achttiende eeuw juist voor een groot deel te
danken is aan de beter gesitueerden.

NAT S SANCE DE VENUS
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Gebruikers

Op een aantal manieren kunnen we iets over de almanakkopers en -lezers te weten
komen. In de eerste plaats kunnen we vaak uit de titel, een voorwoord of het mengelwerk het beoogde publiek van een almanak afleiden. Titels als De huishoudelijke Hollandsche jufferlyke almanach of Nederlandsche dichtkundige almanak voor vrouwen
spreken voor zich, evenals Almanach der boekverkoopers , drukkers en binders en
Almanach der hoveniers. In die huishoudelijke almanak is vaak een waslijst te vinden
die vrouwen konden gebruiken bij het laten wassen en bleken van het wasgoed. Dat
"Meide servetten" , "Witte Gordijnvallen" "Onderkousen" , "Strijklinten" enzovoorts
voorkomen, is een duidelijke aanwijzing dat de almanak niet alleen voor het
bloemenmeisje op de hoek bestemd was. In de Almanach der hoveniers is een tractaatje
opgenomen over het kweken van ananassen, toch ook niet iets wat de meesten op hun
binnenplaatsje konden doen.
Opvallend is het aantal Franstalige almanakken dat in Nederland is uitgegeven. Van
de 335 achttiende-eeuwse almanaktitels die ik op dit moment ken, zijn er 50 Franstalig.
Een groot deel ervan heeft een Nederlandstalige parallelversie. Naast de Almanach curieux et utile de l'etat gaf Theodore Crajenschot ook De nuttelyke en aangenaame
staats-almanach uit; naast de Almanach des Francs-masons verscheen de Vry-metzelaars-almanach; en Martinus Magerus bracht niet alleen de Almanach des heroides
op de markt, maar ook de Dichtkundige almanach, of Keur van heldenbrieven. Naar
uitvoering en inhoud zijn ze gelijkwaardig. Van de laatstgenoemde parallelalmanak zijn
gelukkig van beide versies exemplaren bewaard gebleven voor het jaar 17774 . De
gedichten en verhalen in het mengelwerk zijn gewoon vertalingen van elkaar.
Het is denkbaar dat de Franstalige almanakken voor de buitenlandse markt gemaakt
werden, maar de praktische gegevens in de almanakken over de Nederlandse postdiensten en dergelijke pleiten daartegen. Er is bij mijn weten nog nooit onderzoek gedaan
naar de parallelalmanakken. Gegevens over oplagen en prijzen en een inhoudelijke
analyse zullen de vragen naar verschil en overeenkomst van publiek moeten
beantwoorden .
Meer duidelijkheid is er rond de patriotse en orangistische almanakken. In tientallen
almanakken worden vrijheid, gelijkheid en broederschap gepropageerd, of worden de
rechten van het Oranjehuis verdedigd. Zo verschenen er de Almanach voor het yolk van
Nederland, de Nieuwen Republikaanschen almanach en de Almanach der Bataafsche
revolutie enerzijds en de Almanak voor vorstenvrienden, de Oprechte Oranjealmanak
en het Snapsters nieuwejaars-geschenkanderzijds. Deze laatste verscheen van 1787 tot
1793 als satelliet bij De politieke snapster, het prinsgezinde tijdschrift en tegenpool van
de patriotse Politieke snapper. De personages die in de tijdschriften figureren, komen
ook in de almanak voor. We treffen er dezelfde satire aan, bijvoorbeeld in een bijdrage
als "Levensbeschijving van een zogenaamde Hollandsche patriot thans emigrant in
Frankrijk" 5 . De almanak mag dan als verkooptruc van de uitgever Willem Coertse
bestempeld worden, bij het onderzoek naar de periodieke pers in de achttiende eeuw
mogen dergelijke almanakken niet overgeslagen worden. Ze zijn als het ware
tijdschriften met een verschijningsfrequentie van een per jaar. En het lijkt me duidelijk,
de kopers van de tijdschriften waren ook kopers van de almanakken.
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Een tweede manier om informatie over het lezerspubliek te vinden is het zoeken naar
provenancegegevens. Is dat bij gewone boeken zoeken naar een speld in een hooiberg,
almanakken bieden tamelijk veel aanknopingspunten.
Almanakken werden in de loop van oktober en november op de markt gebracht. Er
werd uitgebreid geadverteerd met het oog op de feestdagen. Met name in de jaren
tachtig en negentig, na de komst van de uitgeversbandjes 6 , deden boekverkopers hun
best om van de boekjes fraaie cadeautjes te maken 7 : ze lieten bandjes maken van rood
marokijn, Turks leer of satijn en er werd zelfs geadverteerd voor Schildpaddenbandjes
en geborduurde bandjes van goud en zilver. De gemiddelde almanak kostte 10 stuivers ,
voor zo'n speciale uitvoering moest de klant soms meer dan het tienvoudige betalen.
Wie een dergelijk verzorgd boekje cadeau deed, liet het vaak vergezeld gaan van een
persoonlijke opdracht, geschreven op het schutblad. Aandoenlijk zijn de krabbeltjes
van kinderen die een almanak gekregen hebben en de naam van de guile gever voorin
noemen.
Belangrijker zijn de notities die in het kalendergedeelte gemaakt werden. Enkele
voorbeelden: een persoon die zijn naam niet voorin geschreven heeft, maar
vermoedelijk een diplomaat was, heeft in 1706 een comptoir-almanak, nu aanwezig in
de KB 8 , gebruikt als agenda op reis door Engeland. Hij heeft de data, de plaatsen en
zijn reisgenoten genoteerd. Het exemplaar van de Oprechte Nederlandsche almanach
uit 1790 in de UB Leiden 9 bevat notities van huishoudelijke card van mevrouw
Courtain nee Jerriere uit Edam. Interessanter is natuurlijk het exemplaar in de UB
Amsterdam van de Almanac genealogique van 1788, waarin enkele aantekeningen
staan van Betje Wolff, gemaakt tijdens haar reis naar Macon 1° .
Ook Kier wijzen de gegevens op een lezerspubliek van goede komaf, maar toch mogen we niet te snel conclusies trekken over het gebruik van almanakken in het algemeen. Almanakken verschenen in grote oplagen, vaak duizenden exemplaren. Via kramers en netwerken van boekhandelaren werden ze over het hele land verspreid l 1 . Een
bibliografische vuistregel luidt: hoe meer er waren, des te kleiner is de kans dat er
exemplaren bewaard zijn gebleven 12 . Die regel gaat zeker op voor almanakken, die
ook nog eens bij het ingaan van een nieuw jaar een deel van hun functie verloren. Als
er al een exemplaar van een jaargang bewaard is gebleven, dan is de kans groot dat het
in het bezit is geweest van een persoon die met zorg zijn boeken bewaarde. We zullen
meer te weten moeten komen over het koop- en verzamelgedrag van particulieren voor
we iets kunnen zeggen over de representativiteit van de provenancegegevens in
exemplaren die zich nu in openbare collecties bevinden.
Makers

Niet alleen de lezers laten ons met vraagtekens zitten. Er is ook nog weinig bekend
over de auteurs van de almanakken. Slechts enkele almanakken werden geheel door ea
auteur vervaardigd. Het bekendste voorbeeld is De Lantaarn van Hekim Baschi
Amurath-effendi, oftewel Pieter van Woensel. Gerrit Brender it Brandis maakte een
Almanach tot nut van 't algemeen namens de Maatschappij met dezelfde naam en van
de hand van Gerrit Paape is de Almanach voor burgers en burgeressen 13 . Maar
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verreweg de meeste almanakken verschenen anoniem, om de simpele reden dat er niet
een auteur was.
In de meeste gevallen was de uitgever verantwoordelijk voor de samenstelling van
de almanak. Via kranten en de almanak zelf vroeg hij betrokkenen om hem tegen
betaling betrouwbare gegevens over markten en dergelijke toe te sturen 14 . Voor het
mengeiwerk kon hij soms putten uit eigen fonds. De geografische bijdragen in de
Historische, geographische, konst en rein almanach bijvoorbeeld, van 1760 tot 1776
uitgegeven door Steven van Esveldt te Amsterdam, zijn woordelijk overgenomen uit de
Nieuwe geographie of aardryksbeschryving van A.F. Biisching. In 1761 hadden Van
Esveldt en enkele collega's dit meerdelige werk op de markt gebracht. Voor de
letterkundige bijdragen konden de uitgevers gebruik maken van de klassieken uit de
historische Nederlandse letterkunde: Vondel, Huygens, Poot, Bellamy, ze komen
allemaal in de jaarlijkse bloemlezingen voor.
Ook van Weyerman is er al een almanakbijdrage bekend. In de Oprechten nieuwen
Utrechtschen almanak voor 1777 werd zonder bronvermelding een komische
sollicitatiebrief van een schoolmeester opgenomen. J.Z. Kannegieter ontdekte dat deze
brief was overgenomen uit Den Ontleeder der gebreeken van 3 januari 1724
(Kannegieter geeft abusievelijk 1723) 15 .
Aan het einde van de eeuw werd het mengeiwerk steeds vaker samengesteld aan de
hand van ingezonden bijdragen, bijvoorbeeld in de letterkundige almanakken. De initialen van de schrijvers werden dan onder hun bijdrage(n) geplaatst. Sommigen zijn
gemakkelijk te herkennen: J.E.d.W. jr is natuurlijk Jacob Eduard de Witte junior 16 en
A.L.Pz. is Adriaan Loosjes Pietersz 17 . Gelukkig was het voor veel achttiende-eeuwse
vrouwen nog vanzelfsprekend de naam van hun echtgenoot aan hun meisjesnaam te
koppelen. De initialenreeksen die zo ontstonden, bieden genoeg houvast voor
identificatie: M.P.E.g.W. is Maria Petronella Elter geboren Woesthoven 18 en
A.K.geb.O. is Anthoinette Kleyn geboren Ockerse 19 .
Uit onderzoek is gebleken dat menige initialenreeks op te lossen is met behulp van
contemporaine gedichtenbundels en alba amicorum. Een belangrijke conclusie die
hieruit getrokken kan worden, is dat veel almanakbijdragen afkomstig zijn uit het
letterkundige circuit en dus niet zozeer van toevallige inzenders. Even belangrijk is de
constatering dat vrouwelijke auteurs een grote bijdrage leverden. Het oplossen van niet
eenduidige initialen wordt dan eenvoudiger: als in een almanak de initialen P.M. en
A.V.O. naast elkaar voorkomen, zoals in de Almanak van vernuft en smaak, kunnen
niemand anders dan de dames Petronella Moens en Adriana van Overstraten bedoeld
zijn en de bijdragen van E.M.P. in de Almanak voor jonge heeren en juffers voor 1790
zijn natuurlijk van de hand van Elisabeth Maria Post. Een heel nieuwe functie van de
almanakken komt zo aan het licht, namelijk het sterk groeiende aantal vrouwelijke
auteurs de gelegenheid bieden hun pennevruchten te publiceren.
Door hun slechte ontsluiting, zowel bibliografisch als inhoudelijk, worden almanakken
vrijwel geheel verwaarloosd in het historisch letterkundig onderzoek. Veel oorspronkelijk werk van bekende achttiende-eeuwers wacht nog op ontdekking; en het lijkt me
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niet uitgesloten dat er nog weer mengelwerk van Weyerman gevonden wordt, al dan
niet ondertekend met ons acroniem.
Noten
* Observatie, gehouden op de grondvergadering van 9 januari 1993. Vele gegevens zijn verzameld
door de deelnemers aan een werkgroep over achttiende-eeuwse Noordnederlandse aimanakken aan
de Vakgroep Nederlands to Leiden. 1k dank Heleen Comelissen, Els Dekker, Barbara de
Goederen, Bertil Govers, Richelle v/d Dungen Gronovius, Casper Gijzen, Jolie v/d Heuvel, Eddy
Verbaan, Deirdre van Witteloostuyn en Silvia Zwaaneveldt zeer voor hun inbreng.
Van bijna alle genoemde almanakken zijn de jaargangen waarnaar verwezen wordt, aanwezig
in de UB Amsterdam, de UB Leiden of de KB Den Haag.
1. Echo des weerelds, 3 december 1725.
2. `De meuwmodese schoorsteenveger, of Een vreemt geval tusschen een vader, zyn dochter en haar
minnaar' komt voor in exemplaren van D'erven Sticht. Enkhuyser almanach voor 1739 en 1754 en
van D'erfg. Stigt. Burger wagt-almanach voor 1788.
3. M. Monier, `Het wereldbeeld van de Gentse almanakken, 17e en 18e eeuw'. in: TIjdschrift voor
sociale geschiedenis 10 (1984), pp. 267-290.
4. UB Amsterdam, sign. Z 2952 en UB Leiden, sign. 1027 F 20.
5. Snapsters nieuwe jaars geschenk voor het jaar 1793.
6. Tot ca. 1770 werden nieuwe boeken in opdracht van de kiant ingebonden. Daarna kwam het steeds
vaker voor dat ze op initiatief van de uitgevers voorzien werden van in serie vervaardigde bandjes,
zodat ze kant en klaar in de winkels lagen. Almanaldcaftjes behoren tot de vroegste voorbeelden
van uitgeversbandjes. Meestal betreft het kartonnen bandjes, waarop gekleurd bedrukt papier is
geplakt.
7. De informatie over prijzen en uitvoeringen is afkomstig uit de lijsten van almanakken die A.B.
Saakes uitgaf als supplementer op zijn Naamlijst van uitgekomen boeken.
8. KB Den Haag, sign. 26 F 8.
9. UB Leiden, sign. 1106 F 16-17.
10. UB Amsterdam, sign. XX 1450.
11. B. van Seim, "Almanacken, lietjes, en somwijl wat wonder, wat nieus", Volkslectuur in de
Noordelijke Nederlanden (1480- 1800): een onbekende grootheid' . In: Leidschrift 5 (1988-1989),
nr. 3 (Volk en bock 1450-18i1J), pp. 33-68 .
12. Van Seim, p. 56
13. Van deze almanak is me nog geen exemplaar bekend . Saakes noemt hem in zijn lij sten voor 1796
en 1797.
14. `Berigt aan den lezers' in Dubbeld Heeren feenster almanach voor het jaar 1764, uitgegeven to
Workum door de weduwe van P. Olingius.
15. J.Z. Kannegieter, `De auteur ontdekt', in: Historia, Maandschrift voor geschiedenis en
kunstgeschiedenis 11 (1946), pp. 36-38. Jan Bruggeman maskte me silent op dit artikel en daarmee
op Weyermans almanakbijdrage. Hiervoor dank ik hem hartelijk.
16. Bijdragen van hem zijn onder andere to vinden in Almanach voor jonge heeren en jufers voor
1790, de Vaderlandsche Muzen-almanak voor 1792, Almanak van vernuft en smaak voor 1795 en
Almanach van vernuft en kunst voor 1796.
17. O.a. in Stichters almanak tot nut van 't algemeen voor 1792.
18. O. a. in Almanach voor jonge heeren en juffers voor 1790 en Almanak voor vrouwen door vrouwen
voor 1792.
19. O. a. in Vaderlandsche muzen-almanak voor 1792.
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Campo Revolutionair?!
PETER ALTENA
In de politieke literatuur van de laatste decennia van de achttiende eeuw beperkt het
geheugen zich doorgaans tot de vaderlandse heiligen en booswichten uit de
staatkundige geschiedenis: Claudius Civilis, Van Oldenbarnevelt, De Ruyter, de
gebroeders De Witt, alle Willems. Literaire helden en schurken van de voorbije jaren
lijken in de eigentijdse polemiek een ondergeschikte rol te spelen.
Een belangrijke uitzondering vormt Vondel, die dankzij zijn satirische uitvallen
naar Maurits in de politieke discussie onverminderd inzetbaar bleef. Wanneer Petrus
Burmannus Secundus in 1771 satirische verzen van Vondel in het Latijn vertaalt, wordt
de politieke strekking van deze uitspanning - ondanks Burmannus' sussende uitleg dat
het Kier om een poetische oefening ging - door Orangisten feilloos getaxeerd. In 1792
startten de Dordtse patriotse uitgevers De Leeuw en Krap in samenwerking met
collega's uit Bergen op Zoom de uitgave van de verzamelde werken van Vondel. Het
patriotse stigma van deze uitgave werd nog versterkt doordat de tekstverzorging in
handen gesteld was van de radicale dominee Bernardus Bosch.
Een andere uitzondering was Jacob Campo Weyerman. Vermeldingen in 1787 en
1795 getuigen van Campo's revolutionaire actualiteit.
In 1787 verschijnt de Nieuwe Oranje Litani. Zeer stichtelyk. Om devotelyk gebeden
te worden, door zyne H. en alle zyne lieve Oranje-vrienden. Dit anti-Orangistisch
pamfletje telt 12 pagina's en is volgens de titelpagina uitgegeven "In Holland, 1787".
Het exemplaar dat ik zag, berust in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag (sign.
3114 B 37 /2). De Nieuwe Oranje Litani vraagt een reeks helse heiligen om
voorspraak. Geopend wordt de reeks met de "Heilige Beelsebub" en de "Heilige
Lucifer", aan wie gevraagd wordt om zich over ons te ontfermen. Een nieuwe reeks
heiligen die voor ons moeten bidden, volgt op pag. 4: H. Jaco, H. Cartouche, H.
Machiavellus". Op pagina 7 lezen we over "H. Hobbes, die stellig leerde, dat het regt
aan de zyde van de sterkste was". Weyerman komt op p. 10 aan bod. Aan Bedlsebub
worden tal van smeekbeden voorgelegd, o.a.:
Dat gy de Schryvers, Manson, Luzac, Hofstede, van Goens, en de Heeren
galgebrokken Schryvers van de Haagsche en brielsche Couranten, met den
Geest en het vernuft van Juvenalus, zwift, Rabelais, Boileau Campo Wyerman,
en Compere Matieu wilt bezielen, op dat de schatten die zy my kosten toch niet
vergeefsch verspilt worden, en zy de bekwaamheid mogen hebben, om die malle Jongens die de Patriotten hunnen Souverain noemen, belachelyk en gehaat te
maaken, en hun by alle buitenlanders als de oorzaaken van de troebelen, het
verval en den ondergang van de Republiek te doen voorkoomen.
De talentloos geachte Orangistische publicisten zouden school moeten gaan bij satirici
als Weyerman om echt effectief te worden - en de hoogste macht (het yolk?) te
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ridiculiseren. Wie Compere Matieu in deze slordig gespelde serie is, weet ik niet
(Prior?). Het satirische vernuft van Weyerman worth in de gedaante die Kersteman
Campo schonk (Wyerman) aan de vergetelheid ontrukt. Diezelfde Kersteman wordt
wel verantwoordelijk gehouden voor de Brielsche Courant.
Enkele jaren later treedt Weyerman andermaal op als leermeester. In het tijdschrift
De domkop of National Volks-boek (UB Amsterdam, sign. 374 B 4-6) in het tweede
deel (1795-1796), wordt de geest van Weyerman tweemaal om assistentie gevraagd.
Enige hulp kon het tijdschrift, uitgegeven in Amsterdam door "de burgers J. Verlem
en R. Doll Timman" wel gebruiken. Het tijdschrift bepaalde er zich niet toe de Oranjecollaboratie van de voorbije jaren in het algemeen te hekelen; namen en adressen
werden genoemd. Zo moet in het eerste deel, op p. 91 ene Jan Weyermans, berucht
Oranjeklant in Vlissingen, het ontgelden. Een dergelijke `particularizerende' werkwijze
bleef niet zonder gevolgen: uitgever Verlem, die als slachtoffer van de repressie van
regenten en Oranje beschikte over ruime ervaring in het rasphuis, moest toezien hoe in
december 1795 zijn Domkop in Amsterdam werd versnipperd door de nieuwe
revolutionaire machthebbers.
In deel 2 wordt met Weyerman stilgestaan bij de lessen van het gevang. In no 57,
op p. 51 schrijft Candidus in een brief:
Campo Weyerman, zaliger gedagtenis, verhaald ons, dat by op de gevangen
Poort eerst redelyk heeft leeren denken. Is het dan wel te verwonderen, dat wy,
daar wy than niet meer in hoop, maar in aanschouwen leeven, ook nu eerst
redelyk moeten leeren denken?

Aan de revolutionaire verwachtingen werd kennelijk in 1795 en 1796 allerminst beantwoord. De ontnuchtering scherpte het inzicht. In een latere aflevering laten de
uitgevers weten dat dat scherpe inzicht de uitgevers dreigde te beschadigen. In no 62,
op p. 95 zeggen de uitgevers in het vervolg geen naamloze stukken met persoonlijke
beschuldigingen meer te publiceren. Bovendien verweren zij zich tegen het kwade
gerucht als zouden de auteurs van anonieme laster per publikatie zes stuivers moeten
betalen aan de uitgevers:
houdende alle dergelyke verspreiders en betichters, voor lasteraars en
eerdieven, die in het donkere als een nachtuil, vuilaardig braave Vaderlanders
zoeken te beledigen, en zullen dezelve, indien zy openbaar en kenbaar worden,
in de handen van de Justitie leveren, om hun naar de wet te straffen: wyl zy
nimmer zoeken naar de plaats van CAMPO WEYERMAN.
Als ik die passage goed begrijp, hebben de uitgevers er geen zin in om te eindigen als
Weyerman. Om die reden willen zij verschoond blijven van de beschuldiging dat zij
laster publiceren om er zelf beter van te worden. Wie dergelijke beschuldigingen uit,
zo menen de bedreigde uitgevers, verdient het zelf te brommen.
In deze revolutionaire jaren bleef de geest van Weyerman levend en kreeg zijn
levensverhaal de betekenis van modern exempel.
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Notulen van de grondvergadering van 9 januari 1993
Aanwezig: J. Leenes, M. Hoogma, M. de Niet, J. Rosendaal, M. de Vries, P. Altena,

M. Ruthenkolk, K. Eykhout, P. Turk, H. Verstraate, G. Metzlar, W. Hendrikx, K.
Bostoen, A. Hanou, J. Bruggeman, S. Stel-van Staalduinen, W. van Wageningen, J.
Parmentier, T. van der Meer, G. Marechal (voorz.), B. Sierman (secr.), A.
Nieuweboer, F. Wetzels.
Afwezig m.k. : M. van Vliet, J. Roos, K. Degryse, E. Groenenboom-Draai.
Plaats: Gemeentearchief, Amsteldijk 67, Amsterdam.
1. De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder welkom.
Ingekomen stukken zijn het financieel jaarverslag (zie punt 7) en bonbons,
meegebracht door J. Parmentier.
J. Bruggeman biedt in de pauze to koop aan: register op jaargang 8 t/m 13 en een
bijzondere uitgave van Raadselverzen van Weyerman.
2.

Lezing uit De Naakte Waarheid van 29-04-1737.

3.

Aanstelling kascommissie: M. de Niet en J. Bruggeman.

4.

De notulen van de grondvergadering van 11 januari 1992 worden goedgekeurd.
Tekstueel moeten de volgende aanpassingen in de namen plaatsvinden: Thomaize
moet zijn Thomese en Eykkaert moet zijn Eykhout.

5.

Lezing door Th. van der Meer: Grouwelen onzer Eeuwe. Jacob Campo Weyerman
en de sodomietenvervolgingen van 1730.

6. Korte observaties door de bestuursleden:
M. de Niet (vervangt A. Nieuweboer): 'De bewooners der twaalf Zodiakx
Herbergen'
B. Sierman: Wriendschapsbanden'
G. Marechal: 'Campo en de computer; van droombeeld naar droomtekst'
F. Wetzels: 'Van vagevuur tot Santiago de Compostela'.
7 . Jaarverslag van de voorzitter: in dit derde lustrumjaar bestond de Stichting uit 128

leden en vrienden en 25 instellingen. De expeditievergadering vond plaats in
Breukelen, waarbij tijdens de rondwandeling de plaats aan de Vecht werd bezocht
wear Weyerman enige tijd verbleef. Dit jaar werd het WOW opgericht (zie
nummer 2) en er verscheen een dubbeldik nummer van de Mededelingen waarin
veel aandacht voor De zeldzaame leevensbyzonderheden. De voorzitter bedankt de
redactieleden voor hun inspanningen met betrekking tot het verschijnen van de
Mededelingen.

26

Wat het register op de Mededelingen betreft, is een stuurgroep in het leven
geroepen die de uiteindelijke samenstelling van een register over jaargang 1 tot en
met 15 zal coiirdineren.
Financieel jaarverslag: besloten wordt de contributie niet te verhogen. Punt van
zorg zijn de `wanbetalers% die zullen reeds bij verschijnen van het tweede
nummer binnen een jaargang aangepakt worden. Het totale saldo is toegenomen,
maar er zijn nog enkele rekeningen te verwachten.
Verslag kascommissie: de kas is in orde bevonden.
8.

Vaststelling jaarlijkse bijdrage: de bijdrage zal dit jaar niet worden gewijzigd.

9.

Voorstel nieuwe lid: Rob Tempelaars, een der oprichters van het Weyermanwoordenboek. De vergadering gaat accoord.

10. Voorgesteld wordt de expeditievergadering 1993 in Utrecht to houden. Weyerman
heeft hier gestudeerd.
11. Bestuurswisseling: de dames Marechal en Sierman worden hartelijk bedankt voor
hun inspanningen van de afgelopen jaren. Het nieuwe bestuur bestaat uit P. Altena
(voorzitter), A. Nieuweboer (secretaris), M. de Vries (penningmeester) en F.
Wetzels (secretaris publiciteit).
12. Rondvraag:
- M. de Niet: het portret van Weyerman is terecht. Het schilderij is aangekocht
door de McNeese State University in Lake Charles, Louisiana. Nadere
inlichtingen worden spoedig verwacht.
- J. Parmentier: in Brussel is momenteel een tentoonstelling "Te Beurze" waarbij
in de bijbehorende publikatie een artikel over de beurs in Antwerpen in de
achttiende eeuw staat.
- Er kan een nieuwe vriend(in) worden toegevoegd aan de lijst: Mandy
Ruthenkolk.
- M. Ruthenkolk zal in het kader van een stageproject onder begeleiding van de
UvA en het bestuur van de Stichting en in samenwerking met Riet Hoogma een
uitgave verzorgen van de Amsterdamse Hermes.
- A. Hanou vraagt het bestuur of er een lijst van nog verkrijgbare uitgaven van het
JCW naar de instellingen kan worden verstuurd.
- A. Hanou zou graag zien dat in een volgend jaarverslag een opgave komt van
nieuwe leden en `vertrokken' leden en vrienden met naam en toenaam.
13. Sluiting
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Rectificatie
Het lustrumnummer (1992, afl. 3) opende met het artikel `Ligt op de Kandelaar' van
Peter Altena. Helaas zijn enkele correcties en aanvullingen van de auteur niet verwerkt
bij het kopij-klaar maken van het nummer. Met de verontschuldigingen van de redactie
volgen ze hier alsnog:
p. 74, 5e alinea: "Zelfs in het gevalmmaconnieke belang" vervangen door:
Voor die twijfel is echter weinig reden: George Smith, "A.B. & Lect. Math. Meester
in een Openbaare Loge van Vrye-Metzelaars te Amsterdam" , aan wie Begin, Opkomst
is opgedragen, staat als auteur vermeld op de titelpagina van een manuscript, getiteld
Various Tracts concerning Freemasonry, or the Royal-art en gedateerd op 1757 43 .
Smith was vermoedelijk lid van een Engelstalige loge die op een Engelse of Schotse
constitutie werkte. In aanmerking komt de loge "Concordia et Unitas" . De heer
Kwaadgras liet me weten dat in het Resolutiénboek van de Groote Loge, in een verslag
van de bijeenkomst van de Groote Loge op 6 augustus 1758 sprake is van zekere Smith
in verband met de loge "Concordia et Unitas": "Zynde ten opzigte van gemelde Smith
door de Groote Loge geresolveert, dat dezelve in geene Loge ooit ofte ooit zal kunnen
worden ontfangen, als hebbende veele 6norme en schreeuwende faiten teegen de
Broederschap begaan [...]. " 44
Welke "schreeuwende faiten" Smith verweten worden, valt niet precies te zeggen.
Loslippigheid wellicht? Onthulde Smith te veel en te vaak? Discretie was niet bepaald
zijn voornaamste deugd: in besloten kring maakte hij geen geheim van zijn aandeel in
de Openhartige Catagismus , ja hij snoefde zelfs over het welslagen van de mystificatie.
Intussen heeft de toeschrijving van de verradersgeschriften aan Woolston en
Weyerman weinig met bescheidenheid te maken, maar alles met het maconnieke belang. Al was er in magonnieke kring mogelijk enige twijfel of op deze manier het
belang het beste gediend werd.
De bijbehorende noten:
43.

44.

Manuscript in collectie G.O.N.: sign. 122 C 10. Dhr Kwaadgras veronderstelt in een brief, d.d.
6-2-1992, dat in Begin, opkomst van J.L.J.W.D. naar dit "zo fraai gebonden" manuscript
verwezen wordt. Begin, opkomst in bibliotheek G.O.N.: sign. 1 C 1.
Resolutienboek van de Groote Loge I, p. 20. Opgave ontleend aan brief van dhr Kwaadgras, d.d.
6-2-1992.
Terzijde: in 1803 publiceerde Jan Antoon Frans Pauwels (1747-1823) in Antwerpen Het licht
op den Kandelaar. Het magonnieke gehalte van dit werk heb ik nog niet kunnen bepalen.

Ook noot 39 had een aanvulling:
39. M.n. Roger Lund (zie noot 37). Arno van den Brand wees me op een interessante passage in The
Merry Thought van omstreeks 1730, waarin behalve "Woolston, and all such learned Sophi's"
ook de "Free-Masons" het moeten ontgelden. Douglas Knoop, G.P. Jones, Douglas Hamer (ed.),
Early Masonic Pamphlets. London, 1978, p. 236. Vrijdenkers en vrijmetselaars worden in een
adem genoemd: de voorbode van identificatie?
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Boekbespreking
Johannes Duijkerius, Her leven van Philopater
& Vervolg van 't Leven van Philopater, een
spinozistische sleutelroman uit 1691/1697.

Opnieuw uitgeg. en van een inl. en noten
voorz. door Gerardine Maréchal, Amsterdam
[enz.] , Rodopi, 1991 (Atlantis 2).
Door haar uitgave van Het leven van Philopater heeft Gerardine Maréchal een interessant
document voor de geschiedenis van het Nederlands Spinozisme voor een breed publiek toegankelijk gemaakt. Helaas is dat het enige
positieve dat men kan zeggen van een uitgave
die voor het overige als een jammerlijke
mislukking beschouwd moet worden. Het begint eigenlijk al met de weergave van de tekst,
wear men op p. 130 (tekst en noot, het is dus
geen dnikfout) een fout aantreft die met enige
kennis van het Latijn voorkomen had kunnen
worden: in "Spinosa: sententiis auctorem ilium
addictum suisse videri" moet "suisse" natuurlijk vervangen worden door "fuisse". Trouwens de vertaling van "sententia" met "gevoelen" is op zijn minst bedenkelijk en in elk
geval minder correct dan "mening". Merkwaardiger nog is het beleid met betrekking tot
de annotatie, die nu eens overvloedig is, en
dan weer mager of geheel ontbrekend. Zo
wordt van Aristoteles uitgelegd dat hij "de
meest invloedrijke wijsgeer uit de klassieke
oudheid" is (p. 88, zie ook p. 131) en van
Euclides dat het een "gezaghebbend Grieks
wiskundige" is (p. 89). Zo leert men ook over
Hottentotten dat ze een "Zuidafrikaanse stem
van semi-nomadische veetelers" zijn (p. 52).
Op de vraag daarentegen (pp. 137-138) waarom Philopater geen belangstelling had voor de
twee recent gepubliceerde vertalingen van
Descartes (Glazemakers vertalingen van de
Meditations en van de Principia, die in 16901692 door Jan ten Hoorn herdrukt werden),
maar integendeel de voorkeur gaf aan "de
druk van de oude Philosoopsche boekverkoper" (Rieuwertsz), komt geen antwoord. Dat
is overigens te vinden in Thijssen-Schoute's
artikel over Glazemaker (Uit de Republiek der
Letteren, p. 246). Zo is er veel en veel meer.

Het gedicht op pp. 190-193 bijvoorbeeld,
waarvan de tekst volgens Maréchal mogelijk
door Duijkerius zelf geschreven of bewerkt is,
aangezien haar "geen schriftelijke bron bekend is" (p. 190). Ha gedicht is nochtans
vermeld in tenminste twee gedrukte bibliografien (G. Sebba, Bibliographia cartesiana, Den
Haag 1964, p. 21; G.A. Evers, Lijst van gedrukte geschnften over de Rijksuniversiteit te
Utrecht, 3 vols., Utrecht 1937-1951, vol. 2),

terwijl exemplaren bewaard worden in Cambridge in de University Library, en dichter bij
huis in Leiden, in de Bibliotheca Thysiana
(pamfl. 6588). In gedrukte vorm telt het gedicht overigens drie coupletten meer. In het
Leidse exemplaar zijn bovendien twee coupletten in handschrift toegevoegd.
Marichal last de lezer volledig aan zijn lot
over zodra het gaat over de ontwikkeling van
de Nederlandse filosofie en theologie in het
laatste kwart van de zeventiende eeuw. Zij
plaatst "orthodoxen" (ook wel "Voetianen")
tegenover "Coccejanen", die ze vrijzinnig
noemt, terwijl in werkelijkheid de Coccejanen
zonder enige uitzondering "orthodox" waren
(ze onderschreven immers de formulieren van
enigheid zoals die in Dordrecht waren vastgesteld), en veel Voetianen zich in een pietistiache richting ontwikkeld hadden. Doordat ze
geen andere tegenstelling kent dan die tussen
orthodox (Voetiaans) en vrijzinnig (Coccejams), beseft ze ook niet dat er in de tekst niet
sprake is van twee partijen (Voetianen en
Coccejanen), maar van drie: na opgegroeid te
zijn in de sfeer van de "nadere reformatie"
(wat men eventueel "Voetiaans" kan noemen),
met een sterke nadnik op zelfonderzoek en
bevindelijkheid, en na gestudeerd te hebben
onder Wittich (Coccejaans/ Cartesiaans, met
een sterke nadruk op de scheiding van filosofie en theologie), vertrekt Philopater immers
na Wittichs dood (1687) naar Franeker. De
verhuizing is niet zonder betekenis, nu in
Franeker de strijd om het theologisch rationalisme in 1686 opnieuw was opgelaaid. In
Franker echter was de vermenging van filosofie en theologie veel sterker dan ze bij
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klassieke Cartesianen als Wittich ooit geweest
was. Marechal zegt er nets over in haar inleiding. In een foot bij de tekst, oppert ze op
gezag van een artikel van W. Meyer uit 1899,
de veronderstelling dat de Franeker proponent
die in de tekst optreedt en die een wezenlijke
invloed uitoefent op Philopater, "misschien
Gijsbert Wessel Duker" (p. 114) is, de student
wiens disputatie tot de Franeker crisis aanleiding gaf. Dat kan natuurlijk maar ten dele
waar zijn, nu elk van de in het pamflet optredende figuren net zozeer zichzelf als wel een
bepaalde richting representeert. Duker wordt
getypeerd als "vrijzinnig-coccejaans" (p. 114),
maar als Marechal het Groninger proefschrift
van Jacob van Sluis over Herman Alexander
Wien (Leeuwarden, De Fryske Akademie,
1988) had geraadpleegd, dat geheel gewijd is
aan de Franeker theologie van na 1686, dan
had ze niet alleen kunnen weten hoe onzinnig
die typering is, maar er achter kunnen komen
dat de theorie die weergegeven wordt op pp.
116-117 van haar eigen publikatie, nogal lijkt
op die van Dukers disputatie, zij het dat
Duijkerius er een draai aangeeft die veel te
maken heeft met Lodewijk Meyer.
Wellicht had de bij Van Sluis te vinden
informatie ook Marechals interpretatie van
Philopater kunnen veranderen. Het wezenlijke
punt ervan is immers dat er een vrijwel vloeiende overgang is van bet Franeker rationalisme naar het Spinozisme. In Franeker zegt Philopater de theologie en het Coccejanisme vaarwel en wijdt zich alleen nog maar aan de filosofie. Het is ook de Franeker proponent, eerst
"Philomathes" (liefhebber van de wiskunde)
genoemd, en vervolgens "Physiologus" (natuurfilosoof of natuurkundige), die Philopater
en zijn vriend "Philologus" inleidt tot de
filosofie en tot het Spinozisme. De strekking
van het pamflet is dan ook o.a., dat als men
aanneemt dat men op basis van de rede (en
net op basis van de genade) inziet dat aan de
H. Schrift goddelijk gezag toegekend moet
worden - wat de stelling is van Rod en Duker
- men de theologie opgeeft voor de filosofie,
en dat het gevolg daarvan is dat men vroeg of
last het spinozisme omhelst.
Marechal maakt over Spinoza en Descartes
opmerkingen (pp. 21-25) die onjuist zijn. Spi-
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noza spreekt niet van het "zgn. Zijn" (p. 22),
maar over God of de natuur, wat me meer
lijkt dan slechts een verschil in nuance. Het is
voorts misleidend om te stellen dat Spinoza's
manier om de Bijbel te interpreteren "rationalistisch" (p. 23) is, omdat hij gepoogd zou
hebben om "de bijbel uit zichzelf te verklaren" (ibid): dat is namelijk de pretentie van
able reformatorisehe theologie, die immers
gebaseerd is op het principe dat de Bijbel
zonder vreemde hulpmiddelen (de rede, de
traditie) geinterpreteerd kan worden. Ook is
het onjuist dat volgens Spinoza "de overheid
gemachtigd [is] het recht te handhaven mitt;
ieder wordt toegestaan te denken en te zeggen
wat hij wil" (p. 23): volgens hem handhaaft
de overheid per definitie het recht. Hooguit
beweert Spinoza dat de publieke orde door de
vrijheid van meningsuiting geen gevaar loopt.
En wat doet haar veronderstellen dat de Ethica
ouder zou zijn dan het Tractatus theologicopoliticus? Of dat dit laatste werk "cyniseher"
zou zijn dan de Ethica (p. 23)? Het zijn niet
de enige opmerkingen van Maréchal die van
een volslagen gebrek aan kennis getuigen. Zo
verkondigt ze de verbluffende boodschap dat
"Descartes een geheel nieuwe kennisrnethode
ontwierp waarmee hij de oude scholastieke
methode belaagde, doordat hij een scheiding
maakte in religieuze zaken tussen geloofswaarheden (kwestie van goddelijke genade) en
rationele waarheden (kwestie van verstandelijk
inzicht)" (p. 89). Alsof het verschil tussen
natuurlijke theologie en geopenbaarde theologie door Descartes is uitgevonden! En alsof er
een scholasticus geweest kan zijn die zich
door dat onderscheid "belaagd" voelde! En nu
we toch op p. 89 zijn: de problemen die daar
genoemd worden, zijn net behandeld in Descartes' "Traite du monde" (dat trouwens Le
monde ou traite de la lumiere heet), maar
waxen onderwerp van felle discussie onder de
Cartesianen (Wittich, Velthuysen). Men is na
dat alles nauwelijks meer verbaasd om te
lezen dat in 1665 de Staten (bedoeld zijn die
van Holland en West-Friesland) een verbod
uitvaardigden op het doceren van de cartesiaanse filosofie (p. 20), terwijl het in werkelijkheid in 1656 was; nosh dat na 1669 "verscheidene cartesiaanse hoogleraren werden

afgezet" (p. 20), terwijl dat er in werkelijkheid maar eon was (meer dan genoeg overigens), de Leidse theoloog Abraham Heidanus,
die in 1672 ontslag moest nemen (trouwens,
1672 is natuurlijk "na 1669", maar het is ook
na 1600, en na 1492: waar komt 1669 eigenlijk vandaan?). Descartes' Discours de La
mithode is niet van 1636 maar van 1637 (p.
54). De Franse titel van Descartes' Meditationes de prima philosophia is niet "Meditations
touchant la philosophic premiere" maar
Meditations mitaphysiques. En dit werk is
niet verschenen in 1647 maar in 1641 (p. 54;
zie ook p. 89, waar dit bibliografische novum
optreedt in de contekst van een alweer een
tamelijk vreemde noot)?
Maréchal spreekt, in navolging van Thijssen-Schoute, van een"spinozistische sleutelroman" (p. 27). Dat lijkt mij onterecht. lk zie
niet in dat we met een "roman" te maken
hebben (zie ook de opmerkingen van de
schrijver zelf, p. 208). Evenmin past Philopater in de Confessio-traditie zoals Marichal
veronderstelt op p. 26. Daarvoor is de tekst te
objectiverend: de schrijver is niet dezelfde als
Philopater, waardoor er een afstand ontstaat
tussen Philopater en de lezer die mij niet te
verenigen lijkt met de stijl van de "confessio".
In werkelijkheid is het een gewoon pamflet gesitueerd in een min of meer fictieve contekst
zoals veel pamfletten dat nu eenmaal waren
(men denke aan de talloze "schuitpraatjes" ,
die men toch ook Been roman zou noemen).
De auteur neemt stelling tegen uitwassen
van Voetiaanse, Coccejaanse en Spinozistische
oorsprong, al is het duidelijk dat de schrijver
sympathiek staat tegenover het Spinozisme.

Overigens stemt hij er niet volledig mee in!
Zo wordt er nogal wat geironiseerd over
Spinoza's moeizame en moeilijke terminologie
(bijv. p. 208), iets dat door MarOchal ten on-.
rechte wordt verwaarloosd. Het enige dat verder duidelijk verworpen wordt is dat predikanten het gelovige yolk betrekken in hun
onderlinge twisten en dat zij hun gemeente
opzadelen met al te ingewikkelde betogen
(o.a. pp. 88, 175-176). Tenslotte beschouwt
de auteur filosofie en theologie als twee
afzonderlijke disciplines, wat weliswaar
overeenkomt met de theorie van het Tractatus
theologico-politicus, maar ook klassiek cartesiaans is, en bespot hij diegenen die ze vermengen (o.a. p. 187). Dat bij dat alles het
Spinozisme materialistisch geinterpreteerd
wordt (pp. 29-30) kan slechts verbazing
wekken in die kringen waar Spinoza als de
vader van het vrijzinnig protestantisme beschouwd wordt en men ook overigens slecht
op de hoogte is van de relevante literatuur. De
materialistisch-atheistische interpretatie van
Spinoza was immers de gangbare.
Met deze uitgave wordt, kortom, niemand
een dienst bewezen. De les dat men het Spinozisme in Nederland niet kan bestuderen
zonder zich in de filosofische, theologische en
kerkhistorische achtergronden te verdiepen, is
kennelijk noch aan Marechal noch aan hear
uitgever besteed geweest. Het wachten is dan
ook op een werkelijk deskundige die bereid en
in staat is om de kansen op te pakken die met
deze editie op ellendige wijze verkeken zijn.
Dr. Th. Verbeek
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Signaleringen
RAADSELVERZEN
Bij Uitgeverij Omnia Currant zijn verschenen
de Raadselverzen van Jacob Campo Weyerman. In deze uitgave zijn vijf gedichten
opgenomen, die ieder een raadsel bevatten.
Het bijzondere van het boekje is dat de
tekst door Klaas Koeman met de hand is gezet
en is gednikt op een oude degelpers. De pers
staat opgesteld in het Zuiderzeemuseum te
Enkhuizen. In de afgelopen maanden hebben
vele bezoekers kunnen zien hoe het boekje op
ambachtelijke wijze werd vervaardigd.
De oplage is beperkt tot 99 exemplaren.
Het boekje is te bestellen door overmaking
van f 22,50 (inclusief verzendkosten) op
bankrekening 58.67.27.833, ten name van K.
Koeman, Westerstraat 218, 1601 AR Enkhuizen, onder vermelding van `Raadselverzen'.
Jan Bruggeman.
ICFSMES IN DEVENTER
Een niet genoeg te waarderen tekst is de in
1708 verschenen, ook aan Weyerman bekende, Beschryvinge van het magtig Koningryk
Krinkes Kesmes, van de Zwollenaar Smeeks,
met zijn enorme opeenstapeling van denkbeelden uit de filosofieen van de Verlichting, het
hermetisme, en wat al dan niet. Reden genoeg
voor de classis van Zwolle om in 1709 te
spreken van de "domme godloosheid" in dit
bock, en om in 1710 Smeeks te ondervragen.
Daarbij vallen termen als "Godvergetenheid
en Spinosisterije" (zie de inleiding van de
KLP-editie, p. 21-22).
Aangezien wij elk nieuw feit betreffende
de receptie en bekendheid van deze tekst winst
achten, vermelden wij het volgende. In een
andere classis van Overijssel, die van Deventer, komt Krinke Kesmes 6.6n keer ter sprake.
In de notulen van de classisvergadering van 910-11 april 1709 heet het, bij de behandeling
van de artikelen 14 en 15: "Handelende van
het Liecentieus boekdrukken, waar tegen bij
deze vergaderinge gewaakt wordt; en waren
aan dezelve daar van geen nieuwe staaltjes
voorgekomen, als alleen van een zeeker
ergerlijk boekje van Krinke Kesmes, van
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eenen Henrik Smeeks chirurgijn tot Zwolle."
(GA Deventer, Acta classis in dato).
Verder komt Smeeks niet ter sprake; ook
niet in de acts van de gereformeerde kerkeraad te Deventer zelf. Men liet het kennelijk
aan Zwolle over om actie te nemen. Desondanks lijkt het, gezien deze Deventer reactie,
interessant eens te bezien of de Krinke Kesmes
op meer plaatsen in de Republiek van kerkelijke zijde de aandacht getrokken heeft.
Andri Hanou & Denise Snoodijk
ROBINSONADES IN GRONINGEN
De collectie imaginaire reisverhalen van de
University of Michigan, Ann Arbor, en de
collectie robinsonades van de Universiteitsbibliotheek Groningen, vormen de twee gemeenschappelijke tentoonstellingen die onlangs in beide steden zijn gehouden.
Ter gelegenheid van beide tentoonstellingen veracheen het rijk geillustreerde boekje
Robinson Crusoe in the old and new worlds

(ed. T. Broos, J. ICingma en A. Bossers).
Voor de uitgave zijn verantwoordelijk de
Stichting Bibliographica Neerlandica in Den
Haag, de Special Collections Library van de
University of Michigan en de UB Groningen
(ISBN 90-71313-42-5).
Het werk bevat een vijftal artikelen, o.a.
over de verzamelaars die indertijd de grondslag legden voor de twee genoemde collecties
en over de bronnen van Krinke Kesmes en
Defoe's Robinson Crusoe.
M. van Vliet
BREUKELEN
De expeditievergadering van 1992 in Breukelen heeft zijn vnichten afgeworpen. Elders in
dit nummer zijn artikelen opgenomen van
A.A. Manten en J.W. Gunning van de Historische Kring Breukelen over Weyerrnans verblijf aldaar. Inmiddels is ook de voordracht
die Gerardine Marichal gehouden heeft, gepubliceerd in het Tijdschrift Historische Kring
Breukelen, jaargang 7, nr. 4 (december 1992),
pp. 218-226.
M. de Niet

Kopij-aanwijzingen
De redactie accepteert alleen kopij aangeleverd op floppy (5 14" of 31/2"). Voor de
Mededelingen wordt gebruikt gemaakt van MS-DOS als besturingssysteem en
WordPerfect (versie 5.1) als tekstverwerkingsprogramma. Daarnaast ontvangt de
redactie graag drie prints.
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Zie binnen-achterkant van het omslag

Grouwelen onzer eeuwe
Jacob Campo Weyerman en de sodomietenvervolgingen van 1730 *
THEO VAN DER MEER
"Dien grouwel, die wy than beleeven, komt my voor als een zondvloed die ons Land
een algemeene verwoesting aankondigt, ten zy wy des Heeren opgeheven hand ontwapenen door demoedige ziels-zuchten, en door een vloed van heete traanen. Die grouwel
heeft de onbezonnen jeugd verlokt [...]. Die verleyders onzer rampspoedige jongelingen
hebben de dartele uytdrukkingen van een loontrekkendende Kamerhoer in 't werk gestelt, zeggende, of liever lymende, 'Korn, myn schoone Bathyllus, nader myn jonge
Alexis, vly uw nevens my, myn tedere Ganimedes des dondergods, en laat ons dartelen
op den oceaan aller vermaaken. [...] ik heb myn rustbed met een damaste sprey gedekt,
myn slaapkamer is met de balsemde van het gelukkig Arabie doortrokken; daar zyn geschenken voor uw vervaardigt, goude en zilvere zakhorologies, in het zonmetaal gevatte
paerlemoere snuyfdoozen, keurlyke Milaneesche degens, goudbeurzen bezwangert met
wichtige dukaaten, ampten, waardigheden, benevens een oogst van wellustige vermaaken.'
Helaas ! op die wyze is de heirbaan na de hel met roozen, en de slaapkamer des
doods met edele gesteentens, bestrooit geworden by Sodoms vloekverwanten; op die
wyze heeft Gomorra's gespuys de wolfsklemmen en de voetangels met bloemen verduystert, om de jeugd onverhoeds te onderscheppen; en op die wyze hebben die adelyke
grouwelpleegers de oogen der jongelingen verbystert, door kostbaare geschenken, en
door verlokkende beloften: zy hebben de kuysche vrouwen haare echtgenooten, de
kinders hunne ouders, het land hun officiers, de maagden haare minnaars, en de heeren
hunne dienstbooden onttrokken, door het betoverent lokaas dier glinsterende kleynoodien, verlokkende ampten, en bedriegelyke gemeenzaamheden. Doch zo dra had die
vergulde slang den boezem van de Jeugd niet bekroopen, of den angel des doods kwam
te voorschyn; het ongeneeslyk gif doorstraalde de ingewanden dier bedroogenen, en
vergiftigde door een Caesar Borgia's fenyn de leevensgeesten dier rampzaligen.
Spiegel uw dan, onbesmette Bataafsche Jeugd, en vlugt dien vuur- en zwavelgrouwel, die doorgaans met dwaasheyt begint, in beroerte opgroeit, en met een onuytwisschelyke schande komt te eyndigen: Een grouwel die den zondaar vervult met een
rustelooze vreeze, die hem straft met een eeuwigduurende schande, en die de vrede van
zyn ziel verstoort door toomelooze driften, wier schorpioensteeken hem zullen byblyven, tot dat by zyn adem op een inlandsch strafschavot, of onder een uytheemsche
lucht, komt uyt te blaazen."
Tot zover een schriftlezing uit de opdracht bij het tweede deel van de Godgeleerde ,
Zeedekundige en Historische Bedenkingen, die Jacob Campo Weyerman publiceerde in
september 1730, naar aanleiding van de sodomietenvervolgingen die Nederland in dat
jaar troffen. Het eerste deel was in juli van dat jaar verschenen l .
In het navolgende zal ik eerst de gebeurtenissen ophalen die aanleiding waren voor
de publikatie van deze teksten. Mijn verhaal gaat over aspecten van de sodomietenver33

volgingen, over aspecten van homoseksueel gedrag en over de betekenis die Weyermans teksten in deze hadden. Vooruitlopend op dat laatste wil ik nu al aangeven dat
Weyermans Bedenkingen tot de meest curieuze geschriften behoren die in de achttiende
eeuw over homoseksueel gedrag verschenen zijn en dat bepaald niet omdat het om
literaire hoogstandjes gaat. Voor een niet onaanzienlijk deel bestaan ze zelfs uit bladvulling. Satire, toch niet de minste van Weyermans talenten, is in deze teksten vrijwel
afwezig. Toch hoop ik te laten zien dat de benadering van Weyerman doordrenkt is van
volksgeloof omtrent seksueel gedrag in het algemeen en homoseksueel gedrag in het
bijzonder. Curieus zijn de Bedenkingen vooral doordat ze een wonderlijke mengelmoes
bevatten van elite- en meer volkse opvattingen over sodomie en Weyerman bepaald niet
erg consistent is in zijn benadering. De teksten geven enerzijds een traditionele
voorstelling van feitelijk homoseksueel gedrag en anderzijds verraden ze `moderne'
trekken die bij andere schrijvers pas na 1750 opdoken.
Sodom' etenvervolgingen
.

Op 22 december 1729 veroordeelde het Utrechtse gerecht de koster van de Domtoren,
Josua Wilts, tot drie weken water en brood. De man had over lengte van jaren een
reeks van aanvaringen met de rechtbank achter de rug, meest wegens belediging van
buren en geweldpleging 3 -hij placht zelfs op bezoekers van de toren te schieten als ze
te hard op de trappen stampten 4 - en laatstelijk had hij "mijne heeren van den geregte"
ook nog een grote mond gegeven toen die hem een waarschuwing gaven voor zijn
lasterlijk gedrag5 . Een dag voordat de gedwongen hongerperiode van Josua Wilts
verstreek, diende zijn zuster een verzoek in om hem in een verbeterhuis op te sluiten
omdat hij door zijn drankmisbruik tot schande van de hele stad zou zijn geworden en
zijn kinderen verwaarloosde 6 . De rechtbank stemde de volgende dag, 12 januari 1730,
al met dat verzoek in en daarop deed Wilts, mogelijk in een poging door dienstbaarheid
aan de rechtbank aan de opsluiting te ontkomen, onthullingen die een dramatische wending aan de geschiedenis van homoseksualiteit in Nederland zouden geven. Hij vertelde
hoe hij en zijn kinderen een jaar eerder door een luik in de toren in de zogeheten
Egmontkapel twee mannen sodomie hadden zien bedrijven 7 . Vierentwintig uur later had
de Utrechtse rechtbank een van de twee mannen aangehouden en nadat hij bekend had,
volgden meer arrestaties. In februari van dat jaar liet de rechtbank in Utrecht de gewezen soldaat en herenknecht Zacharias Wilsma arresteren en zij had daarmee een kroongetuige te pakken 8 . Voornamelijk aan de hand van zijn bekentenissen stelde de rechtbank een lijst op waarop ruim honderdveertig namen voorkwamen van mannen uit het
hele land die zich aan sodomie bezondigd hadden. Hoewel de meesten eenvoudige mannen waren -sjouwers, venters, winkeliers, soldaten en vooral lijfknechten- stonden op
de lijst ook de namen van aanzienlijken: grote kooplieden uit Amsterdam, advocaten,
notarissen en voorname dienaren van de Staten van Holland uit Den Haag, hoge officieren, een lid van de adel zoals baron Frederik Adriaan van Reede van Renswoude, die
niet alleen president van de Utrechtse Ridderschap was, maar ook zijn provincie in de
Staten Generaal vertegenwoordigde. Daarnaast waren er leden van het patriciaat zoals
de schout en een schepen uit Delft, een burgemeester uit Leiden, een lid van de vroedschap in Haarlem, de drost van Buuren, die een broer was van de Amsterdamse schout 9 .
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Begin mei 1730 -in Utrecht waren toen al vijf mannen overeenkomstig de traditie in het
geheim ter dood gebracht- lichtte de rechtbank van Utrecht gerechten in andere steden
en krijgsraden in over van sodomie verdachte personen onder hun jurisdictie l° . Spoedig
daarop volgden arrestaties in tal van steden in de Republiek. Her en der sloegen
mannen op de vlucht of pleegden zelfmoord. In de daarop volgende twee jaar werden
ruim driehonderd mannen vervolgd. Zo'n tachtig van hen werden ter dood veroordeeld 11 . Degenen die gevlucht waren en tegen wie men concrete verdenkingen koesterde, werden ingedaagd en bij verstek voor eeuwig verbannen. Datzelfde overkwam,
althans in de provincie Holland, degenen die zich uitsluitend door hun plotselinge
absentie verdacht hadden gemaakt 12 . Het bijzondere aan de vervolgingen die op de
onthullingen van Josua Wilts volgden, was dat ze zich in de Republiek nooit eerder op
zo'n schaal hadden voorgedaan en vergeleken met zulke vervolgingen elders in Europa
in die periode, tenminste qua straffen, tot de hevigste in hun soort behoorden 13 .
Bijzonder was bovendien wat de sodomie-processen in 1730 aan het licht brachten,
namelijk duidelijk subculturele verschijnselen zoals private en openbare ontmoetingsplaatsen -openbare toiletten, kroegen, bordelen, stadswallen, met name genoemde
pleinen of straten, openbare gebouwen als het stadhuis in Amsterdam- daarnaast een
specifiek soort lichaamstaal of gebaren die sodomieten zouden maken als ze contacten
wilden leggen, een eigen dieventaaltje, vormen van verwijfdheid in kleding, spraak en
motoriek en niet in de laatste plaats netwerken van mannen die, zij het met wisselende
intensiteit, aan dit alles deel hadden 14 .
Afgewisseld met incidentele sodomie-processen deden zich later in de achttiende
eeuw meer zulke golven van processen voor: in 1764 in Amsterdam, in 1776 in de provincie Holland, tussen 1791 en 1811 werden in Amsterdam bijna jaarlijks sodomieprocessen gevoerd en alleen al tussen 1795 en 1798 bijna veertig 15 . In laatst genoemde
jaren werden voor het eerst ook vrouwen wegens homoseksueel gedrag vervolgd 16 .
Voordien zijn uitsluitend vrouwen die tot de fameuze "meisjes loos" behoorden voor
zulk gedrag berecht: vrouwen die zich in travestie hadden gehuld en andere vrouwen
getrouwd hadden 17 . Tenslotte deed zich in 1797 ook nog een kleine golf van sodomieprocessen voor in Dordrecht, Den Haag en Utrecht. Het bijzondere aan de laatste processen was dat voor het eerst sinds 1730 weer namen vielen van zeer vooraanstaande
personen, voornamelijk uit de directe omgeving van de voormalig stadhouder Willem
V. Vanuit historisch oogpunt het meest pikant was dat een arrestant in Dordrecht toen
ook Adam Francois van der Duin van Maasdam noemde als een van de mannen die
hem in de tuin van Huis ten Bosch "gebranleerd" had. Daarnaast had hij ook Willem
Anne Lestevenon betrokken in zijn bekentenissen 18 . Lestevenon was curator van de
universiteit van Leiden en lid van de Nationale Vergadering. Op het moment van de
arrestaties was hij afgevaardigde bij onderhandelingen in Parijs en hij zou volgens een
biograaf wegens een zedenschanolaal nooit meer in Nederland zijn teruggekeerd 19 .
Het jaar 1811 leek met de introductie van de Franse Code Penal de decriminalisering van homoseksueel gedrag to brengen. Het was echter een "blessing in disguise".
De Code Penal bevatte een artikel over schennis van de openbare eerbaarheid (art. 330)
dat door het oprekken van het begrip openbaarheid met groot gemak tegen sodomieten
werd ingezet. Nog in 1816 deed zich een golf van vervolgingen voor in Utrecht waarbij
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op een dag dertig mannen werden veroordeeld en daar zowel als in andere steden lag
in de eerste decennia na 1811 de frequentie van zulke processen eerder hoger dan lager
vergeleken met de sodomie-processen voor 1811. Met een maximum straf van 1 jaar en
200 frank boete, waren de straffen na 1811 natuurlijk wel aanzienlijk lichter dan de
dood- en langdurige gevangenisstraffen die ve•Or dat jaar werden opgelegd 20 .
Terug nu naar 1730. Ik heb enigszins gedetailleerd de gebeurtenissen in Utrecht
opgehaald om een misverstand uit de weg te ruimen en wellicht de Weyermanvorsing
met een nieuw probleem op te zadelen. Op 31 oktober 1729 had Weyerman het in De
Vrolijke Tuchtheer over "het jaar waarin iedere jongen een vrouw nam" 21 . In het begeleidend commentaar van de uitgave van Andre Hanou staat dat dit vermoedelijk op
de sodomietenvervolgingen van 1730 sloeg en op geruchten die voordien al de ronde
deden en mogelijk de opsporing die toen al zou zijn ingezet 22 . Wijlen Leo Boon gebruikte in 1980 die zin daarom als titel voor een artikel over de sodomietenvervolgingen in 1730. Uit het voorgaande moge blijken dat de vervolgingen werkelijk als
donderslag bij heldere hemel gekomen zijn en de desbetreffende zin niet op de sodomietenvervolgingen kan slaan. Zelfs als de Utrechtse magistraat op een gelegenheid zat te
wachten om de omgeving van de Domtoren schoon te vegen, waar vechtpartijen en allerlei vormen van liederlijkheid aan de orde van de dag waren, en ook al heeft die
magistraat weet gehad van het feit dat de Domtoren en omgeving dienden tot rendezvous van sodomieten, hij heeft zeker niet geweten waar hij aan begon toen hij de eerste
arrestaties verrichtte 23 . Ook contemporaine waarnemers hadden het over de "gansch
zonderlinge en toevallige wyze" waarop "het kluwen dezer godloosheden" aan het licht
was gekomen en dat eerst in mei 1730, toen de vervolgingen elders in het land op gang
kwamen, sodomie het gesprek van de dag is geworden 24 . In 1731 zei de procureurgeneraal van het Hof van Holland in een requisitoir tegen voortvluchtigen dat het Hof
met "verbaastheidt" had kennis genomen van het feit dat zo velen zich aan sodomie
bezondigd hadden25 . Ook voor sodomieten zelf kwamen de vervolgingen onverwacht.
Van enkele mannen die zich in 1730 uit de voeten wisten te maken, heb ik kunnen
reconstrueren dat ze pas vanaf half mei voorbereidingen hebben getroffen om huis en
goed te verlaten. Op zichzelf is het element van toeval en het plotseling losbarsten van
de vervolgingen ook niet verwonderlijk. Het gerechtelijk apparaat had niet tot taak
zelfstandig opsporing te initieren en kon daartoe pas overgaan als er daadwerkelijk
strafbare feiten gemeld waren. Bovendien hield een en ander nauw verband met percepties van homoseksueel gedrag en daarbinnen paste het, zeker bij verantwoordelijke
autoriteiten als kerkelijke en wereldlijke overheid, om een bijna blinde vlek voor zulk
gedrag te hebben.
Het "crimen nefandum"

Eeuwenlang stond sodomie te boek als het "crimen nefandum", het "peccatum mutum"
of gewoon "de stomme sonde", de zonde die zo erg was dat de duivel er geen naam
voor had, waarover onder christenen niet gesproken mocht worden en die onder hen
"veel min" bekend mocht zijn. Dat was een notie die uiteraard in heel Europa gold,
maar waaraan in Nederland nog een extra dimensie werd toegevoegd: sodomie was tot
kort voor 1730 "tot eere en lof van onzen landsaard" hier niet of nauwelijks voor-
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gekomen26 , meenden velen, inclusief Weyerman 27 , in dat jaar. Erover gepraat werd er
voor dat jaar al helemaal nauwelijks. Concilies, kerkvaders, de Penitentialia, het
canoniek recht hadden het min of meer uitvoerig over sodomie gehad 28 . Maar de Hervormde Kerk in Nederland heeft na de Reformatie tot en met het losbarsten van de
vervolgingen van 1730 voornamelijk over dit onderwerp gezwegen. Op alle provinciale
synodes tot 1730 was sodomie zegge en schrijve een keer genoemd29 . Notulen van
kerkeraden bevatten voor zover bekend geen enkele verwijzing naar homoseksueel
gedrag3° . Jacobus Hondius liet in zijn laat zeventiende-eeuwse Swart Register van
Duysent Sonden (1679) sodomie ongenoemd. De bijbeltekst over de ondergang van
Sodom en Gomorrah werd wel gebruikt in preken, maar tot op de dag van het uitbreken
van de vervolgingen niet om voor homoseksueel gedrag te waarschuwen, althans niet
in de zin dat het in dat opzicht relevant zou zijn voor eigen gemeente 31 . Op de vraag
waartoe de tekst dan wel werd aangewend kom ik straks terug.
Terwijl in de zeventiende eeuwse Franse en Engelse libertijnse romans homoseksueel gedrag wel ter sprake kwam, zwegen ook zulke romans van vaderlandse bodem
over het onderwerp32 . Laat staan dat er bier zoiets was verschenen als de kleine,
vroege Engelse briefroman Loveletters Between a Certain Late Nobleman and the
Famous Mr. Wilson (1723) 33 . In Engeland verschenen in de zeventiende eeuw ook
publikaties over roemruchte sodomie-processen zoals die tegen Lord Castlehaven (1631)
en bisschop Atherton (1640) 34 . Christopher Marlowe bewerkte het verhaal over de
schandelijke dood van de veertiende-eeuwse Edward II en zijn veronderstelde geliefde
Piers Gaveston tot een eigentijds politiek zedendrama35 . In Nederland bijna geen spoor
van zulke verhalen. Alleen Die Cronycke van Hollandt Zeelandt ende Vrieslandt uit
1517 gaf een sensationele beschrijving van de executie wegens sodomie van Gooswijn
de Wilde, president van de Raad van Holland in 1449 en het in de zeventiende eeuw
vele malen herdrukte De Winteravonden of Nederlandse Vertellingen van J. Viverius
beschreef zijn arcadische titel ten spijt bijna letterlijk in geuren en kleuren de vuurdood
van een sodomiet in Middelburg die met een "koebeest" had verkeerd 36 (sodomie stond
ook voor bestialiteit).
Predikanten en ook literatoren maakten den uitzondering: sodomie, de "onsprekelike
sonde", kwam ter sprake als een bij uitstek katholiek misdrijf. Rome was de "catamitorum mater", moeder der schandjongens, schreef Josephus Scaliger in de zeventiende
eeuw 37 . Gedurende die eeuw en trouwens ook later kwam bier in Nederland telkens ter
sprake dat de zestiende-eeuwse Italiaanse bisschop Giovanni della Casa een lofzang op
sodomie zou hebben geschreven. Het gedicht, kortheidshalve aangeduid met de dubbelzinnige titel "II Forno", de oven, ging overigens over heteroselcsuele sodomie 38 . Zo
keerde ook in de zeventiende en achttiende eeuw telkens het verhaal terug dat Paus
Sixtus IV in de zestiende eeuw zijn kardinalen toestemming zou hebben gegeven om
gedurende de heetste maanden van het jaar sodomie te bedrijven 39 . Beschrijvingen van
andere pausen die zich aan sodomie en hoererij te buiten waren gegaan waren tezelfdertijd "gefundenes Fressen", trouwens ook in publikaties die in 1730 verschenen. Ook
Weyerman getuigde in dit opzicht van anti-papisme, maar zijn uitspraken waren mild
vergeleken bij die van andere publicisten 40 . Zulke verhalen waren overigens niet
typisch Nederlands. Italie en meer in het bijzonder Florence genoten in heel Westeuro37

pa wat dit betreft een reputatie. En niet ten onrechte zoals straks uit mijn verhaal ook
nog zal blijken. Geen wonder dat in 1730 een auteur kon schrijven dat homoseksueel
gedrag pas in 1713 in Nederland tijdens de onderhandelingen ter beeindiging van de
Spaanse Succcessie-oorlog in Utrecht door buitenlandse -lees katholieke- diplomaten
was ingevoerd, "toen burgers van die stadt [...] benevens het fijne goud ook de vuijle
sodomie in hare schoot ontvingen" 41 .
De enigen die voor 1730 het stilzwijgen over sodomie doorbraken waren juristen.
In juridische commentaren en trouwens ook in verzameluitgaven van juridische adviezen werd de bestraffing van sodomie wel degelijk aan de orde gesteld en er werd
soms naar concrete vonnissen verwezen. Want natuurlijk hebben zich ook bier te lande,
zij het overwegend incidenteel, zulke processen voorgedaan sinds sodomie in de
twaalfde eeuw een delict "mixti-fori" was geworden, een delict dat door kerkelijke en
wereldlijke overheid berecht kon worden. Eerst vanaf 1675 echter zijn in de Republiek
met enige regelmaat sodomie-processen gevoerd en kwam het onderwerp soms
zijdelings tijdens andersoortige processen aan de orde. Tot in de eerste helft van de
zeventiende eeuw hadden zulke processen veelal geresulteerd in de openbare vuurdood,
maar vanaf de tweede helft van die eeuw werden executies in het geheim voltrokken,
meestal middels wurging. De lijken werden in zee gegooid "om sodanigh de memorie
van die gruwelycke sonde uit ons midden wegh te doen" 42 , en opdat "verborgen souw
blijven, dat sodaenige gruweldaden in ons land wierden gepleegd" 43 . Processtukken
werden veelal vernietigd en wat rest zijn vaak slechts summiere vonnissen 44 .
Van stonune naar roepende zonde

De vervolgingen die in 1730 begonnen betekenden in dit opzicht een breuk met de
traditie van het "crimen nefandum". Op 21 juli 1730 vaardigden de Staten van Holland
een plakkaat uit waarin rechtbanken in deze provincie nadrukkelijk gelast werden
executies in het vervolg in het openbaar te voltrekken45 . Daar was een aantal rechtbanken trouwens al in juni mee begonnen. Uitvoerige processtukken zijn vanaf dat jaar
bewaard gebleven. Tegelijkertijd kwam er een stroom van publikaties op gang, waarin,
althans in de meer geleerde werken, uitvoerig over de oorzaken en de gevolgen van
sodomie gesproken werd. Predikanten als Leonardus Beels, Albertus Royaards, Tako
van den Honert en Henricus Carolus van Byler deden lijvige boeken het licht zien 46 .
Dat van Beels, dat al eind juli 1730 verscheen, beleefde in twee maanden drie drukken
en ook Weyerman refereerde eraan in het tweede deel van zijn Bedenkingen47 . De
beide afleveringen van de Europische Mercurius van 1730 bevatten omvangrijke
bijdragen over de "Oirsprong en Voortgangh" van sodomie en de redactie meldde in de
tweede aflevering dat de eerste gretig aftrek had gevonden 48 . Ter gelegenheid van de
executies verschenen tal van zogeheten vliegende blaadjes en prenten 49 ; kopieen van
vonnissen en indagingen werden tot in het buitenland verspreid totdat het Hof van
Holland dat verbood 50 . Gedichten en kopieen werden in verzamelbundels zoals Schouwtoneel en Alle de Copyen van Indagingen uitgegeven 51 . Had men voordien gezwegen
opdat mensen niet weten zouden dat "het geschieden kon," er was een tijd van zwijgen
en een tijd van spreken, aldus de predikant Van Byler, en die laatste was nu aangebroken52 . Voor 1730 had stilzwijgen en het onthouden van kennis mensen voor verval in
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homoseksueel gedrag moeten behoeden; vanaf dat jaar moest juist kennis van het onderwerp individuen van dergelijke praktijken weerhouden. Middels deze publikaties alsook
preken en middels de openbare en sterk geritualiseerde strafvoltrekking kwam daarmee
een proces van betekenisgeving aan homoseksueel gedrag op gang, dat althans in Nederland op een duidelijk cognitief niveau voordien bijna ontbroken had en het is in deze
context dat de beide teksten van Jacob Campo Weyerman begrepen moeten worden.
Betekenisgeving

Laat ik verduidelijken wat ik met een proces van betekenisgeving bedoel. In onze tijd
en in onze samenleving zijn we eraan gewend de wereld te verdelen in man en vrouw,
in homo en hetero. Antropologische studies leren echter dat homoseksueel gedrag en
percepties van dat gedrag veel gevarieerder zijn dan onze westerse dichotomieen doen
vermoeden en ook die laatste zijn in historisch opzicht arbitrair. Een duidelijk
onderscheid tussen homo en hetero wordt in het Westen pas sinds zo'n honderd jaar
gemaakt, sinds de zogenoemde medicalisering of de bemoeienis van medici, psychiaters, seksuologen met seksualiteit in de negentiende eeuw op gang kwam. In vele
culturen -sommige die verdwenen zijn, maar bijvoorbeeld vandaag nog in delen van de
Islam- gold of geldt eerder een actief/passief dichotomie, waarbij aan vrouwen en
adolescenten een passieve rol wordt toegeschreven of waarin alleen mannen die zich in
travestie hullen en zich laten penetreren hun oorspronkelijke mannelijke status
verliezen. In veel van zulke culturen geldt ook eerder een onderscheid tussen man en
niet-man -vrouwen, adolescenten, eventueel slaven- dan een onderscheid tussen man en
vrouw53 . Wat wij in het westen seksualiteit of homoselcsualiteit noemen, wat we daar
wel of niet toe rekenen, kan de uitkomst van een historisch proces van betekenisgeving
worden genoemd, dat in Nederland wat homoseksualiteit betreft met de vervolgingen
van 1730 een aanvang nam.
Ik verkondig natuurlijk nets nieuws als ik zeg dat we ook naar het verleden moeten
kijken met een antropologische blik en, zoals Willem Frijhoff in 1985 op het congres
van de Werkgroep Achttiende Eeuw over seksualiteit en geschiedenis opmerkte, op
zoek moeten gaan naar ook in dit opzicht in het verleden geldende categorieen 54 . Dat
betreft dan zowel gedrag als percepties of de betekenisgeving van en aan gedrag. In het
kader daarvan wil ik nu teksten -ook die van Weyerman- die in 1730 verschenen alsook
de openbare strafvoltrekking aan sodomieten nader aan de orde stellen. Daarbij zal ook
blijken dat de blinde vlek die men voor 1730 voor sodomie had en de veronderstelling
dat ze bij uitstek een katholiek misdrijf was, net louter voortkwam uit propagandazucht en anti-papisme, maar wortelde in een sociale theorie en volkspsychologie,
waarin de bijbeltekst over Sodom en Gomorrah een cruciale rol vervulde.
Sodomie als hedonisme

Een ding moge duidelijk zijn. In 1730 maakte men geen onderscheid tussen homo- en
heteroseksuelen zoals die vandaag als gefixeerde categorieen gelden. Iedereen werd
geacht, gegeven de juiste of onjuiste omstandigheden, zich aan homoseksueel gedrag te
kunnen bezondigen. Nog in 1777 schreef een anonymus dat het zaad van sodomie in
ieder mens schoo1 55 . Sodomie kwam voort uit overtreffende trappen van zondigheid,
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aldus hiervoor genoemde predikanten in hun geschriften. Het begon met kaart en
dobbelspel, pracht van klederen, eet- en drinkgelagen, het najagen van wellust in de
vorm van hoererij en -overtreffende trap van zondigheid- eindigde uiteindelijk in
sodomie, zodat "dit kwaad als d'eene telg uit d'andere overal verspreid wordt." Zo
vertelde ook de bijbel het: sodomie kwam voort uit "brooddronkentheit", zatheid van
brood en stille gerustheid, kortom uit overvloed en weeldezucht, zo meldden predikanten aan hun lezers en luisteraars. Deze verschijnselen hadden zich ook in Sodom en
Gomorrah voorgedaan, omdat de weelde van de overvloed -gevolg van het feit dat deze
steden in een bijzonder vruchtbare streek hadden gelegen- de inwoners naar het hoofd
was gestegen en naar steeds ernstiger vormen van wellust had doen zoeken, die uiteindelijk in gelijkgeslachtelijke praktijken en niet in de laatste plaats in de vernietiging
van deze steden hadden geresulteerd. Zo was het ook met Italie en meer in het bijzonder de katholieken vergaan. Zij waren door hun weeldezucht de eersten in de christenheid die zich door voorgaande wellustige praktijken in sodomie verlopen hadden.
Sodom stond zonder meer voor Rome; Loth en de zijnen die uit Sodom waren weggeleid voordat de plaats vernietigd werd, waren de protestanten. Loths vrouw, die, omdat
ze tegen het uitdrukkelijk gebod had omgekeken, in een zoutpilaar was veranderd,
stond voor die protestanten wier hart nog aan het Babel van het katholicisme hing. God
had de Republiek met overvloed gezegend omdat Nederland een Nieuw Israel en het
Nederlandse yolk Zijn nieuw uitverkoren yolk waren. Aanvankelijk had dat yolk die
overvloed sober en matig genoten en het feit dat God de Republiek niet gelijk Sodom
en Gomorrah had gestraft, was er het beste bewijs voor dat sodomie bier niet of nauwelijks was voorgekomen. Maar recentelijk waren hier te lande de roepende zonden hand
over hand toegenomen en dat had ook hier sodotnitische praktijken opgeleverd 56 .
Een dergelijke opvatting staat duidelijk haaks op moderne seksuele taxonomieen.
Als we het dan hebben over in het verleden geldende categorieen kunnen we vaststellen
dat het seksuele in de vroeg-moderne periode niet een op zichzelf staande categorie
was, maar gekoppeld werd aan andere levenssferen als bijvoorbeeld eten, drinken en
meer in het algemeen de "luxuria", gedragingen die konden voortspruiten uit wellust.
Ze vormde daarmee een dichotomische eenheid in die zin dat soberheid en matigheid
op al deze gebieden tot een voorbeeldig leven leidden, terwijl verlies van affectbeheersing ontaardde in weeldezucht en hedonisme en tenslotte in homoseksuele praktijken.
Sodomie als overtreffende trap van zondigheid was uiteindelijk de uiterste vorm van
hedonisme. Daarmee was nog niet alles gezegd. De implicatie van voorgaande theorie
was dat individuen door een voorgaand wellustig leven bevattelijk werden voor verleiding tot homoseksuele handelingen. Dat wil niet zeggen dat ze daarmee een eenmalig
of incidenteel verschijnsel geacht werden te zijn in het leven van individuen, zoals door
wijlen de Franse filosoof Michel Foucault en zijn navolgers wel gesuggereerd is. Tijdens processen die vanaf 1730 gevoerd werden, was de telkens terugkerende vraag aan
verdachten die net bekend hadden, hoelang ze al aan sodomie vastzaten. Meer dan enig
ander publicist was het juist Weyerman die de bijbehorende psychologie expliciteerde.
Hoe afschuwelijk en walgelijk een zonde ook is, zo schreef hij in de eerste aflevering
van zijn Bedenkingen, het valt makkelijk te begrijpen dat wanner die "eenmaal is gesmaakt, den mensch doorgaans [zal] haaken naar deszelfs herhaaling." Eenmaal verval-
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len in een nieuwe zonde "kookt" ze in "onze ziel op tot verzenging van alle onze
zinnen [...] dat geene dat een enkele nieuwsgierigheyt was in den beginne, veraart nu
in een begeerte en in een doldriftig verlangen na die gepleegde vermaaken." "Het is een
vastgestelde waarheyt," aldus nog steeds Weyerman, "dat de booze genegendheden en
lusten uyt iets dat natuurlijk is konnen voortkomen" 57 .
Ilk zei zojuist dat de bijbeltekst over Sodom en Gomorrah van cruciale betekenis was
voor de formulering van een sociale theorie. De hiervoor weergegeven opvattingen over
de oorzaken van homoseksueel gedrag raakten aan veel meer dan alleen aan dat gedrag
of aan degenen die zich daarin verlustigden. Elke vorm van anders-zijn of van deviantie
kon hiermee verklaard worden. Justus van Effen beschreef Hugenoten en Westfalen in
precies dezelfde termen, al ging hij niet zover ze van sodomie te beschuldigen.
Vrijmetselaars werden daarentegen expliciet van sodomie verdacht omdat ze zich aan
slemppartijen zouden overgeven 58 . Soberheid en matigheid hadden middels Gods zegen
ook bijgedragen tot voorspoed en luister van het land, zoals teloorgang daarvan
bijdroeg aan veronderstelde ondergang en vernietiging door middel van Gods straffende
hand.
Sodomie en libertinage

Sociale theorie kon op deze manier ook gebruikt worden voor sociale of politieke
kritiek en Weyerman liet zich in dat opzicht allerminst onbetuigd. Behalve als een bij
uitstek katholiek misdrijf, gold sodomie in heel Europa ook als aristocratische libertinage, als de "beau vice" 59 . Weyerman verhaalt hoe Romeinse edellieden ooit de executie van enkele schoenmakers wegens sodomie becommentarieerd hadden met de opmerking "dat zy behoorlyk gestraft wierden, dewyl dat bedryf den Adel en de Heeren
van het eerste fatsoen paste, en geenszins de onedele gemeente, noch de laage ambachtsluyden" 60 . Weyerman liet er absoluut geen misverstand over bestaan wie hij bier
te lande aan verleiding schuldig achtte. Niet voor nets koos hij als bijbeltekst bij de
tweede aflevering van de Bedenkingen uit de Spreuken van Salomon "Den godlooze
heerschende over een arm yolk, is een brullende leeuw en beer, die gins en weer
loopt." Aan zelfverheffing ontbrak het hem daarbij niet. Hij beweerde al in het eerste
stuk gemerkt te hebben dat katholieken hem bedreigden, maar hij zou net schromen
hen en "de sodomietse reuzen, hoe hoog en hoe verheven dat die ook waaren, in
ampten en in rykdommen, aan te tasten, en hunne vuur- en zwavelwaardige misdryven
te ontblooten, tot een voorbeelt voor de tegenwoordige, en voor de nakomende Batavieren" 61 . In het citaat aan het begin van mijn verhaal, waren het overduidelijk rijken en
machtigen die volgens hem door geld en schone beloftes jongelingen tot sodomie overhaalden, met alle rampspoed van dien. Telkens weer keren in Weyermans stukken opmerkingen over zulke "matadoor gomaristen" terug. Overigens durfde hij het klaarblijkelijk niet aan zulke aanzienlijke heren met name te noemen, zoals ook de schrijver van
de artikelen over sodomie in de Europische Mercurius van 1730 vroom opmerkte dat
er weliswaar veel hooggeplaatsten waren die zich bier aan sodomie bezondigd hadden,
maar dat hij om de families net in verlegenheid te brengen geen namen zou geven62 .
Weyermans opvattingen hierover waren tegelijkertijd niet gespeend van actualiteitswaarde. Het waren vooral hoge heren, zo bleek in 1730, die als klanten het
41

prostitutie-circuit bevolkten of die via speciale besteders van knechten lijfknechten in
dienst namen om hen seksueel te gerieven en degenen die zich lieten prostitueren wezen
zulke mannen juist aan als hun verleiders. Al voor 1730 deden in Amsterdam geruchten
de ronde over zulke praktijken van heren "in de raet" en nadat in 1731 een aangehouden sodomiet in de Amsterdamse stadsboeien zelfmoord had gepleegd, schreef een
anonymus aan het Hof van Holland dat de man vermoord zou zijn omdat hij teveel van
zulke heren wist63 . Nog in 1765 vertelde een sodomiet in Amsterdam dat hij met de
vooraanstaande dokter Van de Pol, die zichzelf tijdig uit de voeten had weten te maken,
eens gepraat had over het risico dat ze liepen. Van de Pol zou toen gezegd hebben dat
het zo'n vaart niet liep: "daar zitten'er teveel onder de grooten die'er aan vast zyn en
die verlyden de klijne" 64 .
Sodomieten als vrouwenhaters

Hoewel Weyerman, zoals gezegd, de psychologie van verslaving aan zondig gedrag
meer dan enig ander publicist expliciteerde, was hij echter weinig consistent in zijn
opvattingen. Hij verwees in zijn teksten weliswaar naar het afschrikwekkend voorbeeld
van Sodom en Gomorrah, maar daarin zijn weeldezucht en hedonisme als oorzaken van
homoseksueel gedrag slechts vaag en ongearticuleerd aanwezig. Misschien dat de verklaring die predikanten boden meer past bij een culturele elite, bij de `grote traditie'
zoals mentaliteitshistorici dat wel noemen 65 . Weyerman zocht wel degelijk naar een
verklaring, maar de zijne paste veel meer bij volkse opvattingen over sodomie zoals die
ook in gedichten en vliegende blaadjes in 1730 verwoord werden. Oorzaak van homoseksueel gedrag was volgens hem de afwezigheid van vrouwen -bijvoorbeeld vanwege
het celibaat, dat overigens ook door predikanten wel als oorzaak gezien werd- of een
afkeer van vrouwen, al zei hij erbij dat laatste niet te kunnen begrijpen66 . In de zojuist
genoemde volkse publikaties stond de veronderstelde afkeer van sodomieten van vrouwen juist centraal. Zoals in sommige van die publikaties had ook Weyerman als 'leitmotiv' voor de eerste aflevering van de Bedenkingen de brief van Paulus aan de Romeinen gekozen, waarin de apostel spreekt van mannen die in wellust voor elkaar zijn
ontbrand. Die tekst werd door de predikanten weliswaar aangehaald, maar vervulde in
hun geschriften een veel minder prominente rol. Een verklaring voor zulke wellust
bood Paulus nauwelijks, of het moest afgoderij zijn, waarmee natuurlijk nog altijd antikatholieke sentimenten gevoed konden worden. Misschien had 'het yolk' daar genoeg
aan. De hele achttiende eeuw door -ook voor 1730- bleken mensen binnen het hecht georganiseerde gemeenschapsleven van stadsbuurten al lang kennis te hebben van sodomieten in hun omgeving. Het yolk zag dat het slecht was en het yolk ging meestal zijns
weegs 67 . De inconsistentie van Weyerman wordt wellicht begrijpelijk als we hem zien
als wat Peter Burke een bemiddelaar tussen `grote' en icleine traditie', tussen elite- en
volkscultuur noemt. Zo'n bemiddelaar functioneert als het ware als een doorgeefluik
waardoor opvattingen uit elite- en volkscultuur passeren en eventueel met elkaar vermengd raken68 .
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Baardeloze jongens

lik wees er in mijn inleiding ook al op dat Weyerman voor zover het een beschrijving
van feitelijk homoseksueel gedrag betrof een traditionele voorstelling van zaken gaf.
Om dat te verduidelijken moet ik eerst nog terug naar de periode voor 1730. Tussen
sodomieprocessen voor en na 1675 zit een opvallend inhoudelijk verschil. Voor dat
jaartal gaat het voornamelijk om sodomie tussen volwassen mannen en adolescenten of
om sodomie in zeer strikt hiararchische relaties en in alle gevallen overeenkomstig een
even strikte passieve en actieve rolverdeling. Na 1675 betreft het overwegend volwassen mannen die actieve en passieve rollen uitwisselden, ook als ze uit verschillende
klassen kwamen. Daarenboven kwamen tijdens processen eerst vanaf het laatste kwart
van de zeventiende eeuw sporen van de subculturele verschijnselen ter sprake die tijdens de processen van 1730 volop aan het daglicht werden blootgesteld. Dit patroon nu
deed zich ook elders in Noordwest-Europa voor, in Engelse en in Noordfranse
steden69 .
Het zou te ver voeren de vele argumenten en overwegingen aan te halen, die mijn
collega's bier en elders en mijzelf ertoe gebracht hebben te veronderstellen dat het
hierbij niet zozeer om een verandering in juridische praktijk ging, alswel om een
verandering in homoseksueel gedrag: een overgang van overwegend homoseksuele contacten tussen volwassen mannen en adolescenten naar die tussen volwassen mannen
zelf, resulterend in de opkomst van genoemde subculturele verschijnselen. Een vergelijking met homoseksueel gedrag in Zuid-Europa kan echter enig inzicht opleveren. Ik zei
hiervoor al dat een stad als Florence niet ten onrechte een reputatie had op dit gebied
in Europa. In de vijftiende eeuw kreeg deze stad, zoals ook andere Italiaanse stadstaten
als Venetia en Lucca, een speciale sodomie-rechtbank. In de zeventig jaar dat die rechtbank in Florence bestond -van 1432 tot en met 1502- kreeg ze te maken met veertienduizend van zulke zaken -meestal resulterend in het opleggen van boetes- en dat in een
stad met veertigduizend inwoners! Opvallend is nu dat in 98 % van deze gevallen het
ook ging om homoseksuele contacten tussen volwassenen en adolescenten, opnieuw
overeenkomstig een strikte rolverdeling. Deze zaken leren verder dat adolescenten
omstreeks bun achttiende een passieve rol verwisselden voor een actieve en daarmee
doorgingen tot omstreeks bun dertigste, de gemiddelde huwelijksleeftijd voor mannen
in Florence in die periode. Tegelijkertijd -dat wil zeggen in de periode dat ze actieve
sodomie bedreven- hadden ze vaak seksuele contacten met vrouwelijke prostituees. In
dit geval mag gesteld worden dat homoseksueel gedrag met zijn overgang van een passieve naar een actieve rol claAr en toen deel uitmaakte van de mannelijke socialisatie 7° .
Het is niet waarschijnlijk dat zoiets ook in Noordwest-Europa of in de Republiek het
geval was. Juist het geringe aantal sodomie-processen dat voor 1675 werd gevoerd en
het stilzwijgen van bijvoorbeeld de Hervormde Kerk in Nederland geeft aanleiding te
veronderstellen dat sodomie bier zeker niet op een schaal voorkwam als in een stad als
Florence. Aan de andere leant toont het soort zaken dat bier wel voor de rechtbank
kwam een te opvallende gelijkenis met de zogenoemde "inter-generational" contacten
elders om die te negeren. Voor de Amerikaanse gezinshistoricus Randolph Trumbach
was dat aanleiding voor de conclusie dat tot grofweg het laatste kwart van de zeventiende eeuw ook in Noordwest-Europa homoseksueel gedrag voornamelijk tussen vol-
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wassen mannen en adolescenten voorkwam. De zogenoemde "rake", die zowel in de literatuur van die dagen opdook als in de werkelijkheid, kon aan zijn ene arm een
maitresse voeren en aan de andere zijn zogeheten "catamite" of "ganymedes". Omdat
hij in alle gevallen degene was die penetreerde, hield hij zijn mannelijke status hoog.
Vanaf het laatste kwart van de zeventiende eeuw zouden juist in Noordwest-Europa de
"equal status" contacten dominant zijn geworden, dat wil zeggen contacten tussen
volwassen mannen die in toenemende mate geacht werden "verwijfd" to zijn, terwijl
verwijfdheid voordien het kenmerk van een rokkenjager, in Engeland van "the fop"
was. Trumbach weet die omslag -mede op basis van zijn studie The rise of the egalitarian marriage (1978) en van Lawrence Stone's concept van "affective individualism"aan een groeiende gelijkheid der seksen die zich vanaf diezelfde periode zeker tussen
huwelijkspartners zou hebben voorgedaan. Terwijl de vroegere homoseksuele contacten
tussen volwassenen en adolescenten een afspiegeling waren van meer patriarchale
verhoudingen tussen man en vrouw, waren de "moderne" contacten tussen volwassen
mannen een afspiegeling van nieuwe gelijkwaardiger contacten tussen de seksen, van
een duidelijker differentiatie in specieke mannen- en vrouwenrollen en van appreciatie
voor de vrouw als hoedster van huiselijkheid en opvoeding van kinderen 71 . Opvallend
is dat Donald Haks in zijn boek over huwelijksmoraal in Nederland ook constateert dat
alhier vanaf ± 1680 wederkerige liefde tussen man en vrouw voorwaarde werd geacht
voor een huwelijk72 .
Merkwaardig genoeg had Weyerman hoofdzakelijk het tradionele homoseksuele gedrag voor ogen. Bij herhaling heeft hij het over mannen die het op baardeloze jongens
voorzien hadden. De werkelijkheid was dat, terwijl er tenminste bij prostitutie en soms
ook in affectieve verhoudingen inderdaad nog vaak sprake was van een aanzienlijk
leeftijdsverschil tussen partners, het meestentijds niet om baardeloze jongens ging maar
om jonge mannen van in de twintig en dat de laatsten net zo goed met elkaar konden
verkeren73 . Weyerman maakt het geheel zelfs tot een bijna Gordiaanse knoop: zo geeft
hij een vertaling van een stukje uit het zeventiende-eeuwse toneelstuk Sodom van de
Engelse graaf van Rochester74 . Rochester zou op een nacht met zijn geliefde Cloris
door een jonge toortsdrager naar zijn huis zijn begeleid:
Ook zal geen oor 't verhaal van Venus Luym verdrieten,
Toen ieder om het graagst den toortsknaap wou genieten,
Die met zyn piklicht ons, op 't donkerst' van den nacht,
Naar onze woonplaats bragt;
En toen de beste kus het groot verschil moest deelen,
Of dat dien jongen uw, of ik dien knaap, moest strelen 75 .
Rochesters beschrijving was typisch die van Trumbachs zeventiende-eeuwse adellijke
"rake"; niet die van een achttiende-eeuws sodomiet.
Sodomie en verwijfdheid
Waar Weyerman wat homoseksueel gedrag betreft dus een traditioneel beeld ophangt,
is hij anderzijds zijn tijdgenoten vooruit. De processtukken vanaf 1730 geven verslag
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van een soms uitbundige verwijfdheid: mannen die zich bijzonder opschikten, zich bij
gelegenheid in travestie hulden, op zijn "jan meisjes" praatten, elkaar aanspraken met
"nicht" en elkaar vrouwelijke bijnamen gaven76 . In officiele percepties -juridische en
theologische- werd weliswaar met enige nadruk naar het onmannelijke van sodomieten
verwezen, maar dan vooral op een symbolisch niveau waarbij de oorzaken van sodomie
een rol speelden.
Tot diep in de achttiende eeuw gold, aldus Thomas Laqueur in zijn boek Making
sex (in de zin van sekse), dat er eigenlijk maar een sekse was: de mannelijke. Eeuwenlang hadden medici en ook vroedvrouwen vrouwelijke geslachtsorganen getekend en
beschreven als de binnenstebuiten gekeerde versie van mannelijke delen. Pas in de loop
van de achttiende eeuw volgde op de grotere sekse-differentiatie de wetenschappelijke
notie dat mannen en vrouwen biologisch zeer verschillend waren. Voordien hadden
mannen superieure en vrouwen inferieure versies van een en hetzelfde lichaam 77 .
Vandaar dat mannen van nature in staat moesten worden geacht tot affectbeheersing en
tot matigheid, terwijl vrouwen onverzadigbaar werden tenzij ze zich naar de natuurlijke
hierarchie tussen mannen en vrouwen voegden. Door nu tot sodomie, tot het uiterst
verlies van affecten, tot de uiterste vorm van hedonisme te vervallen, werden mannen
als vrouwen, haalden ze zich aldus de predikant Van Byler een "verwijfde ziekte" op
de hals 78 . In die zin werden sodomieten ook op het schavot gepresenteerd, niet nadrukkelijk als vrouwen maar net als vrouwen als niet mannelijk. Sodomieten, indien ter
dood veroordeeld, werden meestal aan een paal gewurgd. Een morfologie van verschillende schavotstraffen leert dat vrouwen als ze een kapitaal misdrijf hadden gepleegd
ook op deze manier gewurgd werden. Maar vrouwen en sodomieten waren niet de
enigen die zo'n straf moesten ondergaan. Bokkenrijders en meer in het algemeen
mannen die een lafhartig misdrijf hadden gepleegd -bijvoorbeeld iemand in zijn slaap
vermoorden- werden op dezelfde wijze geexecuteerd 79 . In Rotterdam werd in 1677 een
man aan de paal gewurgd die enkele jaren eerder tijdens de oorlog met o.a. Engeland
de schepen in de Nederlandse havens in brand zou hebben willen steken. Zijn gezicht
werd -net als in 1730 nog bij sommige sodomieten- met vuur geblakerd en, net als met
sodomieten, werd zijn lichaam in zee gesmeten. Zijn vonnis vermeldde dat hij, als hij
in zijn opzet was geslaagd, het land en honderdduizenden inwoners geruineerd zou
hebben en dat was precies ook hetgeen men vreesde dat sodomieten middels Gods straffende hand over het land zouden afroepen 80 . Sodomieten waren onmannelijk omdat ze
lafhartig en landverraders waren, maar ondanks alle elementen van verwijfdheid die in
1730 in de processen opdoken, werd daar in genoemd jaar in publikaties en in de vonnissen nauwelijks expliciet aan gerefereerd. Verwijfdheid werd -ik zei het al- voor 1730
geacht het kenmerk van een rokkenjager te zijn, waarschijnlijk ook omdat zo iemand
niet de noodzakelijke zelfbeheersing in acht nam. Zulke noties verdwenen met de vervolgingen van 1730 niet terstond. Nog in 1732 noemde Justus van Effen in zijn Hollandsche Spectator gepruikte rokkenjagers "die mannelyke vrouwtjens, die Hermaphrodieten ten minste naar de ziel zyn" 81 . "Hermafrodieten naar de ziel" was precies de
uitdrukking die in de negentiende eeuw van toepassing werd geacht op mannen die zich
aan homoseksueel gedrag bezondigden.
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Waarin was dan Weyerman zijn tijd vooruit? Hier zijn portret van sodomieten:
"eenieder weet dat zulk gespuys nooit een mannelyk opslag van oogen, noch een barsse
spraak heeft, dat het zo lafhartig als een gekerkerde hoer, en zo flikflooyent is als een
arm edelman, die den ryken boer na de mond sluyt om een middag- of avondmaal" 82 .
Een dergelijke uiterlijke beschrijving van sodomieten ben ik in officiele noch in
volksgeschriften van 1730 tegengekomen, wel in processen en publikaties van enkele
decennia later.
Volgens Jan ten Engel, een dief die in 1750 werd aangehouden en die zich in vele
steden van de Republiek geprostitueerd had, kon men "het de luijden aansien aan dat
er geen baard op de koonen groeyt, dat de oogen hoeragtig zijn, de taal lijmende en de
gang draijende" 83 . In 1768 ging Franciscus Lievens Kersteman in zijn Rechtsgeleerd
Woordenboek in op de vraag wat Paulus in zijn brief aan de Romeinen (I:27) bedoeld
kon hebben met de opmerking dat mannen die met mannen schandelijkheid bedreven de
vergelding voor hun kwaad in zichzelf ontvingen, een vers dat Weyerman overigens
niet had opgenomen. "Wie weet of de Apostel niet heeft gezien op, en bedoelt die
verwyfde houding, dat lodderig oog en die bleeke hoere kaaken, die men genoegzaam
in alle deze onmenschelijke menschen gewaard word, die zelfs in zommige invloed op
de spraak heeft." Kersteman had zelf eens verdenkingen opgevat, schreef hij, jegens
iemand die aan zijn beschrijving beantwoordde, zonder dat hij iets ten laste van de
betrokkene wist. De man was later inderdaad schuldig bevonden. "Is dan het oog de
spiegel der ziele, en geeven de inwendige affecten uyterlyk blyken van Naar inwendige
geneigtheeden in het aangezigt te kennen, zo zyn zy, die zonder vooroordeel op de phisionomie letten, niet in het geheel te verwerpen" 84 . Kersteman `onbevooroordeelde'
blik daargelaten, geeft zijn uitspraak een verschuiving aan in percepties van sodomieten, die al met Weyerman was ingezet. Het is van belang hierbij op te merken dat volgens de al eerder aangehaalde Randolph Trumbach het in de achttiende eeuw steeds belangrijker werd voor mannen om de schijn van verwijfdheid te vermijden, omdat ze in
toenemende mate in verband werd gebracht met homoseksueel gedrag. Met Willem
Frijhoff zouden we dan mogen concluderen dat de sodomietenvervolgingen van 1730
bijdroegen aan de uitkristallisering van mannelijke seksualiteit als mannelijke
seksualiteit 85 .
Slot

Er valt natuurlijk heel wat meer te zeggen over zowel sodomie als over Weyermans
teksten. Ik zou bijvoorbeeld dieper in kunnen gaan op het feit dat sodomieten zelf in
toenemende mate verzet aantekenden tegen de betekenissen die aan hun gedrag werden
gehecht en eigen betekenissen ontwikkelden, waarin ze juist vrouwelijkheid tot
constitutioneel element van hun persoonlijkheid verhieven en als, zij het aanvankelijk
wankele, legitimatie presenteerden, totdat in 1862 de Duitser Karl Heinrich Ulrichs het
bestaan van een derde sekse, de man met een vrouwenziel, uitriep. Wat Weyerman betreft had ik meer kunnen vertellen over bijvoorbeeld zijn bijna anachronistische pleidooi
voor de vuurdood voor sodomieten, zijn vermoedelijk toch reale angsten -alsook die
van anderen- voor sodomie en Gods straffende hand of het feit dat hij bijna op Gods
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troon ging zitten door sodomieten de hemel te ontzeggen, alsook over zijn scheldpartijen aan het adres van de daders van de "grouwelen onzer eeuwe".
Ik heb -vooral ook binnen het kader van mijn onderzoek- gekozen voor een mentaliteits-historische benadering, waarin ik suggereerde dat Weyerman een soort bemiddelaar was tussen elite- en volkscultuur, en zijn opvattingen in relatie tot homoseksueel
gedrag zoals dat in 1730 aan het licht kwam, trachtte te plaatsen, alsook zijn positie in
een proces van betekenisgeving dat in dat jaar een aanvang nam. Duiding van zijn
teksten over sodomie in het kader van zijn oeuvre moet ik aan anderen overlaten.
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Campo en de computer II
Van droom beeld naar droomtekst*
GERARDINE MARECHAL
In een eerder artikel met deze titel heeft Riet Hoogma overtuigend uiteengezet welk
groot nut de computer kan hebben voor de Weyerman-studie s . Haar bestuurlijke nalatenschap bestond uit een aanmaning aan het bestuur voortgang te maken met het opbouwen van een bestand met primaire Weyerman-teksten. Met name het gebruik van
de zoekfunctie in tekstverwerkings-programma's is zeer aantrekkelijk voor de studie
van Weyermans geschriften. Geautomatiseerde invoer van zijn omvangrijke oeuvre lijkt
hierbij te verkiezen boven het arbeidsintensieve overtypen. Ik zal hieronder kort ingaan
op de procesgang bij de geautomatiseerde invoer en aan de hand van enkele voorbeelden illustreren wat de perspectieven zijn voor het werk van Weyerman.
Van gedrukte tekst naar computerbeeld
Met behulp van een scanner wordt een gedrukte pagina als beeld (reproductie) in het
geheugen van de computer opgenomen. Het beeld bestaat dan uit een groot aantal
beeldpunten (pixels), aangeduid met Cartesische coardinaten (x, y) waarbij aan elk
beeldpunt een waarde voor de grijstint (zwarting) wordt toegekend.
Beeldverwerking

Oude geschriften en documenten kunnen om een groot aantal redenen slecht leesbaar
zijn. Verkleurd papier, verbleekte inkt, tweezijdig bedrukt en doorschijnend papier,
wisselende inktkwaliteit, rommelige randen aan de letters door de papierstructuur etc.
Op het digitaal opgeslagen beeld in de computer kunnen rekenkundige bewerkingen
worden uitgevoerd om de leesbaarheid te verbeteren. De grijswaarde van een pixel kan
bijvoorbeeld worden herberekend aan de hand van Naar oorspronkelijke grijswaarde en
die van naburige punten. Afhankelijk van de gekozen mathematische bewerking (het
gekozen filter) zullen contouren dan scherper kunnen worden. Ook kunnen bijvoorbeeld
alle grijstinten beneden een gekozen grenswaarde omgezet worden in wit (0) en daarboven in zwart (1). We hebben dan een zogenaamd binair beeld 2 .
In het Archivo de Indias in Sevilla zijn van grote aantallen historisch belangrijke
documenten onbewerkte beelden op beeldplaat opgeslagen. Bezoekers kunnen deze
raadplegen, beeldverbetering toepassen en afdrukken maken. Het is hierbij niet mogelijk om dit soort "documenten" op trefwoorden te doorzoeken 3 .
Van beeld naar ASCII code

De omzetting van beeld-tekens naar de zogenaamde ASCII code, welke de computer
hanteert voor de opsiag van leestekens, levert een enorme besparing in geheugenruimte
en -wat belangrijker is- maakt het mogelijk de zoekfunctie van de tekstverwerkingsprogrammatuur te benutten. De software die dit mogelijk maakt wordt aangeduid met de
term OPTICAL CHARACTER RECOGNITION (OCR).
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Atb. 1: Kopie van p. 22 uit de Amsterdmnsche Hermes van Jacob Campo Weyerman

Atb. 2: Resultaat van oCR-procedure toegepast op p. 22 uit de Amsterdamsche Hermes
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Via onze vriend Rob Tempelaars werd het bestuur onlangs in de gelegenheid gesteld
een demonstratie bij te wonen van de zeer geavanceerde leesmachine (een Kurzweil
K5200) van het Elektronisch WNT op het Instituut voor Nederlandse Lexicologie te
Leiden. Men werkt bier aan een computer-versie van het WNT. Vanaf 1982 zijn de gegevens direct in de computer ingevoerd. De delen verschenen voor 1982 worden met
OCR in de computer ingevoerd. Een aantal van de problemen die zich daarbij voordoen, zal naar alle waarschijnlijkheid ook optreden bij de Weyerman-teksten 4 . De
OCR-procedure start direct met een binair beeld dat door de scanner is opgenomen. Er
wordt geen beeldverbetering toegepast. De procedure maakt gebruik van een referentieset aan tekens, waarmee de ingevoerde tekens worden vergeleken. Deze tekenset kan
inter-actief worden aangevuld en gewijzigd (ook wel aangeduid als trainen van het
systeem). Tekens die door het programma niet eenduidig herkend worden, verschijnen
op het computer-scherm en kunnen eventueel als correct ingevoerd worden. De
referentie-set raakt zo afgestemd op de gebruikte drukletter.
Automatische correctie

Bij het interpreteren van de beeldtekens blijkt het programma een aantal fouten met
grote regelmaat te maken. Feitelijk bezorgen deze fouten het minste last. Ze kunnen
met een geautomatiseerde procedure worden opgeheven. Voorbeelden: "DI" moet vrijwel altijd "Dl" worden en "(11)" moet "(II)" worden.
Handmatige correctie

Het bestand ontstaan no automatische correctie is nog niet vrij van fouten. Een
overigens eveneens computer ondersteunde eerste en tweede correctie blijft mensenwerk. Deze correcties nemen gezamenlijk nog 45 minuten per kolom WNT in beslag.
Weyerman en OCR

Wat kan deze scan-methode betekenen voor het automatiseren van Weyerman-teksten?
Deze vraag probeer ik te beantwoorden aan de band van enkele concrete voorbeelden.
Tijdens de demonstratie gaven we de Kurzweil enkele pagina's van Weyerman te
`lezen', een pagina uit een originele tekst, een redelijk duidelijke kopie en een vrij
slechte kopie. Uit de Amsterdamsche Hermes gebruikten we een redelijk goede kopie
van p. 22 (zie afb. 1). Ondanks de vrij slechte kwaliteit van het drukwerk c.q. de kopie
is deze pagina toch prima te lezen. Het resultaat van OCR-procedure door de Kurzweil
K5200 is te vinden als afb. 2. Het drukwerk op zich voldoet meer aan de twintigsteeeuwse maatstaven. Door de veelvuldige verkeerde interpretatie van tekens is het geheel
echter volstrekt onleesbaar geworden. Voorbeelden van verkeerde interpretaties:
r.1: i wordt gelezen als j, waarschijnlijk door ongelijke regelhoogte;
van wordt gelezen als yan door vervuiling;
ri in Boerinne wordt gelezen als n;
m in met wordt gelezen als in;
m in meer wordt gelezen als m; enz.
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Het resultaat bij de kopie van slechte kwaliteit was een nog groter aantal fouten per
regel (zie afb. 3 & 4); het resultaat bij de originele bladzijde was een iets lager aantal
fouten.
Bij foutenanalyse zien we dat de Kurzweil een zware dobber heeft aan Weyerman.
Dat komt door de vele typografische bijzonderheden in Weyerman-teksten en door de
vaak slechte (kopie-)kwaliteit. Zo struikelt de machine over de oude f , die nu weer f,
dan weer £ wordt. Dat zou in een trainingsset vooraf kunnen worden opgenomen, maar
wat te denken van de vele malen dat een e anders gelezen wordt (als c, als o of als — )?
Of van de veelvuldige problemen met de m en de n (zie hierboven uitgewerkte eerste
regel van AH, p. 22)? Het lijkt ondoenlijk om laatstgenoemde leesfouten te systematiseren en ze zo in een trainingsset vooraf te laten verbeteren. De machine raakt ook van
streek als letters niet exact op een lijn staan en een beetje lijken te `dansen': een
regelmatig verschijnsel in oud drukwerk. Problematisch zijn verder de vele vormen van
betekenisloze `vervuiling' (vooral in gekopieerde teksten), verandering van lettertype
(zeer algemeen bij Weyerman 5 ), bobbelend papier (bij origineel drukwerk), doorschijnend zetsel van de achterzijde (zie bijvoorbeeld het einde van de eerste alinea in het
eerste voorbeeld!), in elkaar overlopende letters door de grote variatie in de kwaliteit
van het zetsel. Het gaat bier vrijwel overal om leesfouten die niet worden gemaakt bij
het lezen van modern drukwerk (zie afb. 5).
Conclusie

Hoogma's conclusie dat handmatige verwerking van oude teksten als die van Weyerman
nog steeds sneller is dan scanning, blijft overeind. Een van de meest geavanceerde
leesapparaten maakt teveel fouten bij het lezen van Weyermans teksten om tijdwinst op
te leveren; correctie zal op deze wijze beslist meer tijd in beslag nemen dan eenvoudig
intypen6 . Het corrigeren van bijvoorbeeld het eerste voorbeeld (afb. 2) kostte maar
liefst 43 minuten! Er bestaat nu eenmaal geen programmatuur die in staat is grafisch
sterk vervuilde teksten als die van Weyerman te lezen. Het is maar de vraag of die ooit
commercieel verkrijgbaar zal zijn: het verwerken van oude teksten is nu eenmaal commercieel niet interessant genoeg. Leesmachines zijn commercieel exploitabel zolang het
gaat om modern administratieve toepassingen en wij hebben te maken met een bijzondere toepassing die bijzondere programmatuur vereist.
Nawoord

Na afloop van deze voordracht werd ik door Joost Rosendaal geattendeerd op het onderzoeksverslag Van beeldpunt tot betekenis: scanning en optische tekenherkenning van
gedrukt historisch bronnenmateriaal: achtergronden en mogelijkheden (Amsterdam
1992) door Rene van Horik. Daarin wordt verslag gedaan van uitvoeriger onderzoek
naar het invoeren in de computer van historisch bronnenmateriaal bij het Nederlands
Historisch Data Archief. De conclusie luidde o.a. dat van de beschikbare OCRprogramma's de Kurzweil K5200 tot de beste resultaten leidde. Bovendien werd duidelijk dat "handschrift en gedrukt materiaal van zeer slechte kwaliteit (...) OCRpakketten (nog) voor onoverkomelijke problemen stelt" (p. 146). Documenten van mid-
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delmatige kwaliteit dienen voorlopig hoe dan ook eerst aan leesproeven onderworpen
te worden om de automatische leesbaarheid vast te stellen.
Toch gloort er hoop voor het campisme aan de digitale horizon. Sinds kort bestaat de
mogelijkheid voor derden om gebruik te maken van het Scan/ocR laboratorium van het
Nederlands Historisch Data Archief. De apparatuur en software kan worden gehuurd,
men kan daarbij ook instructies `kopen', maar men kan er ook documenten laten converteren. Misschien biedt deze zeer recente dienstverlening toch een redelijk alternatief
voor handmatige invoering van Weyerman-teksten.
Bijlage
TER EERSTER VERJARINGE
VAN MYNEN EERSTGEBOREN ZONE
ABRAHAM VAN KOEVERDEN.
lk voel myn Zangster aengedreven
Tot blyde toonen, lieve Spruit,
My in des hemels gunst gegeven,
Nu gy uw' eersten jnerkring sluit.
Thans mag ik aen de vreugt gedenken
Die myne ziel gewaert wiert, als
De hemel u my wilde schenken,
En ik uw moeder aen den hals
Bleef hangen, toen zy wiert ontbonden,
En gy uit haren kuisschen schoot
Geboren wiert, daer wy bevonden
bat gy het levenslicht genoot.
Hoe drukte ik u in bel myne armen!
Wat was uw moeder allermeest,
Toen ze u na zoo veel zuchten, kannen,
Aenschouwen mogt, verheugt van geest!
Uw moeder, die met zoo veel zorgen
Uw jongkheid hoed en voed en queekt,
En tot den avont van den morgen
Met tedre driIten van u spreekt.
Uw moeder, die ik om haer zeden
En onbesproken deugt bemin,
Gepaert met veel bekoorlykheden,
Myn hartetroost, myn zielsvriendin.
Zag ik haer beelt in u herleven,
En volgde gy haer deugdenspoor,
Noit wiert my meer van Godt gegeven.
Daer koos ik gout noch schatten voor.
Mag 's vaders zegenwensch gedyen,
Myn ABRAHAM, myn dierbaer kint,
Zoo zult gy nimmer rampen Iyen.
Zoo wort ge al vroeg van elk bemint.
Zoo zult gy steets Godts weg betrachten,
Noit averechtsche wegen gaen.
Dit is't dat wy van Godt verwachten,
Wil by ons bidden gade slaen.
Geboren den viij. in April MDCCXX I.

Afb. 5: Resultaat van ocR-procedure toegepast op p. 112 van Med. JCW 15 (1992) 3
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Noten
* Observatie, gehouden op de grondvergadering van 9 januari 1993. Met dank aan Rob Tempelaars,
Truus Kruyt, John van der Voort van der Kleij en Marjolein van Bennekom van het (Elektronisch)
WNT en Barbara Sierman
1. In Med. JCW 14 (1991) 3, pp. 85-89.
2. Ontleend aan: P.C. Diegenbach [e.a.], Mikroskopische beeldverwerking. PAO cursus Universiteit
van Amsterdam 1990.
3. Zie: R. Bosschart, `Spaanse computers herbergen papieren historie van eeuwen'. In: De Volkskrant
3 dec. 1992, p. 4.
4. Een gedetailleerde beschrijving van de procedure bij het WNT in: J.G. Kruyt en J.J. van der Voort
van der Kleij, 'Towards a computerized Historical Dictionary of Dutch: from printed dictionary to
correct text file'. In: Papers in Computational Lexicography Complex '92. Budapest 1992, pp. 203210.
5. Bijvoorbeeld op de eerste regel van de tweede alinea van AH, p. 22 (Bijlage 1) waar Kamenjk
gelezen wordt als: Kamer 4!
6. Overigens, het zou enige tijdwinst kunnen opleveren als inter-actief ingrijpen in de programmatuur
van de leesmachine mogelijk was geweest, zodat men aan beeldverbetering kon werken, maar dat
last de Kurzweil K5200 niet toe.

Met Weyerman naar Santiago de Compostela*
FRANS WETZELS
Het is algemeen bekend dat Jacob Campo Weyerman weinig ophad met de santen en
santinnen van de katholieke kerk. Meestal drijft hij de spot met die "Roomse Poppenkraam". Zo voegt hij in zijn weekbladen niet-bestaande heiligen toe aan de grote schare
vrome Sinten: een St. Merkuur, St. Tyburn en Ste. Heremite. Tot de heiligen die
veelvuldig optreden in zijn geschriften reken ik Maria, Lukas (de patroon der schilders)
en St. Felten (een twijfelachtige eery. Er is minder aandacht voor de apostel Jacobus,
de schutspatroon van Jacobus Weyerman. In deze observatie wil ik aantonen dat zijn
kennis omtrent Jacobus en de pelgrims naar Santiago erg oppervlakkig was.
Volgens de legende is het ontzielde lichaam van Sint-Jacobus, bedekt met vele
schelpen, aangespoeld op de kust in het noordwesten van Spanje. In Santiago de
Compostela bewaart men dat lichaam als een kostbare relikwie. Gedurende de middeleeuwen behoorde Santiago (Spaans voor Sint-Jacob) met Rome en Jeruzalem tot de drie
populairste bedevaartsoorden der christenheid. Jaarlijks trokken duizenden pelgrims
door Frankrijk en Spanje naar de hoofdstad van Gallicie.
Heeft Weyerman ook aandacht voor pelgrims die in zijn tijd zo'n verre en zware
tocht aflegden? Ja, zo is er een bejaard scheel kereltje "gelyk een Pelgrim van St.
Jakob met schulpen" behangen l . Daaruit blijkt wel dat Weyerman op de hoogte was
van een van de kenmerken van Sint-Jacob-pelgrims. Ook nu nog keren zij uit Gallicie
terug met schelpen die in Santiago als souvenir verkocht worden. Meestal staat St.Jacob afgebeeld met een schelp op zijn hoed of mantel. In deel III van De Historie des
Pausdoms lezen we over "olien van St. Jakob van Kompostellen" en over "Kompostel58

las Paternosters" als hulpmiddelen tegen allerlei kwalen. 2 Ook nu nog zijn er in allerlei
bedevaartsplaatsen flesjes met geneeskrachtige vloeistoffen en rozenkransen verkrijgbaar. Dus weinig schokkend nieuws.
De auteur steekt in zijn inleiding tot de drie delen van De Historie des Pausdoms de
draak met heiligen, het vagevuur en bedevaarten: "Dock zo nauw gezet ben ik niet op
de Aflaaten, 't Vagevuur, de Pelgrimasien, 't Aanroepen van Santen en Santinnen en
alzulke Roomsche onheylige Heyligdommen". Als Weyerman in het tweede deel van
zijn pauselijke serie uitweidt over een pelgrimstocht naar Santiago, weten we dat we de
inhoud niet al te serieus moeten nemen. Het `sprookje' over het vagevuur en Compostela is getiteld: De Geest van Pierke van Zandvyle; het is een van de vier vertellingen
over `vagevuuristen', dat zijn geesten uit het vagevuur die terugkeren op aarde.
In het Noordfranse Kassel leefde in 1515 een sergeant, Pierke van Zandvyle geheten, die in een duel met een korporaal sneuvelde. Door Maria's tussenkomst kreeg
hij berouw over zijn zonden en zijn ziel verhuisde naar het vagevuur. Nu had Pierke
tijdens zijn leven beloofd een bedevaart te maken naar St.-Jacob van Compostela. Zijn
ziel moest in het vagevuur wachten totdat iemand anders die pelgrimstocht voor hem
voltooid had. Pierkes geest riep de hulp in van Riquelle. Zij wilde de tocht wel afleggen, maar zag er enorm tegenop. Trouwens, de duivel raadde het haar ten sterkste
af. Dan is Pierkes geest het uitstel beu en verschijnt ten tweede male in Riquelles huis.
Zij leende geld, pakte de wandelstok en vertrok met de zegen van de pastoor richting
Spanje. Ondanks alle tegenwerking van de duivel bereikte zij haar einddoel en keerde
bruinverbrand terug naar Kassel. Voor de derde keer kreeg zij een verschijning van
Pierkes geest, nu stralend als een zon, want hij is zo zuiver van zonden als een pas
gedoopte baby.
Weyerman geeft de bron van zijn verhaal: het blijkt volgens de voetnoot afkomstig
te zijn uit: Den Troost der Zielen in 't Vagevuur 3 . Dit boekje van Cornelis Columbanus
Vrancx, abt van de St.-Pietersabdij bij Gent, kende in de zeventiende eeuw vele herdrukken en moet dus populaire katholieke lectuur zijn geweest. Vergelijking van beide
verhalen toont aan dat Weyerman creatief te werk is gegaan: soms laat hij wat weg,
meestal voegt hij wat toe. Bij hem bereikt Riquelle Santiago, maar bij Vrancx geraakt
zij niet verder dan St. Pol in Noord-Frankrijk. De bedoeling van beide schrijvers is
totaal verschillend: de abt wilde de gelovigen informeren over en waarschuwen voor het
vagevuur, terwijl Weyerman alleen maar wil spotten met die onnozele sprookjes. De
verschillen blijken al uit de eerste alinea, die ik hier zal laten volgen.
Int Jaer 1515. wasser te Cassel in West-Vlaendren een Jonckman oft Mans
persoon / die hiet Pierken Zandtvyle / die hadde ende zat by een Meyssen oft
Vrauwe / daer hy vier Kinderen hadde by ghehadt. Maer al leefde hy in
oncuyscheyt / nochtans op den Zaterdagh ter eeren vande reyne Maghet Maria
/ wachte hy zy zelven altijt van alle Vrauwen / hoe vrauwelic dat hy op ander
daghen was / oft had gheweest. (C.C. Vrancx)
In het Jaar vyftien hondert en vyftien woonde tot Kassel een zeeker Heerschap,
genaamt Pierke van Zandvyle, die nog Jongman was met een halve Strop om
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den hals, dat is, die op de Punt van zyn Helbaart een Meisje mainteneerde, by
dewelke hy in min dan Vyf jaar, Vier kleyne Kabouters had overgewonnen.
Doch al leefde Pierke van Zandvyle gelyk als 'er helaas! hedensdaags veel
Jongmans leevens (sic), echter was by zo kuysch op den Zaturdag van O.L.V.
gelyk als een hondert jaarige Abdis, hy brogt dien dag door in een reyne
Onthouding, en schoon hy op andere dagen zo vrouwelyk was als een Kanonnik
van Huybergen, of als een Prelaat van St. Michiel, nogtans speelde by Tap toe
op den Zaturdag, en dan ley den God des Wyns aan de Beurt. (Weyerman)
Veel informatie over pelgrims in De Geest van Pierke van Zandvyle is dus niet
afkomstig van Weyerman, maar komt uit Den Troost der Zielen in 't Vagevuur. Als
Riquelle aan haar tocht begint, ontvangt ze uit de handen van de pastoor "den
Palsterstok", dat is een herdersstaf of pelgrimsstok. Bovendien heeft zij "de maal" bij
zich, dat is een reistas of bedelaarstas waarin de pelgrims een papier droegen met hun
naam, herkomst en reisdoel, zodat ze onderweg om brood en hulp konden bedelen. Dat
papier, opgesteld door de pastoor, was belangrijk om onderdak to krijgen in kloosters
en herbergen; het vormde het bewijs dat ze pelgrims waren op weg naar St.-Jacob. In
Santiago kregen ze een bewijsstuk dat ze hun einddoel bereikt hadden, het zogenaamde
compostellatum. Over dit laatste rept Jacob Weyerman met geen woord:
Riquelle dan reverteerde van haar Beevaart, zo zwart verbrant als een
gelukzeggende Heydin, en zo vermoeit als de Stadsbode van Kuylenburg, die

den Weg moet afdraaven op zyn eygen Hoefyzers, en zy wiert ontmoet op het
Kerkhof van Kassel door den Parochiaan, die haar ontlaste van de Maal, en van
den Palterstok, die haar de Benedictie gaf, en aldus congedieerde 4 .
We worden geinformeerd over zaken die Weyerman bij Vrancx gevonden heeft, maar
niet over de reisroute (via Chartres of Parijs, Tangs Roncesvalles, Puenta de la Reine en
Burgos), over het bezoek aan de heilige Jacobus, over ldoosters en herbergen, en nets
over het belangrijke bewijsstuk dat de pelgrim werkelijk in Santiago was geweest. Dat
laatste stond ook net in zijn bron, want Riquelle bereikte immers Gallicie niet.
Achtergronden over bedevaarten naar Weyermans patroonheilige missen we helaas.
Och, het was ook maar een sprookje!
Noten
Observatie, gehouden op de grondvergadering van 9 januari 1993.

1.
2.
3.

Rotterdatnsche Hermes nr. 16 (7 nov. 1720), p. 70.
De historie des pausdoms, deel 3 (1728), pp. 136 en 129.
C.C. Vrancx, Den troost der zielen int vaghevier, uitgegeven in Gent door Gaultier Manilius in

4.

De historie des pausdoms, deel 2 (1725), p. 6.

1601.
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Expeditievergadering 1993
Op zaterdag 28 augustus 1993 wordt de jaarlijkse expeditievergadering van de Stichting
in Utrecht gehouden: "de stad Threcut, den zetel van den Mufti van dat gewest", zoals
Weyerman in Den Adelaar de stad verturkste. In het leven en werk van Weyerman
speelt Utrecht een bijzondere rol. Dat bleek wel tijdens het verhoor van Weyerman op
7 april 1739: op de vraag of hij weleer met Adriana Visscher "op Rotsoort tusschen
Utregt en de Vaart" woonde, antwoordde hij bevestigend. Een dag eerder had hij "de
Heer Blotenburg, naderhand Raadsheer in 't Hoff van Uijtregt" aangewezen als de
kwade genius in de voor Weyerman zo noodlottige affaire van de weduwe Bruynsteen
(`Koriska').
Over Rotsoord en de dichtende huisbaas Frans van Oort is dankzij Andr6 Hanou (in
zijn Tuchtheer editie) en Jeroen van Heemskerck Diiker (in Med. JCW 12 (1989), pp.
84-91) wel wat meer bekend. De onderste steen is intussen nog lang niet boven. De
Neer Blotenburg wacht nog geheel op ontmaskering.
Of op zaterdag 28 augustus weer enige witte plekken in Campo's biografie gevuld
kunnen worden, staat nog to bezien. Zoals Utrecht zelf.
Een uitnodiging voor de expeditievergadering -met een programma- treft u separaat
aan bij deze aflevering.
-
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Signaleringen
WEYERMAN: BE I ROUWBARE BRON?

In het Repertorium van Geschiedschnjvers in
Nederland (1500-1800) zijn de geschiedkundige werken van Weyerman niet opgenomen.
Geen Historie des Pausdoms, geen Konstschilders. Arnold Houbrakens De groote
schouburgh der Nederlandsche konstschilders
en schilderessen daarentegen weer wel. Je

vraagt je of waarom historici de werken van
Weyerman, waarvan de historiciteit zich
reeds lang bewezen heeft, naast zich neerleggen.
In de inleiding definieren de samenstellers
het begrip `historisch werk' en daarmee
geven zij aan welke criteria zij gehanteerd
hebben bij de keuze tussen wel/niet opnemen:
"werk [...] dat tenminste in zijn gehe,e1 of in
een aaneengesloten gedeelte een bewust aangebrachte rangschikking van geschied- en/of
oudheidkundig materiaal bevat met de primaire bedoeling het (nabije) verleden als zodanig
getrouw weer te geven [...]" Even verder, op
dezelfde pagina (p.xiii), schuiven zij Weyerman welbewust terzijde, omdat hij de bedoeling zou hebben gehad het verleden op aangename wijze te beschrijven. Weyerman zou
slechts populaire compilaties van fictieve
historische anecdotes en vertellingen hebben
geschreven. Niet geschikt dus voor opname
in het Repertorium.
Het lijkt een gemiste kans voor de historici. Immers, Broos' Tussen zwart en ultramarzjn laat al zien dat het met het fictieve
gehalte van de anecdotes behoorlijk meevalt.
(Zelfs de verhalen, verwijzingen in Weyermans tijdschriften blijken steeds meer op
waarheid te berusten). Door Weyerman niet
op te nemen in het Repertorium, wordt veel
geschiedvorsers een kans ontnomen Weyerman als historische bron te gebruiken. En dat
alleen maar omdat Weyerman zijn lezers wilde vermaken. Wederom wordt hiermee literatuur afgewezen als geschiedkundige bron.
Want: literatuur is per definitie onbetrouwhear.
Het Repertorium is overigens samengesteld door E.O.G. Haitsma Mulier en G.A.C.
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van der Lem, en in 1990 uitgegeven door het
Nederlands Historisch Genootschap te Den
Haag (Bibliografische Reeks van het Nederlands Historisch Genootschap, deel 7).
M. van Vliet
WEYERMAN: ONBEKENDE BRON?

Een repertorium waar de degelijkheid van
afstraalt, is De Oudheid in het Nederlands,
Repertorium en bibliografische gids voor
vertalingen van Griekse en Latijnse auteurs
en geschriften, samengesteld door P. De

Rynck en A. Welkenhuysen, "bestemd voor
wie op zoek is naar betrouwbare informatie
over Nederlandse vertalingen van Griekse,
Latijnse, profane of christelijke, geschriften
uit de Oudheid" (p. 9), waarbij "vertalingen"
ruim opgevat moet worden: ook bewerkingen
en navolgingen zijn zo veel mogelijk opgenomen. Met deze langverwachte opvolger van
Geerebaerts Lijst van de gedrukte Nederlandsche vertalingen der oude Grieksche en
Latijnsche schrijvers uit 1924 (waarin alleen

profane auteurs zijn opgenomen) is er een
modern lexicon beschikbaar gekomen dat niet
alleen gebruikt kan worden om te weten te
komen wie welke klassieker vertaald heeft,
maar dat zeker ook als standaard dienst kan
doen bij het annoteren van historische teksten. De in die teksten voorkomende -vaak
afgekorte- auteursnamen en titels van klassieke werken, bijvoorbeeld onder motto's of in
noten, zijn eenvoudig terug te vinden in de
alfabetische lijst (waarbij de Griekse en
Latijnse auteurs niet van elkaar gescheiden
zijn, zoals wel in de Lijst van Geerebaert is
gebeurd) en er kan naar verwezen worden
met standaardnamen en -titels die door de
samenstellers zijn gekozen.
Niet alle verwijzingen naar de vertalingen
zijn voor de gebruiker van het Repertorium
bevredigend. Er wordt een onderscheid
gemaakt tussen belangrijke en, gezien het
totale oeuvre van een auteur, niet zo belangrijke vertalingen. Tot de laatste categoric
behoren de voor ons juist interessante vertalingen van fragmenten of gedichten door

literatoren uit de zeventiende en achttiende
eeuw. Bij volledige of belangrijke vertalingen
worden bibliografisch volledige referenties
gegeven, maar bij de overige, meestal to
vinden in de nibriek "Aanvullende opmerking" , wordt meestal helaas volstaan met de
naam van de vertaler en het jaartal waarin de
vertaling verschenen is. Via Geerebaert of
een ender bibliografisch hulpmiddel dat in de
eerste afdeling van het boek genoemd wordt,
moet de gebruiker dan maar uitzoeken in
welke publikatie (een almanak bijvoorbeeld)
de vertaling to vinden is.
Naar Weyerman wordt eenmaal verwezen,
en wel near zijn vertaling van vijftien gezangen van Anacreon in Den Persiaansche
zydewever uit 1727. Dat Weyerman eerder al
gezangen van Anacreon vertaald en gepubliceerd had in Den Echo des Weerelds is de
samenstellers ontgaan. Ook zijn vertalingen
van enkele gedichten van Sappho in De
levensbeschryvingen der konst-schilders

hebben ze niet opgemerkt. Nu wordt de
indnik gewekt dat de oudste Sappho-vertalingen in het Nederlands pas in 1788 verschenen, van de hand van P . Boddaert jr. Voorwaar is bier weer een schone tank weggelegd
voor Weyerman-vorsers.
M . de Niet
SCHOUTEN EN PEK: WEYERMAN-BEZITTERS

In De Boekenwereld van februari 1993 verseheen van Casper Gijzen een informatief
artikel over de Dordtse reder Jan Schouten
(1786-1852) . De vermelding dat Schouten een
aantal tijdsehriften van Weyerman gehad
moet hebben, blijkens de veilingeatalogus die
na zijn overlijden wend opgesteld, was voor
mij aanleiding de catalogue zeif te raadplegen.
Naast zijn werk in de scheepsbouw was
Jan Schouten lid van het hoofdbestuur van de
vrijmetselarij. Bovendien was hij een fanatiek
verzamelaar: van prenten, tekeningen, handschriften en van boeken. Eind 1852, na
Sehoutens overlijden, deed het Amsterdamse
veilinghuis C . Weddepohl de eatalogus van
de omvangrijke colleetie verschijnen. Het
tweede deel omvatte Sehoutens bibliotheek
met niim 3800 kavels boeken op het gebied

van godgeleerdheid, oudheden, wereldlijke en
vaderlandse geschiedenis, politick en staatkunde, wapen- en penningkunde, aardrijkskunde en literatuur.
In het Leidse exemplaar van de veilingcatalogus (sign. 1165 F 1) zijn de kavelnummers voorzien van aantekeningen over de
koper en de prijs die ervoor betaald is.
De werken van Weyerman zijn ondergebracht in de rubriek `In- en uitlandsche oude
en nieuwe letterkunde [... ]' . Kavelnummer
781 betreft De Doorzichtige Heremiet, Het
Oog in 't Zeil, en Den Persiaansche Zydewever, en werd gekocht door ene Pek (Peck?)
voor f 0,70. Dezelfde Pek kocht ook kavelnummer 783, Den Echo des Weerelds, voor
I 0,60, en kavelnummers 784 en 785, respectievelijk Den Amsterdamschen Hermes en De
Rotterdamsche Hermes, tezamen voor f 0,60.
Voor Den Ontleeder der Gebreeken (kavelnummer 787) lijkt Pek Been belangstelling to
hebben gehad; dit werk ging van de hand
voor f 0,40 aan een zekere Penha.
Voor zover ik heb kunnen nagaan, bezat
Jan Schouten behalve deze 7 titels geen
andere werken van Weyerman. De koper van
de eerste zes genoemde werken, Pek, lijkt
een liefhebber van Weyerman to zijn geweest: zijn naam komt in de met de hand
geschreven notities nog maar twee keer voor.
Wie achter de naam van Pek schuilgaat, is
mij met bekend.
M . van Vliet
SECRETE PENITENTIE

Het tijdsehrift Secrete Penitentie bestaat al
vanaf 1989: een tijdschrift dat drie maal per
jaar versehijnt en bijdragen levert tot de
gesehiedenis der Nederlandse satire.
De redactie versehuilt zich achter de
welsprekende namen M. Eritreo, Johanna
Fenyn en Dirk Smout. Alleen het redactieadres lijkt eeht: Krommeland 5, 1981 BR to
Velsen-Zuid.
In het eerste nummer legt de redactie uit
waaraan het blad zijn bestaansrecht ontleent,
namelijk de ehronisehe verwaarlozing van
alles wat satire is binnen het Nederlandse
literair-historisehe bedrijf. Verschillende in
satire gespeeialiseerde auteurs hebben hun
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bijdrage al geleverd (voor campisten geen
onbekenden), onder wie Peter Altena en
Karel Bostoen. Andere auteurs schrijven
onder pseudoniem, zoals de zogeheten Deken
Daalberg, die met zijn geslepen pen het
voorzien heeft op geleerde neerlandici.
Secrete Penitentie is een bled over en vol
met satire. Abonnementen zijn niet mogelijk.
Het is niet in de winkel verkrijgbaar.
M. van Vliet

NEDERLANDS PERSMUSEUM
Van de ruim 17.000 titels van periodieken die
in het Nederlands Persmuseum bewaard
worden, is slechts een klein deel opgenomen
in de CCD (Centrale Catalogus van dag-,
nieuws- en weekbladen van algemene inhoud
in Nederland). Voor boekwetenschappers,

literatuur-historici en andere onderzoekers
was dit een handicap, vooral ook omdat de
titels van parnfletten en boeken uit de collectie in geen enkele lijst of catalogus voorkwamen.
Inmiddels heeft Susanne Gabriels, werkzaam bij het Persmuseum, een `wericuitgave'
gemaakt van de collectie van voor 1800. Nederlandstalige periodieken zijn erin opgenomen, evenals Franstalige die in de Nederlanden zijn verschenen. Gegevens over verschijningsfrequentie, voorlopers en opvolgers
van periodieken worden niet vermeld; wel
worden auteurs- of redacteursnamen genoemd
voor zover die te achterhalen waren.
De Lijst van publikaties gedrukt in de
periode voor 1800, berustend in het Nederlands Persmuseum (ISBN 90-73735-04-1)

bestaat uit twee delen: het eerste deel bevat
de titels van periodieken en het tweede deel
de eenmalige uitgaven, boeken en pamfletten.
Het geheel is ontsloten door diverse registers:
op namen, plaatsen, jaartallen en op signatuur.
M. van Vliet
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BIBIUOFIFIF UITGAVEN AD&L
De kleine Amsterdamse uitgeverij AD&L
(Abrahamse, Dijstelberge & Van der Lee)
begint zo langzamerhand naam te maken met
haar bibliofiele uitgaven op het gebied van de
historische Nederlandse letterkunde. Reeds
vijf fraai vormgegeven werkjes bevat dit
fonds. De teksten zijn, zoals gebniikelijk bij
AD&L, niet geannoteerd. Wel zijn ze voorzien van een bescheiden nawoord.
Onlangs verscheen de bibliofiele uitgave
van Johannes Kinkers De Post van den
Helicon no. 12 (editie en nawoord van A.J.
Hanou; ISBN 90-74727-02-6). Los bijgevoegd is de "Nieuwe Kaart van den Hollandschen Helicon. Naar de Jongste Ontdekkingen. 1788". Op deze kaart zijn verschillende
`literaire' landen, streken of straten te vinden,
die als het ware genres representeren.
De uitgave is te bestellen bij uitgeverij
AD&L, Amstel 130c, 1017 AD Amsterdam
(f 15,- incl. porto). Men kan het boekje ook
zelf ophalen bij Wouter Abrahamse, Instituut
voor Neerlandistiek van de Universiteit van
Amsterdam, Spuistraat 134, kamer 458
(f 12,50).
Op dezelfde wijze is Al wat wenschelijk is
van Arend Fokke Simonsz verkrijgbaar
(f 9,95 incl. porto). Deze uitgave bevat een
dialoog tussen een oude heer en een modieuze jongeling, waarmee Fokke Simonsz de
spot drijft met de oppervlakkigheid van het
nieuwjaarswensen. Ze is geedite,erd en voorzien van een nawoord door Marco de Niet.
De drie overige edities bevatten zeventiende-eeuwse teksten: De pest tot Napels van
Reyer Anslo, Amstels-Eglentiers trouwe
landsatensklacht en hertsgrondighe offer van
Theodoor Rodenburgh en een keuze uit
Uytheemsen oorlog, ofte Roomse min-triomfen

van Matthijs van der Merwede.
Met deze bibliofiele edities geeft AD & L
een aantrekkelijk ogende en veel belovende
reeks uit.
De redactie

Kopij-aanwijzingen
De redactie accepteert alleen kopij aangeleverd op floppy (5'4 " of 31/2 "). Voor de
Mededelingen wordt gebruikt gemaakt van MS-DOS als besturingssysteem en
WordPerfect (versie 5.1) als tekstverwerkingsprogramma. Daarnaast ontvangt de
redactie graag drie prints.
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 66n tab.
Het verdient aanbeveling large teksten in te delen door middel van lussenkopjes' .
De noten moeten aan het eind van het document staan (niet als WordPerfecteindnoten!). 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. 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.
In het document mogen alleen aan het begin kantlijn-, tab- en vergelijkbare
zettingen staan. Er mag Been gebruik gemaakt worden van lettertype-zettingen (met
uitzondering van cursief) of paginaopmaak. Lettertype-wijzigingen anders dan
cursief kunnen aangegeven worden op een van de bijgeleverde prints. 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 drukldare tekst.
De namen van boeken en tijdschriften worden gecursiveerd, 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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Abderiet In Threcut
Utrechtse notities over leven en werk van Jacob Campo Weyerman*
PETER ALTENA
Met een uitgesponnen vergelijking begint Jacob Campo Weyerman de aflevering van zijn
weekblad Amsterdamsche Hermes die op 17 november 1722 verschijnt:
Gelyk als een vermoeit Student, na dat hy met veel bannens en zweerens, het
opperste van den Doms-tooren bereikt heeft, met vermaak neerwaarts ziende, de
schoorsteenen en daken zyner Krediteuren optelt, derzelver lichtgeloovigheit beschimpt, en zig verbeelt, den dooden-dans van een Arrest ontsprongen te zyn; aldus zal Hermes, die, waarlyk,de cannonisatie van een Roomschen Outer-dolk ontsnapt is, nu, op nieuws, naar St. Peters toverpaleys, neerwaarts ziende, de ingesloope feilen van die vergulde Architectuur beschimpen, onttornen, en ontleeden,
en hy zal met de vermakelyke beschryving van Romania, zyn inleiding doen l .
"Onttornen en ontleeden", dat stel ik me in deze bijdrage ten doel. Om die reden blijft
hier "de vermakelyke beschryving van Romania", een satirische beschrijving van de
Roomse `Bijenkorf, achterwege. De plaats van 'Romania' wordt ingenomen door het
`prelatig' Utrecht van Weyerman: de enige stad naast Breda, de stad van zijn jeugd, die
door Weyerman in anagram gebracht is. Terwijl Breda bij Weyerman verschijnt als
Abdera, de stad van alle domoren, verandert Utrecht in Weyermans weekblad Den
Adelaar in een tropische verrassing: in het `Turkse sprookje', "De ondankbaare Fatima",
heet Utrecht "Threcut" 2 . Smaakte Utrecht voor de Abderiet Jacob Campo Weyerman
naar Turks fruit? Deze Utrechtse notities over leven en werk van Jacob Campo
Weyerman kunnen wellicht een antwoord geven op die en andere vragen.
Student in Utrecht
De vermoeide student die in het geciteerde fragment de Dom bestijgt om zich te
verlossen van zijn schuldeisers, dat lijkt me een Utrechtse student'. In het werk van
Weyerman treffen we met enige regelmaat Utrechtse studenten aan, zo bijvoorbeeld in
Den Ontleeder der Gebreeken van 16 april 1725, waar Weyerman uitdrukkelijk verklaart
de bewonderde Doudijns na te volgen:
Om de Verandering, wil ik myn Voeten eens steeken in de Haagsche Schoenen
van myn Voorzaat Doudyns, (zegt den Ontleeder) en ik wil eens zien, of de
Courantstof zo welkom is hedendaags als eertyds, toen de Uytersche en Leydsche
Studenten rekhalsden na zyn Papiere Merkuur, gelyk als de Hedendaagsche
Danaes rekhalzen na de Gulde en Zilvere Vuurpyls-Stofregens der Y Jupiters 4 .
-

Utrecht is in Weyermans werk een studentenstad en daar lijkt wel een reden voor aan
te wijzen. In zijn autobiografie verklaart hij dat hij in Utrecht studeerde. Erg veel krijgen
we over Campo's verblijf aan de Utrechtse 'alma mater' nochtans niet te horen:
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Dewyl ons papiere tafereel min is opgespannen voor een relaas van Letteroeffeningen, als wel tot Konstverhaalen, zal ik onzen Konstschilder [Weyerman
bedoelt zichzelf; PA.] niet verzellen op de Hoogeschoolen tot Utrecht,
niettegenstaande by zich aldaar heeft bevestigt in den Godsdienst, in de
Geneeskunde, in de Taalen, en in meer andere loflyke Studien behoorende tot
de goede letteren s .
Deze imposante opsomming van gestudeerde vakken gaat niet vergezeld van een
precieze opgave van data; onzeker blijft wanneer hij precies in Utrecht studeerde, bij
welke hoogleraren, enzovoort.
Wat slechts duidelijk wordt, is dat de Utrechtse studententijd volgde op zijn jaren in
't Woud, waar de predikant Petrus Santvoort hem in zo'n beetje alle vakken van de
wereld onderwees 6 . Die periode in 't Woud neemt een aanvang in 1695 - Weyerman zegt
dat hij op achttienjarige leeftijd bij Santvoort zijn intrek nam - doch onvermeld blijft in
Weyermans relaas hoe lang hij in 't Woud bleef. Enkele jaren waren het allicht.
Enkele jaren in 't Woud, dat waren maximaal vijf jaren: Santvoort verruilde immers
in 1700 zijn standplaats 't Woud voor Middelburg. Misschien werd de jonge Jacob al
eerder beleefd verzocht de plaat te poetsen, want in 1699 schreef Petrus Santvoort Bredanaar als Weyerman - zich op 41-jarige leeftijd in als "candidaat in de theologie"
`honoris ergo'. In hetzelfde jaar promoveerde Santvoort op De Angelo Satan
Colaphizante Paulum, ad 2 Cor. XII. 7. Bestudering van dit werk kan wellicht leren of
Weyerman gelijk had toen hij Santvoort als 'anti-Bekkeriaan' typeerde.
Als de bewering van Weyerman dat hij in Utrecht "de Hoogeschoolen" bezocht juist
is - een intekening in het Utrechtse Album Studiosoruin ontbreekt, maar dat zegt niet
alles dan zou dat goed hebben kunnen beginnen in 1699. Was dat ook niet het laatste
jaar dat Doudijns' Haegse Mercurius verscheen? Is het al te gewaagd om te
veronderstellen dat Weyerman als "Uytersche" student kennis maakte met "Voorzaat"
Doudijns?
Huurbaas Frans en geliefde Adriana
Weyerman zou Utrecht vaker bezoeken. Met onverholen enthousiasme spreekt hij als
"Ontleeder" over de Utrechtse meisjes:
luy lekker en ligt,
gelyk als de Meysjes in 't Sticht 8 .
Nadat Weyerman in Rotterdam in 1720 het toneel van de "weekelyksche schriften" had
betreden en hij een bekende vaderlander geworden was, leidde het leven hem andermaal
naar Utrecht: in de tijd dat hij zijn tweede weekblad, Den Amsterdamsche Hermes
schrijft, verblijft hij in het gezelschap van Adriana de Visscher op Rotsenburg aan de
Vaartse Rijn 9 . Rotsenburg flankeerde het bekendere Rotsoord. Hij wordt niet moe de
lof te zingen van de vrouw die hem enige tijd wist te betoveren. In Den Ainsterdatnsche
Hennes van 17 augustus 1723 wijdt Weyerman als Hermes een sonnet aan haar:
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Na by het Stichtsche spits, den Naneef een exempel,
Hoe dat geen Onweer viert een trotsen Domheers tempel,
Druipt de Oever van den Vaartschen Ryn,
Door Honing, Roozendouw, en Muskadelle wyn.
Een oogst van Goud gemerkt door een verheven stempel
Bezaait het marmer van een mingewyden drempel,
In 't naarste van den nacht glimt daar de Middagslyn,
En 't halfront wort verlicht door lampen van Robyn.
Daar paart de Westewind zyn adem met de Roozen,
Daar gloeit de Melcoton, daar smelten de Abricoosen,
En een Grenaate-myn vertoont zig in 't verschiet.
0 Wysgeer! die gefronst dit Raadsel poogt te ontfouwen,
Indien ge ons vraagt; waar is 't, dat men deez' won'dren ziet?
In Ifis, Hermes Nymf, de tederste aller vrouwee.
Dat met de Ifis uit dit `raadselvers' Adriana bedoeld werd, erkende Weyerman ten
overvloede tijdens het tegen hem gevoerde proces. Bij het verhoor op 6 april 1739 bleek
niets menselijks de nieuwsgierige heren van het gerecht Slicher en Van der Mieden
vreemd: terwijl in het proces tegen Weyerman de zaak-Batavische Koriska en de zaakHogerwaard centraal stonden, lieten beide inquisiteurs niet na om nog even te
informeren naar Weyermans stormachtige levenswandel. Men vroeg of Weyerman op
Rotsoord met Adriana de Visscher "omtrent den tijd van twee Jaren niet heeft
gecohabiteert zo als getrouwde lieden met den anderen doen". Weyerman tekende geen
bezwaar aan: hoewel de vraag niets van doen had met datgene wat hern-ten laste gelegd
was, antwoordde hij braaf: "dat sij wel te samen hebben gecohabiteert dog dat sij
nimmer sig hebben uijtgegeven voor getrouwde lieden, maar dat die Vrou , om dat sij
van sijn Conversatie was gecharmeert, met hem heeft willen samen woonen" 1. Enigszins
bevreemdend is deze verklaring wel. De onverhuld erotische podzie die eyerman in
zijn weekbladen aan Adriana alias Ifis wijdde 12 , lijkt niet erg te rijmen met het beeld van
amusante causeur en conversatie-gigolo, dat Weyerman hier van zich schetst e.
Hoe dan ook, Ifis maakte Rotsenburg tot een paradijs. Als we Weyerman mogen
geloven, was dat een bijzondere prestatie: een paar jaar later, in Den Ontleeder der
Gebreeken, portretteert hij in een feuilleton Rotsoord, Rotsenburg en de familie Van
Oort die er de scepter zwaaide, en wat in 1723 dankzij Ifis een Eden geleek, blijkt in de
herinnering van Den Ontleeder verworden tot een bouwval, een spookhuis. Het is
mogelijk dat het afscheid van Ifis - in zijn weekbladen wordt dat afscheid in vele
afleveringen beschreven - tot de ontnuchtering leidde die hem de bouwwerken van Frans
van Oort in hun ware gedaanten deed ziee.
Frans van Oort, die Rotsenburg - als liefdesnest een paradijs, als woning een hel kennelijk aan Adriana en Campo verhuurde, moet het met grote regelmaat ontgelden
in de weekbladen van Weyerman. Van Oort, die in 1723 ongeveer 75-80 jaar oud was,
wordt door Weyerman nu eens "Methusalem", dan weer "de honderdjaarige" genoemd.
Het heeft er de schijn van dat Weyerman twee weken nadat hij in het geciteerde
sonnet de lof zong van zijn Ifis de huisbaas over de hekel haalde. Dat geschiedde in Den
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Amsterdamsche Hermes van 31 augustus 1723 in "Een korte Aanmerking van Hennes",
die ik nu volgen laat:
Hermes was voorleede Saturdag in 't gezelschap van een stokouden Zondaar, die,
naar alvoorens den wyn des leevens uitgepooit te hebben, nog het grondsop
wilde verorberen. Die Knaap schreeuwde, zonder ophouden; 0 Eidelheid des
weerelds? en in de zelve adem; het leven is kort en vergankelyk! dat gebalk
verdroot Anubis, die opstoof, en den Ouden dit toegraauwde. Waarom is het
Leeven te vergankelyk, indien het niet zoet is? Is Eidelheid een Gelukzaligheid? of
kan Elende ons te ras ontschieten? De Stichtsche Methusalem die meer aandacht
voor zyn grol discours, en die meer toegeevendheid voor zyn jaaren verwachte,
krabbelde ten huize uit, om zyn zeedelessen elders te goon uitventen".
In de "Stichtsche Methusalem" mogen we zonder twijfel Frans van Oort herkennen. De
huurbaas Van Oort kwam verhuurder Weyerman lastig vallen met oppervlakkige wijsgerigheid en Weyerman was daarvan niet gediend.
Het Kasteel van Antwerpen
Toen de conversatie met Adriana de Visscher beeindigd werd, vertrok Weyerman naar
andere oorden: Amsterdam, Breukelen en Abcoude. Zijn bekendheid met Utrecht leed
daar niet onder. In Den Ontleeder der Gebreeken van 29 mei 1724 begon Weyerman een
nieuw feuilleton, een prachtig verhaal met een prachtige titel: "De Spreekende
Leuningstoel". Het verhaal alludeert in het begin enigszins op de lotgevallen van de
dolende ridder, Don Quijote de la Mancha:
Ik red onlangs uit ridderen met een Vriend, en na dat wy het merkwaardigste
van Jutfaas, benevens het onaanmerkelyke van Rotsoort hadden bezigtigt,
arriveerden wy tot Uitrecht, om aldaar ons doolend Middagmaal te houden in 't
Kasteel van Antwerpen. De Hospes, die het bel Air heeft van een Ordinarishouder, bragt ons in een schoone Zaal, welke Zaal gemeubileert was met de vier
Hoofdzakelykheden van een Vertrek, een Behangzel, een Ledikant, een dozyn
Stoelen, en een helder Spiegelglas.
Myn Vriend, die zo verwyfd is als een Winkelier in Mechelsche Kanten, die
beneeringt word door de lispende Hof juffers, schoot fluks naar de Spiegel,
bezag zyn schoone gestalte, verwonderde zig over zyn welgemaakte Beenen,
gedegageerde Air, en andere hoedanigheden der jeugd, en zonder eens aan
Cato's Zeedeles te gedenken, die zingt,
Wilt beide uw Smaad en Lof verzwygen,
Het eerste is Mooije Jan, en 't tweede Proteus eigen. begon by uit te roepen
in die Narcis verrukking; Parbleu, Heer Ontleeder, ik ben den Haagschen
Meiboorn der Jongelingeni s
-

De ridders en hun "doolend Middagmaal" laten we even in de steek. Hoe de leunstoel,
die beide heren in het vertrek aantreffen, zich oppompt en aan het spreken raakt, zal
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aanstonds verhaald worden. Eerst wat meer over Het Kasteel van Antwerpen, het
Utrechts logement dat in de biografie van Weyerman een zekere rol speee.
Het `herenlogemene Het Kasteel van Antwerpen beyond zich aan de westzijde van
de Oudegracht, bij de Backerbrug. Het moet een gigantisch logement zijn geweest, dat
in veel opzichten de gelijkenis met een kasteel kon doorstaan. Zoals gezien in het citaat
boven werd het kasteel ook bezocht door ridders.
In oktober 1721 werd het logement gekocht door de Utrechtse koopman in wijnen,
Folpardus van Oudenallen. Hij kocht het van Martijn Plucque. Een goed beeld van Het
Kasteel van Antwerpen biedt de acte van openbare verkoping van 2 maart 1725. Nog
geen vier jaar nadat Van Oudenallen Het Kasteel gekocht had, deed hij het weer van de
hand. Een rol daarbij kan spelen dat in de tussenliggende periode zijn tweede vrouw
overleden was en dat hij een derde huwelijk sloot met een meisje van buiten, uit Leiden.
Het heeft er de schijn van dat Van Oudenallen Utrecht in 1725 verliet.
In de verkoopacte van 1725 wordt aangeboden een
groote ruijme nieuwdoortimmerde huijsinge voorsien met diverse groote en
cleijne cameren boven en beneden. samen 19 vertrecken de meeste door nieuwe
muuren balken en solders onlangs verniewt en met Engelse schuijfraemten - ook
eenige behangen en beschooten voorts met twee kluijskelders Thuijn Erve en
Stalling voor 14 paerden wijders turfschuur en verder - staende ende gelegen aen
de westzijde van d'oude gragt bij de Backerbrug doorgaende in de Lysbetstraet daer met koets en paerden werd in en uijtgereden, ook nog een wooning boven
die poort, van ouds genaemt het Kasteel van Antwerpen daer in meer als
hondert jaren de wijncoopmanschap en ordinaris ofte Heerlogement is
gehoudee.
In de acte van verkoping wordt specifiek melding gemaakt van de "meubile goederen":
die zijn zo bijzonder dat een koper daar speciaal voor moet betalen. De opsomming
begint met "het geschildert Behangsel en het Schoorsteenstuck met het Spiegel in de
Eetsaal", waar 250 gulden voor neergeteld moet worden. Het is de vraag of dit de kamer
is waar de beide ridders neerstrijken: weliswaar is er opvallend behang en een in het oog
lopende spiegel, maar een ledikant lijkt niet erg voor de hand te liggen in de "Eetsaal".
De andere kamers van Het Kasteel komen zeker ook in aanmerking: in de opsomming
van de "meubile goederen" in de logeerkamers valt de nadruk op het "Behangsel", dat
kennelijk van grote kwaliteit was.
Een kapitaal pand, dat Kasteel van Antwerpen, en de beschrijving die in Den
Ontleeder der Gebreeken gegeven wordt van de inrichting onderscheidt zich door precisie.
De hospes die voor de ontvangst zorgde, zal Folpardus van Oudenallen geweest zijn.
Van Oudenallen ontving zijn doop op 1 januari 1679 en was dus min of meer een
leeftijdgenoot van Jacob Campo Weyerman.
In 1725 werd het Kasteel gekocht door Abraham Pantzer of Pantsen voor de prijs
van 7400 gulden. Later, in 1727, kocht Pantzer, die uit Oostbroek kwam, ook nog het
belendend pand "den Ham" om in de kelder, die al in gebruik was als brandewijnkelder,
een bottelarij te beginnen. Pantzer zou vele jaren de uitbater van Het Kasteel van
Antwerpen blijven.
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In dit Kasteel van Antwerpen verblijven de "Ontleeder der Gebreeken" en zijn
narcistische vriend een tijdje. Zoals te verwachten viel, neemt de "Ontleeder" zijn vriend,
die verklaarde de "Haagschen Meiboom der Jongelingen" te zijn, daarbij verbaal flink te
grazen. De onverkwikkelijke woordenwisseling wordt plots gestaakt: want de
"ouwerwetsche Leuningstoel" die in het vertrek staat, begint te zwellen en vervolgens te
praten. De stoel blijkt een praatstoel en wat volgt, is de autobiografie van een leunstoel.
De eerste eigenaar was een bejaarde dame, maar weldra komt de stoel in het bezit van
een beruchte Utrechter:
Een bejaarde Dame, die omtrent zo veel krediet had by den Vendumeester, gelyk
als een Speelmans Monopolist krediet heeft by een Verwers Baas, kogt my ter
goeder trouwe, en ter kwaader betaaling. Zy verruilde my aan een Poeet, tegens
vier klinkdichten, een Grafschrift, en twee Folianten vol Huuwlyks vaersen. Die
Stichtsche Virgilius was door de weelde der Dichtkunde in een Ordinaris
gebilletteert, alwaar hy een Overyloed had van alles, dat hem onnootzaakelyk
was. Zyn slaapkamer was gemeubleert met vier Muuren, en hy had een
Wywatersbak, doch geen Waterpot. Hy bezat een Kamizool, maar hy had geen
hembd, hy droeg een postpapiere Mantel, in de Maand van December, en in de
Hondsdagen, pronkte hy met een Ryrok, gebytelt uit een zwaare Py, en gevoert
met een luchtige Baai. Hy had een paar Kamer-muilen, doch hy had noch
Zomer, nog Winter-schoenen, en als hy 's middags zou gaan eeten, was zyn tafel
voorzien met een groote aarde Schotel, een Mes, Lepel, en Vork, maar met geen
Spys nog Drank. Dat de waare Dichtkunde zomtyds met een houte Nap loopt,
kan ik beweeren door dien tweeden Meester, want ik heb vaerzen van hem
gezien, die men kan ophangen tegens die van Rotsoorts Kastelein, en dat is al
vry rotsdgtig!'
Een geschikte kandidaat voor deze armoedige Utrechtse brooddichter kan ik niet
bieden. Wat opvalt, is dat hij in een belastende vergelijking met Frans van Oort, heer
van Rotsoord en verdienstelijk gelegenheidsdichter, gebracht wordt. Voor diens
kandidatuur pleit wel iets - de titel van zijn Utrechtse dissertatie uit 1667, "de Pauperie",
wekt de associatie van armoede -, maar de beschrijving van de Utrechtse Vergilius lijkt
desondanks meer in andere richtingen te wijzen.
Gevaar! Koriska en Utrecht!
In de biografie van Weyerman maak ik een sprong naar het proces uit 1739, maar ik
beloof terug te komen. In het proces dat tegen Weyerman gevoerd werd, concentreerden
de aanklachten zich ruw gesproken op twee affaires: de chantage van het nieuwe
`Vrouwtje van Ephese' uit Abcoude, de weduwe Bruynsteen onder anderen, en de
belastering - plus poging tot chantage - van de brave dominee Hogerwaard en met hem
de V.O.C.. Beide affaires kennen een duidelijke `Utrecht'-connection, die tot op heden
onbeschreven is gebleven.
Beginnen wil ik met de affaire rond de vrouw die zo verontrustend vaak weduwe wist
te worden dat er praatjes van in de wereld kwamen. Het verhaal is al vaak verteld. In
Den Echo des Weerelds van 17 juni 1726 werd gewaarschuwd dat een week later
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verwacht kon worden de beschrijving van de "Liefdens- en Leevensbedryven van de
Bataafssche Koriska" 2 ° . De aankondiging gaf een indruk van de geschiedenis die verwacht
mocht worden. Ingelost werd de belofte echter niet.
In de processtukken kan nagelezen worden wat volgde op die 17 juni en wat er aan
vooraf ging, althans volgens Weyerman. De weduwe ontbood Weyerman en vroeg of hij
wist wie er bedoeld was met Koriska. Weyerman zei dat niet te weten, waarop de arme
weduwe in tranen uitbarstte. Geroerd door dit vochtverlies zou Weyerman afgezien
hebben van publikatie.
De processtukken vertellen ook hoe Weyerman aan de geschiedenis van Koriska
gekomen was: in Breukelen had hij bezoek ontvangen van een Utrechts heer die hem
gevraagd had bedoelde aankondiging te plaatsen. Dat was vergezeld gegaan van een
manuscript over zekere Koriska. Publikatie zou Weyerman een flinke duit kunnen
opleveren'.
In de eerste versies die Weyerman tijdens het proces van de gebeurtenissen gaf,
verschijnt de aangeklaagde als de vermoorde onschuld: hij is niet tot publikatie
overgegaan, de tranen van de weduwe en de beroerde kwaliteit van het manuscript
hadden voor hem de doorslag gegeven. Over de identiteit van de Utrechtse heer die
hem het Koriska-manuscript gebracht had en die op publikatie aangedrongen had, kon
Weyerman geen uitsluitsel geven: het was te lang geleden en hij kende de man niet.
De versie die de weduwe geeft, wijkt op belangrijke punten of van die van
Weyerman 22 . Weliswaar stemt haar verslag in grote lijnen overeen met dat van
Weyerman, maar de kleine verschillen wegen zwaar: wat verschilt is dat zij in haar
verklaringen Weyerman vol wantrouwen beziet en hem ervan verdenkt de menslievende
rol slechts uit berekening te spelen. Het verschil zit voorts in de beschrijving van het
vervolg, dat de affaire kreeg. Het staartje van de geschiedenis krijgt van de weduwe de
volle aandacht, terwijl Weyerman er in zijn verklaring enige bagatelliserende woorden
aan spendeert. De weduwe zou wat later verzocht zijn om bij Weyermans Amsterdamse
drukker Bosch twee kandelaars te bezorgen, om op die wijze haar dankbaarheid te
bewijzen en om eventuele publikatie te voorkomen.
De weduwe liet de kandelaars bezorgen bij Bosch, maar daarmee was de
geschiedenis niet uit: zij zwoer wraak en maakte de zaak aanhangig. Naar mijn indruk
wist Weyerman in 1735 al dat deze affaire opgerakeld was en dat er juridische actie
dreigde. In Den Adelaar van 1735 staat het onvoltooide verhaal "De Ondankbaare
Fatima", dat zich laat lezen als een verturksing van de geschiedenis van Koriska; tijdens
het proces zou hij de Nederlandse vertaling van "De Ondankbaare Fatima" aan het
gerecht presenteree.
Bij het laatste verhoor echter, op 6 april 1739, verrijkte Weyerman zijn versies van
de Koriska-geschiedenis met nieuwe details. Zijn geheugen werkte weer, de nood bracht
hem tot een gevaarlijke bekentenis of een listige leugen. Op de vraag waarom hij de
Koriska-waarschuwing in zijn Echo des Weerelds geplaatst had, antwoordde Weyerman
nu
dat de Heer Blotenburg naderhand Raadsheer in 't Hoff van Uijtregt hem daar
toe heeft (ver)sogt voor redenen alleguerende, dat de voorsch. wed. sig daardoor
soude laten persuaderen, om aan sijn principaal een considerabel present te
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geven, off deselve trouwen; en dat hij gevangen in dien gevalle mede behoorlijk
soude werden gecontenteee.
Later in het verhoor persisteert Weyerman: Blotenburg is de contactman. In Weyermans
versie verschijnt Blotenburg als een 'postilion d'amour': Blotenburg zou deze actie voor
een principaal opzetten of moeten we hierin een doorzichtige Blotenburgse list
vermoeden? Als Blotenburg Weyerman inderdaad bezocht en om publikatie verzocht,
lijkt het gezien Blotenburgs kennelijk vooraanstaande functie niet erg aannemelijk dat
hij zich als een boodschappenjongen liet gebruiken. Gesteld dat Weyerman hier de
waarheid spreekt, ligt het voor de hand te denken dat Blotenburg een doorzichtige
mystificatie ontwierp. Intussen is het vreemd dat de dienaren van het gerecht niet
doorvragen na het noemen van de naam Blotenburg, de kennelijke `medeplichtige', zo
al niet kwade genius.

Wie was Blotenburg?
De door Weyerman genoemde Blotenburg, "naderhand Raadsheer in 't Hoff van
Uijtregt", is Mr Diederik Richard Blotenburg, gedoopt op 20 februari 1683 te Amersfoort, noon van een predikant, in 1700 ingeschreven te Leiden, in 1704 in Utrecht en op
5 mei 1704 in Utrecht gepromoveerd op "de Praejudiciis", de vooroordelee.
Veel over het amoureuze leven van Mr Diederik Richard is niet te vertellen. Op
gevorderde leeftijd, op 13 mei 1731, huwde hij met Catharina Woel uit Schoonhoven. Op
26 oktober 1737 overleed hij en hij werd met veel praal begraven in de GeertekerV.
Het spreekt natuurlijk vanzelf: op late leeftijd trouwen - Diederik Richard was 48 betekent niet dat daarvoor uitbundig de beest is uitgehangen. Mogelijk is het uiteraard
wel. In de archieven is in elk geval geen spoor gevonden van liederlijke jaren van Mr
Diederik Richard Blotenburg. De omstandigheid dat op het moment dat Weyerman de
naam van Blotenburg noemde de eigenaar van de naam overleden was, lijkt op het
eerste gezicht in Weyermans voordeel: tegenspraak hoeft van de overledene niet meer
verwacht te worden. Zoals Maria van Antwerpen in een verhoor liet weten dat zij bij
een vorige veroordeling wegens travestie in moreel opzicht gerehabiliteerd was door de
sindsdien overleden Willem IV, zo verwees ook Weyerman naar een getuige die niet
meer getuigen kon'. Een dergelijk beroep op de getuigenis van een overledene zaait
hoe dan ook enige onzekerheid bij de rechters: stel dat het onverhoopt waar is! Het is
echter de vraag of Weyerman op de hoogte was van Blotenburgs verscheiden: van enige
andere personen meldt Weyerman bij de verhoren trouwhartig dat ze intussen `wijlen'
zijn. Uiteraard kan dat ook berekening zijn; de begrafenis van Blotenburg was zo'n
indrukwekkend openbaar evenement dat het moeilijk lijkt om er niet van gehoord te
hebben. De nadelen, verbonden aan het ter sprake brengen van Blotenburgs aandeel,
waren voor Weyerman uiteindelijk beduidend groter: Blotenburg kon er vanzelfsprekend
niet meer bij gelapt worden, bovendien riekte het noemen van een eerbiedwaardige
overleden Utrechtse jurist wel erg naar grafschennis. Blotenburg kon zich niet meer
verdedigen tegen Weyermans beschuldiging, maar daardoor verviel voor Weyerman
de mogelijkheid om zijn schuld te verkleinen.
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Gevreesd moet worden dat de werkelijke gang van zaken niet meer met zekerheid
te reconstrueren valt. Onduidelijk blijft vooralsnog of Weyerman Blotenburg met recht
noemde of zijn toevlucht nam tot een uitvlucht.
Enige bijzonderheden verdienen met betrekking tot Blotenburg nog vermelding.
Wellicht kunnen die gegevens bijdragen tot een gefundeerder gissing naar de werkelijke
gang van zaken. Toen Blotenburg werd begraven, luidde zijn adres "op de Oude Gragt
aan de Geertebrugh", hij werd "raadsheer van den Ed. Hove van Utrecht" genoemd. Dat
was oktober 1737. In december 1737 koopt zijn weduwe het huis "Rodenburg", dat aan
de Oostzijde van de Oudegragt, bij de Geertebrug, lie. Het ligt voor de hand te
veronderstellen dat dit het huis is waar zij met haar echtgenoot voordien al woonde,
maar dat het nu pas door haar gekocht werd.
Zij kocht het van de erfgenamen van de onlangs overleden Adriaan van Oort, won
van de "Stichtsche Methusalem" Frans van Oort. Utrecht was een kleine wereld.
Voor de speculanten onder ons ligt hier wel wat klaar: huurde Diederik Richard
"Rodenburg" van de Van Oorts, zoals Jacob Campo Rotsenburg huurde? Kenden
Blotenburg en Weyerman elkaar van omgang met de Van Oort-clan? Of ligt het nog
eenvoudiger?
Utrecht mocht een kleine wereld zijn, in zekere zin vertoonde de Republiek als
geheel het gezicht van een dorp. Diederik Richard van Blotenburg was geparenteerd aan
dominee Petrus Santvoort, Weyermans mentor in 't Woud. Petrus Santvoort was een
broer van Diederik Richards oom. De familie Santvoort kwam uit Breda en door het
huwelijk van Petrus' broer was er een relatie met de Bossche tak van de familie
Blotenburgs . De Bossche Blotenburgs waren met de Amersfoortse Blotenburgs op tal
van wijzen verbonden. Ik weet wel, als je doorredeneert, is iedereen familie van elkaar.
Maar deze familie-relatie - tussen de Santvoorts en de Blotenburgs - vergt geen
langdurig doorredeneren. Is het mogelijk dat Diederik Richard en Jacob Campo elkaar
in 't Woud ontmoetten bij Santvoort? Of ligt het nog eenvoudiger?
Uiteraard kunnen Blotenburg en Weyerman elkaar ook direct gekend hebben, ze
kunnen elkaar slechts van reputatie gekend hebben, ze kunnen elkaar niet gekend
hebben. Het verhaal van Weyerman kan geheel verzonnen zijn.
J.C.W. en V.O.C.
De tweede affaire is minstens zo interessant en geeft evenzeer te denken. Het is de
kwestie Hogerwaard. In de processtukken draait voor Weyerman de beschuldiging om
het gedicht Enthousiasnius, waarin dominee Hogerwaard en de V.O.C. belasterd
worden. Alsof dat nog niet genoeg was, dreigde Weyerman de levensgevallen van
dominee wereldkundig te maken en dominee kreeg via via te horen dat hij dat of kon
kopen. Dominee ontstak in woede en liep naar het gerecht. Zo liep het ongeveer'.
Uit de processtukken blijft dat deze affaire in augustus 1734 startte. Ten huize van
Wouter Hendriksz Ramskrammer in Utrecht kwam een aantal heren bijeen; behalve de
gastheer waren daar Jan Blocquau, Nicolaas Voet, Sasburg en de Overschiese heer De
Koning. Op een bepaald moment - de heren verschillen in de versie die ze van de
bijeenkomst gaven - kwam het gedrag van dominee Hogerwaard ter sprake. Deze zou
zich in Batavia en later 'in patria' niet erg voorbeeldig gedragen hebben. Iemand niemand kon zich meer herinneren wie - zou toen gezegd hebben: net iets voor Weyer73

man om daar een `komedie' van te maken. Men wist dat hij op dat moment `bereikbaar'
was; hoewel Weyerman onvrijwillig in Vianen verbleef, maakte hij met grote regelmaat
uitstapjes naar Utrecht: hij logeerde dan "dikwerr in het "Oud Kasteel van Antwerpen",
zoals een anoniem briefschrijver dominee Hogerwaard dreigend weten liet -; wat de
getuigen niet meer weten, is wie uiteindelijk Weyerman benaderde met het verzoek om
die lomedie' dan ook te maken 31 . Zelf wijst Weyerman Hendriksz Ramskrammer, De
Koning en de overleden advocaat Sasburg aan als degenen die hem daartoe hadden
verzocht.

Wilhelmus Hogerwaart (1694-1754)
Gravure door J.H. Houbraken naar J.M. Quinckhard
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(fow: konographisch Bureau, Den Haag)

In het verhoor moet Weyerman "tot sijn leetwesen" erkennen dat hij de auteur is van het
gedicht Enthousiasmus: Campo zegt dat hij het gedicht
in een brieff heeft gesonden aan den Oud Generaal Durven, dog dat hij het selve
weder te rug heeft gekreegen, en dat hij naderhand het selve heeft ter hand
gesteld aan den Advocaat Sasburg van wien hij het sijns weetens niet heeft
weerom gekreegen. Voegende de gevangen daar bij, dat hij van niemand eene
stuijver voor dat gedigt heeft genoten schoon hij sulkx wel van dien Generaal
Durven had verwagt"32 .
Een schimmige kwestie! Wie was "Oud Generaal Durven", wie was Ramskrammer en
wat hadden die van doen met dominee Hogerwaard?
Zonder overdrijving kan gesteld worden dat Weyerman hier betrokken raakte bij een
van de meest controversiele affaires van de achttiende eeuw. Gelukkig is over deze
affaire al wel het een en ander bekend, vooral dankzij A.K.A. Gijsberti Hodenpijl, die
in 1917 over de zaak gepubliceerd heeft 33 . Sindsdien zijn er nog wel wat details
toegevoegd, maar erg ingrijpend kan dat moeilijk genoemd worden. Bizar is dat in de
beoordeling van de zaak waar het om gaat heel wat koloniale historici het artikel van
Gijsberti Hodenpijl buiten beschouwing laten.
Durven was Mr Diederik Durven, de enige gouverneur-generaal die - zoals Krom in
zijn boek over Van Imhoff schrijft - in drie eeuwen "door het Opperbestuur zoomaar is
afgezet en teruggehaald": Krom noemt Durven een geniale schavuit en de gewetenloze
leider van een dievenbende. Die diskwalificaties treft men herhaaldelijk aan, ook in
andere studies. Terecht lijkt dit alles nauwelijks. Wat was er aan de hand?
Toen gouverneur-generaal Mattheus de Haan overleed, benoemde de Raad van
Indie op 1 juni 1729 Mr Diederik Durven - gedoopt te Delft op 13 september 1676, in
1701 student te Leiden, in 1704 gepromoveerd, in 1705 benoemd tot "Ordinaris Raadt
van Justitie op Batavia" - tot nieuwe gouverneur-generaal as . Aan die functie, de
bekroning van een loopbaan, kwam al op 9 oktober 1731 een einde: het ontslag met
onmiddellijke ingang, "buiten dienst en gagie", bereikte Batavia en Durven pas op 28 mei
1732. Een duidelijke reden voor dit uitzonderlijk snelle ontslag - in de Republiek wist
men net dat Durven de nieuwe man was - ontbreekt in de ontslagbrief. Als reden wordt
opgegeven: "Om het groot verval [te keren], dat wy [ = Heeren XVII] tot ons smertelyk
leetwesen vernemen alomme in Indien, en wel in 't bysonder aan de Hooft-Comptoiren
tot Batavia en op Ceylon, te weten in en omtrent soo politique als mercantile Zaken, en
selfs in 't stuck van de Justitie" 36 . Dit verval, dat zich zelfs uitstrekte tot het terrein van
de godsdienst, zou het voortbestaan van de V.O.C. bedreigen. Durven kon zijn biezen
pakken, op eigen kosten moest hij naar huis; in zijn kielzog vertrokken nog wat anderen,
die met Durven hun congO gekregen hadden.
Toen Durven op 7 juli 1733 in het vaderland arriveerde, was hij benieuwd wie of wat
nu eigenlijk verantwoordelijk was voor deze smadelijke afgang. Zijn recht kreeg Durven
niet. De V.O.C. hulde zich in een beledigend stilzwijgen, pogingen van Durven om via
de Staten Generaal "Honorabele Reparatie" te krijgen - en vergoeding van de geleden
schade - liepen stuk op het bastion van een autonome V.O.C. 37 . Wat Durven intussen
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wel wist, was dat zijn ontslag en "opontbod" het gevolg waren van een lastercampagne.
Centrale figuur in die campagne - en dat zal Durven zeker wel geweten hebben: in een
enkel pamflet dat nog voor Durvens thuiskomst verscheen, wordt de verrader met naam
en toenaam als de Judas bij uitstek genoemd - was dominee Wilhelmus Hogerwaard.
Hogerwaard en Durven
Wat was er gebeurd? Kort na zijn aantreden als gouverneur-generaal, in oktober 1730,
schreef Durven een ongezellige brief aan Dirk Haak, burgemeester van Enkhuizen en
bewindhebber voor de kamer Enkhuizen van de Oost-Indische Compagnie. Durven had
nieuws over de neefjes van Haak, die allebei in dienst waren van de Compagnie. Joan
Haak was zojuist overleden, maar dat werd door Durven met onthutsend weinig deernis
aan oom Dirk bericht: Joans dood was het gevolg van "debauches in de sterke drank".
Dat drankmisbruik was de reden waarom hij uit de dienst ontslagen was: hij was niet te
handhaven. Durven memoreert dat in Batavia het gerucht ging dat hij, dat wil zeggen:
Durven, de oorzaak zou zijn van Joans dood. De dood zou zijn "gesprooten uijt een
soort van chagrijn dat men dan onder faveur van een glaasje heeft zoeken te versetten".
Om zich vrij te pleiten verwijst Durven naar de verklaring die dominee Hogerwaard,
binnenkort arriverend in het vaderland, daarover zou kunnen afleggen. Tactisch is dit
optreden van Durven zeker niet. Kennelijk bracht zijn vrees het slachtoffer te worden
van boze geruchten hem tot zijn onbesuisde schrijven.
Durvens vertrouwen in Hogerwaard was wellicht gebaseerd op de vrome woorden
die de dominee op 9 september 1730, tijdens zijn Afscheids reden tot de gemeinte op
Batavia, tot hem gesproken had. In verheven bewoordingen had Hogerwaard de lof van
God gezongen en de gelovigen - kennelijk in zak en as vanwege het naderende vertrek
van hun herder - getroost. Ook wijdde hij woorden aan de verhouding tussen de kerk en
de overheid: uiteraard was hij eerbied verschuldigd aan de overheden - hij vermeed
"onguure Styf-hoofdigheit, die Terging en Ergernis der Overigheden" maar dat
betekende niet dat "laffe Vleyery" zijn "Herte en Lippen" bestuurde: "Nooit ging ik aan
de Leyband van veele der Grooten deezer Landen, in haer kwade gevoelens; Maar Nooit
verscheurde ik ook de Banden van een eerbiedige onderwerping, In, en Aan al Of wat
billyk, Of ook maar inschikkelyk was"'. Dit langdradig varieren op het thema van `Geef
de keizer wat des keizers is' kan een verplicht nummer in de preek zijn geweest.
Misschien geldt dat ook voor de passage die aan de gouverneur-generaal gewijd is:
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Myn Gebed is tot Jacobs God, dat onder de Regering van zyn Hoog Edelheit D.
DURVEN, het Tydelyk geluk van de Maatschappy groeje, en het Geestelyke van
Jesu Koningryk in dese Gewesten niet of en neme. De Zenuw van de Maatschappy sy sterk, Haar vermogen groot, Ende de Vlagge van de Nederlandsche
Mogentheyt waye wyd en breed, in spyt en weerwil onser Vyanden. Maar de
Name onses Heeren Jesu Christi, werde onderdies ook groot gemaakt, en de Eere
van de Heerlykheyt zyner Majesteyt niet vergeten. Tot dese roemwaardige, En van
den Andere Onscheydbare Eindens, wensch ik syne Hoog Edelheid eenes Josephs
Verstandigheit, Daniels Licht en Wysheit, Husais Raad Davids Beleid, Simsons
Veerdigheit, Gidions Stgtbaarheit, en Salomons Wysheit en Heerlykheyt, Obadjaas
God-Vreesentheit, en Hiskias Opregtigheit 4°.
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-

DIEDER,Ix DURVEN XXII.

Gouverneur Generad, Advokaat t vanDeirr

van wear by vertrok aan board van het Schip Grimmefter , en teBataVia in 1,13,
:7o6 aanlandde, met den rang van Raad van juititie, werd buitengewoon
Raad van Iladie in t72o, Ordinaris Raad in /724, en kwam aan het Gene. Gt.
raalfehap op den ". Jury "729.
bled op dozen uititekenden Pon flechts nee
tot den 28. July /732. want de Bewindhebbers hadden hem in-'tvorige jaar t eict
te rug ontboden.
—

(foto: Jconographisch Bureau, Den Haag)

Diederik van Durven (1676-1740)
Gravure naar J. v.d. Schley
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De goede wensen voor Mr Diederik Durven waren daarmee nog lang niet ten einde: er
wordt aan God gevraagd om Durven nog een hele reeks van deugden te schenken, "om
in 't beloop dezer Splinterigste dagen, en saken, het Schip van den Staat der
Maatschappy, tusschen Klippen en Banken veylig heen te stieren" 1 .
Hogerwaard kwam in 1731 in het vaderland en hij getuigde, maar zijn getuigenis
beantwoordde allerminst aan de verwachtingen, die Durven in zijn brief aan Dirk Haak
had uitgesproken. De toon verschilt bovendien radicaal van de zalvende woorden die in
1730 uitgesproken waren in aanwezigheid van Durven, en die een ieder in 1732 in
gedrukte vorm kon lezen.
Ten overstaan van "enige Heeren bewinthebberen en 1 beeedigd Hoofdparticipant" onder hen was wellicht Dirk Haak - en in het gezelschap van Willem ter Smitte,
"Commandeur" van de retour-vloot, verklaarde dominee Hogerwaard in 1731 slechts
onder ede te willen spreken, zo groot was zijn woede. Daarna pas zei hij:
le Den Gouverneur-Generaal Durven van een seer ongebonde en onbetamelijk
Leevensgedrag te weesen, geen gemeen persoon passende, veel minder
convenieerende met sodanige aansienlijke qualiteijt daar beneevens dat geen
bedieningen 't zij groot off wel klijne, soo op Batavia als de resp[ectiev]e
comptoire van Indien als voor geld waren te bekomen soo dat alles onder
contributie was gestelt 42 .
Na in de inleiding van het eerste punt de zedelijke geschiktheid van de gouverneurgeneraal in twijfel te hebben getrokken, klonk de beschuldiging van corruptie niet zo
vreemd meer. In het tweede punt van Hogerwaards verklaring gaat het andermaal om
corruptie: Durven zou bezittingen van de Compagnie tegen belachelijk lage prijzen
verkwanseld hebben aan `vriendjes'.
Na deze twee punten vervolgde Hogerwaard zijn schets van het Leven in Batavia,
zoals de hoogste bestuursambtenaar dat leidde:
Dat de Gouverneur-Generaal met seer slegte en geabandonneerde menschen
dagelijx in sijn huijs converseert en door deselve alle sijne onordentelijkheeden
doet uijtvoeren, waarvan de voornaamste sijn Adriana Henriette van Marken,
wiens man Pieter van Heemskerk in den Jare 1725 na herwaarts is gesonden en
gebannen geweest uijt Indien [...].
Dat in de conversatie van den Gouv[erneu]r Gener[aa]1 dagelijks quam een
Indiaanse Jonge genaamt Jonker Sloot, sijnde een swart hoerekind van een seer
slegt gedrag, seeker vrouwspersoon genaamt Juffr. Smuijsser, seer overgegeven
aan den sterken drank daar de Gouverneur-Generaal selfs somtijds wel een
soopje mede dronk, Eenen weduwe Leydecker Reaal van haar selve, die haar
seer had verloopen in den sterken drank en dan nog seeker vrouwspersoon Juffr.
Pette, alias Mafje, in welke conversatie alderhande schandaleuse Taal en andere
onordentelijkheeden wierden gepleegt, die niet betamen alhier te worden
geparticulariseert43.
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En aan die belofte om niet nader in details te treden houdt de dominee zich, met de
suggestie lijkt de beschadiging van de gouverneur-generaal intussen voltooid.
Durven is niet de enige over wie Hogerwaard een belastende verklaring aflegt:
Dat den Grootste favoriet van den Gouvern[eu]r Generaal was den Raad Extra
ord[inaris] Wouter Hendriksz een man van grote bequaamheijt maar daar
beneevens een seer goddeloos mensch sig niet ontsiende om te spotten met den
Godsdienst en veele Lasteringen teegens de selve te uijtten".
De verklaringen van Hogerwaard worden in dezelfde sessie bevestigd door Willem ter
Smitte. Ter Smitte brengt uitlatingen van Wouter Hendriksz, "de gunsteling van den
Gouverneur Generaal", ter sprake: deze zou gepocht hebben dat Durven zich intussen
een vermogen had verworven dankzij "presenten" en "contributiegelden'.
Hoe eenzijdig deze verklaringen ook waren, voor de Heeren XVII volstonden ze om
Durven met onmiddellijke ingang en op de meest oneervolle wijze uit zijn functie te
zetten. Met Durven werden tenminste ook Wouter Hendriksz en Jan de Koning
ontslagen. In een pamfletje, getiteld Lyst der Opontbodene Personen van Batavia, en het
Eyland Ceylon en gedateerd op 1731, worden de namen opgesomd van degenen die
teruggeroepen (en onderweg?) waren'. Onder de `opontbodenen' bevonden zich ook de
dames over wier alcoholische en erotische geplogenheden de dominee zo zijn twijfels
had geuit. Verrassend is het om ook Cornelis Hasselaar en Stephanus Versluys onder
de slachtoffers van de schoonmaakactie te zien: dominee Hogerwaard had in zijn
hiervoor genoemde Afsclzeids reden mooie woorden van vriendschap gesproken tot
Hasselaar, en Versluys was in 1727 nog door Hogerwaard in het openbaar getroost toen
zijn echtgenote Adriana de Haan, de dochter van de gouverneur- generaal, overleden
was'. Wellicht lag Hogerwaards verklaring ten grondslag aan het ontslag van Durven en
Hendriksz, aan het terugroepen van enige liederlijke dames, maar waren er tegelijkertijd
ook verklaringen van derden, die belastend waren voor andere V.O.C.-dienaren. Het is
mogelijk dat Hogerwaards verklaring een effect sorteerde, dat ook door de dominee niet
voorzien was.
Durvens brief aan de invloedrijke Dirk Haak zal de `bewindhebbers' bij de
beoordeling van zijn zaak niet tot mildheid hebben verleid. Op de achtergrond speelt
wellicht ook mee dat men in het vaderland enige twijfel had over de procedurele
zuiverheid bij de verkiezing van Durven tot gouverneur-generaal.
Minstens zo opmerkelijk bij dit `opontbod' is de crisissfeer die zich kennelijk van de
`bewindhebbers' meester had gemaakt. In de verklaring van de V.O.C. bij het ontslag
wordt het voortbestaan van de gehele Compagnie in het geding geacht. Dat de
boetepreek van dominee Hogerwaard - Batavia als het koloniale Sodom - een willig oor
vond, kan niet slechts het gevolg zijn van reeds gememoreerde factoren zoals de affaire
rond het neefje Haak en de dubieuze procedure bij de verkiezing van Durven. Het zou
me niet verbazen indien de plotselinge schoonmaakactie mede voortkomt uit het
verlangen om het alom waargenomen verval hardhandig te stoppen. De gemoederen
waren in de Republiek omstreeks 1730 bepaald verhit: de sodomie-psychose, de
-
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katholiekenvrees. En dan was de paalworm nog niet eens gesignaleerd. In en omstreeks
1730 wordt de ondergang van het lieve vaderland door velen voorzien: de deugden waaraan de opgang van de Republiek te danken was, zijn in onmiskenbaar verval geraakt
door de weelde en de mode, beide uitvindingen van het buitenland. Publicisten als
Weyerman en Van Effen droegen het hunne bij om het crisisbesef te verbreiden. In het
gewraakte gedicht Enthousiasmus gewaagt ook Weyerman van het verval van de V.O.C..
Zijn analyse stemt overeen met die van Hogerwaard en de Heeren XVII, alleen acht hij
anderen verantwoordelijk: Hogerwaard en de Heren zelf ". Justus van Effen wijdt in
1735 een aflevering van zijn Hollandsche Spectator aan de Batavia-gangers: in zijn
beschrijving verschijnen de kolonialen als het schuim van de natie, baatzucht regeert de
Indiegangers. Het geweten laten zij op de heenreis achter op de Kaap, waar ze het bij
terugkeer weer oppikken. Een verwijzing naar Hogerwaard, die in het vaderland weer
last van zijn geweten kreeg en vrome praatjes debiteerde? Van Effen lijkt zich bijzonder
te storen aan het gedrag van de in Indie rijk geworden avonturiers, die zich in het vaderland als parvenu's gedragen49 . Ook suggereren Van Effen en Weyerman oplossingen en
die oplossingen zijn zonder uitzondering weinig verlicht en uiterst regressief: terug naar
de Bataafse eenvoud! Het beeld dat Hogerwaard van Durvens regering geeft, heeft vele
trekken gemeen met het cliché van de vadsige, immorele `wittebroodsjongens' die de
Republiek naar de afgrond voeren.
De gegevens over de kwestie-Durven, die voor een belangrijk deel ontleend zijn aan
Gijsberti Hodenpijls genoemde artikel, laten zich combineren met de gegevens uit de
processtukken-Weyerman en dan ontstaat een volgend scenario. Bij terugkeer in het
vaderland proberen de ontslagen bestuursambtenaren allereerst bij de V.O.C. hun recht
te halen: requesten en rapporten van Durven en Hendriksz zijn bekene. Terwijl
Durven zijn verontwaardiging matigt, maar zich niettemin - wanneer de V.O.C. volhardt
in stilzwijgen - tot hoger geachte bestuurs- en rechtscolleges wendt, daar is het
Hendriksz onmogelijk om sarcasme te vermijden in de geharnaste `verantwoording' die
hij naar de V.O.C. stuurt.
Zeer kort na deze vergeefse gooi naar eerherstel - misschien al gelijktijdig - neemt
Hendriksz het initiatief om ook op een andere manier het recht te laten zegevieren. Hij
wil zich wreken op de man die hij verantwoordelijk houdt voor de afgang die hij mee
heeft moeten maken. Of mr Diederik Durven zijn fiat gaf aan de poging om dominee
Hogerwaard met gelijke munt - roddel en achterklap, uitmondend in karaktermoord te betalen, is onzeker. Al doet Weyermans actie om het gedicht Enthousiasmus naar
Durven te zenden vermoeden dat tenminste gerekend is met diens instemming.
Weyerman als wreker
Waarom zochten Hendriksz, die zich sinds zijn rentree in het vaderland "Hendriksz
Ramskrammer" noemen liet, De Koning en anderen Weyerman aan om Hogerwaard te
straffen? De vraag is bovendien interessant wat Blocquau en Voet, voor zo ver ik weet
geen slachtoffers van de schoonmaakactie in "Nederlandsch India", in het complotterend
gezelschap van de slachtoffers Hendriksz en De Koning deden?
De tweede vraag is niet zo gemakkelijk te beantwoorden. De vraag waarom
Weyerman voor het karretje gespannen werd, lijkt me eenvoudiger te beantwoorden.
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Allereerst: de satiricus Weyerman werd er zoals veel satirici van verdacht tegen betaling
wel te willen "particulariseeren", zijn scherpe pen werd bovendien door menigeen
gevreesd. Weyermans bankroet kan Hendriksz en de zijnen tot de gedachte gebracht
hebben dat de satirische pen van de "Ontleeder der Gebreeken" nu zeker te koop was.
Een tweede factor is ongetwijfeld dat Weyerman zich aanbevolen had voor de taak
Hogerwaard te attaqueren omdat hij in zijn tijdschrift Den Vrolyke Tuchtheer, nog voor
de hele kwestie van het ontslag van Durven bekend was, de zwager van Hogerwaard de
oren had gewassen en in het voorbijgaan ook de familie Hogerwaard ter sprake gebracht
had'. In het genoemde pamflet Lyst der Opontbodene Personen tilt 1731 werden niet
slechts de namen van de afgedankte en min of meer `verbannen' V.O.C.-dienaren
genoemd, tevens werd in een zevental zogenaamde "Lofdichten, gemaakt op den Heer
W.H., gewezen Predikant op Batavia, nu Heer van Waverveen" de relatie tussen
dominee Hogerwaard en zijn zwager, de toneelspeler La Lauze, ook al satirisch
uitgebuit, maar nu vooral om de dominee als een onoprechte `toneelspeler' te hekelen.
Wat intussen zeker is: Weyerman ging in op het voorstel om de - ook door het
genoemde pamfiet al in opspraak geraakte - dominee aan te pakken. Daarbij overspeelde Weyerman zijn hand, en onderschatte hij de gevoeligheid van de hele kwestie.
Hogerwaard liet het er niet bij zitten en Weyerman ondervond daar de gevolgen van.
De wreker vervolgd
Bij de beschouwing van de gerechtelijke actie tegen Weyerman is het bevreemdend dat
de autoriteiten, die zowel in de Koriska-zaak als in de Hogerwaard-zaak van de
gevangene te horen kregen dat hij in opdracht had gehandeld en de uitvoerder was
geweest van een snood plan waarvan hij de strekking niet had doorzien, de door Weyerman als verontschuldiging bedoelde beschuldiging niet onderzochten. In het geval van de
Koriska-zaak zou dat zeker moeilijk zijn geweest, want de contactman lag in de kerk.
Maar in de Hogerwaard-zaak, waar Weyermans aanwijzing van de opdrachtgevers toch
heel plausibel was, liet het gerecht evenzeer na om de betrokkenheid van Hendriksz, De
Koning en zelfs Durven echt te onderzoeken.
Op de strafbaarheid en - vooruit - de verwerpelijkheid van Weyermans bereidheid
om tegen betaling medeburgers zwart te maken en vervolgens zijn slachtoffers of te
persen, wil ik niet afdingen. Maar ik kan me desondanks niet aan de indruk onttrekken
dat het gerecht het proces tegen Jacob Campo Weyerman niet wilde laten escaleren tot
een serie processen en een voor velen ontluisterende reeks onderzoeken. Dat het
gerecht de betrokkenheid van Blotenburg niet onderzocht, kan dan nog wel gebillijkt
worden: de doden - en speciaal de doden die ook nog rechten hadden gestudeerd verdienden hun rust. Maar op zijn minst dubieus is het dat men ook Hendriksz, De
Koning en Durven ongemoeid liet. Weliswaar had de laatste ook rechten gestudeerd,
maar overwegingen van pieteit golden voor hem nog niet.
Naar mijn idee speelt bij de reductie van het onderzoek tot Weyermans misdaden
eerder moedwil dan misverstand een rol. Op het moment dat Weyerman verhoord en
veroordeeld werd, waren Hendriksz en Durven nog volop aan het procederen om
behalve hun gelijk ook nog eerherstel en schadevergoeding te behalen. Hendriksz en
Durven vonden echter geen gehoor: de V.O.C. achtte zich niet verplicht om ook maar
de geringste openheid van zaken te geven en de staatkundige bestuurslichamen en de
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gerechtelijke instanties gaven evenmin thuis, zij achtten zich onbevoegd in "Compagnieszaken". In het Weyerman-proces kon gerechtelijk vervolg-onderzoek, ditmaal tegen
Hendriksz en Durven, licht leiden tot het oprakelen van een pijnlijk conflict waar men
nu juist over wenste te zwijgen. Naast het kennelijke taboe op de affaire van de
`opontboden' gouverneur-generaal heeft ook het krachtige verlangen om eindelijk
Weyerman eens aan te pakken de gerechtelijke autoriteiten verleid tot een reductie van
de proporties van het proces. De nogal bijzakelijke belangstelling voor de bibliografie
van Jacob Campo Weyerman - men vraagt van al zijn tijdschriften of ze door hem
geschreven zijn - en voor zijn huwelijkse trouw en ontrouw doet vrezen dat de
autoriteiten zich naast hun beroepsverontwaardiging ook de nodige klein-burgerlijke
ergernis veroorloofden: ergernis over dat schrijven voor vermaak dat nergens goed voor
was en wat dus bijgevolg niet deugde, ergernis over de `schandelijke' levenswandel. De
Weyerman ontfutselde bekentenissen over zijn onconventionele levensgang dienden de
rechters als 'circumstantial evidence': als dat waar was, dan behoefde aan Weyermans
schuld in de hem aangewreven zaken niet meer getwijfeld te worden. Uiteraard speelt
ook mee dat de twijfels in de Koriska-zaak wegvielen door de vergelijkbare Hogerwaardzaak, en dat eventuele onzekerheden in de laatste zaak onbelangrijk leken door de
Koriska-zaak. Het zal de juristen van het Hof van Holland veel deugd hebben gedaan
dat zij, met de reductie van de omvang van het proces en met de exclusieve veroordeling
van Weyerman, de betrokkenheid van de beide Diederiks - vakbroeders immers - niet
in het geding hoefden te brengen.
De benepen afschuw van Weyermans decadente leven en schrijven kan moeilijk los
gezien worden van de morele crisis die vele eigentijdse waarnemers in de Republiek
meenden te zien. Het is nogal paradoxaal dat Weyerman die er het zijne toe had
bijgedragen om de stemming van angst en vrees te versterken zelf het slachtoffer werd
van die crisissfeer. Zijn vlucht naar Vianen en zijn dubieuze reputatie maakten hem tot
de vijand van het `gezonde' vaderland.
Zoals het ontslag van Durven de crisis in de V.O.C. moest bezweren, zo hoopten de
autoriteiten dat met de veroordeling van Weyerman de morele verloedering in de
Republiek exemplarisch bestraft werd.
Voor Weyerman was Utrecht lange tijd een studentenstad. Studenten werden van
lieverlede ouder, en zo werd Utrecht ongemerkt een stad vol gevaarlijke juristen. Zijn
huurbaas Frans van Oort was jurist, Blotenburg was het. Ook in de kring rond
Hendriksz Ramskrammer wemelde het van de meesters in de rechten: Voet, Blocquau,
Sasburg. Hendriksz Ramskrammer zou zich pas na terugkeer in Utrecht als "IndoBatavus" juridisch scholen. De "Oud Generaal" Durven, aan wie Weyerman zijn vers
zond op hoop van stuivers, was jurist. In deze omgeving van heren die de grenzen van
het juridisch betamelijke verkenden, maar precies wisten tot hoe ver ze gaan konden,
waagde Jacob Campo Weyerman zich. Weyerman had naar eigen zeggen veel
gestudeerd - al ontbreekt in zijn opsomming de rechtenstudie -, maar de verlokkingen
van het vlijmscherp schrijven en de kans op een beter gevulde beurs deden hem de
voorzichtigheid uit het oog verliezen. Als een onbezonnen wildebras leende hij zich voor
een gevaarlijke rol in dubieuze scenario's.
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Breda was voor Weyerman Abdera, een stad waar de domheid regeerde. Ook Utrecht
was voor hem een `mundus inversus', een `verkeerde wereld': Threcut was de stad van
list en bedrog. Op lichtzinnige wijze bewoog Weyerman zich in het gevaarlijke Utrecht.
Als de domoor van Breda waagde hij zich in het wespennest, als een Abderiet in
Threcut.
Noten
Tekst van lezing gehouden op 28 augustus 1993 tijdens de expeditievergadering van de Stichting Jacob
Campo Weyerman in Utrecht. Met dank aan Frans Wetzels voor zijn speurtocht naar de historische
horeca van Utrecht.
1. Jacob Campo Weyerman, Den Amsterdamschen Hermes. Amsterdam 1721-1723, 2 dln, II, no 8 (17 nov.
1722), p. 57. In het geciteerde beweert Hermes dat hij aan "een Roomschen Outer-dolk" ontsnapt is. Ook
tijdens het tegen hem gevoerde proces laat hij weten voortdurend op zijn hoede te zijn geweest voor
aanslagen van katholieke zijde. Met deze pose als potentieel slachtoffer van roomse wraak oogt
Weyerman als protestantse partizaan, wat hem vermoedelijk in de Republiek niet slecht uitkwam.
2. Jacob Campo Weyerman, Den Adelaar. Amsterdam 1735, no. 10 (2 mei 1735), p. 75-79. Threcut op
pagina 77.
3. Marijke Gijswijt-Hofstra, Wijkplaatsen voor vervolgden. Asielverlening in Culemborg, Vianen, Buren,
Leerdam en IJsselstein van de 16de tot eind 18de eeuw. Dieren 1984, p. 23-28 over kerkelijke
asielverlening.
4. Jacob Campo Weyerman, Den Ontleeder der Gebreeken. Amsterdam 1723-1725, 2 dln, II, no 27 (16 april
1725), p. 209. Over Weyerman en Doudijns: M. van Vliet, "De gelukzalige tyden der voorzaten, die de
eeuw van Doudyns beleefden". Hendrik Doedijns en Jacob Campo Weyerman.' In: MedJCW 9 (1986), p.
11-21.
5. Jacob Campo Weyerman, De Levens-bescluyvingen der Nederlandsche Konst-schilders. 's-GravenhageDordrecht 1729-1769, 4 dln, IV, p. 416.
6. Ibidem, IV, p. 411.
7. Ibidem, IV, p. 415. Gegevens over Santvoort ontleend aan H. Bots, J. Matthey en M. Meyer,
Noordbrabantse studenten 1550-1750. Tilburg 1979, p. 619 (nr. 4540). Exemplaar van Santvoorts
dissertatie in KBH: 194 M 81. Nadere bestudering van leven en werk van Petrus Santvoort lijkt me voor
de biografie van Jacob Campo Weyerman onontbeerlijk.
8. Weyerman, Den Ontleeder der Gebreeken. II, no 10 (18 dec. 1724). In zijn Konst-schilders, II, p. 382 opent
Weyerman de biografie van de schilder Jacob Gellig met de beduidend zwakker variant: "Was een
Uytrechts wicht, luy, lekker en ligt, uyt het Sticht".
9. Vergelijk Andrd Hanou in MedJCW 1978, p. 88-97.
10. Weyerman, Den Amsterdamschen Hermes. II, no 47 (17 aug. 1723), p. 370-371.
11. A.R.A. Hof van Holland, inv. nr . 5443, dossier 7 (1739), stukken 67-71: vragen 38-42 betreffen zijn
relatie met Adriana. Citaat vormt onderdeel van antwoord op vraag 41. Naar aanleiding van dat
antwoord improviseerden de heren nog de vraag waar in die tijd Weyermans echtgenote woonde, waarop
Weyerman zegt dat zijn "huijsvrouw" toen in Rotterdam woonde.
12. Weyerman, Den Ontleeder der Gebreeken. II, no 34 (4 juni 1725), p. 268-270: "Het Conterfytsel van
Mejuffrouw A.V. door haar zelve berymt" - maar dan toch zeker geschilderd door Weyerman - wordt
gekenmerkt door een vrijmoedigheid die het moeilijk voorstelbaar maakt dat de conversatie louter
verbaal gevoerd werd.
13. Over Rotsenburg en Rotsoord heeft Jeroen van Heemskerck Diiker een informatief artikel geschreven:
`De "Pottebakkers Huur-Galey" van Frans van Oort.' In: MedJCW 12 (1989), p. 84-91. Aan de daar
gepresenteerde gegevens heb ik niet veel toe te voegen.
14. Weyerman, Den Amsterdamschen Hermes. II, no 49 (31 aug. 1723), p. 392.
15. Weyerman, Den Ontleeder der Gebreeken. I, no 34 (29 mei 1724), p. 266. Bij Rotsoort voegde de
"Ontleeder" de volgende noot: "Een betovert Pottebakkers Nest, alwaar geen Gespook heerscht van de
Witte Vrouw, maar alwaar een Gespens domineert van den zwarten Man."
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16. Gegevens over het `Kasteel van Antwerpen' zijn verzameld door Frans Wetzels, die in het notarieel
archief van het Gemeente-archief Utrecht gespeurd heeft naar de logementen die in Weyermans werk
voorkomen.
17. G.A. Utrecht Not. Arch. U 132 a 5 (not. A. van Merwyk), acte nr. 88 (2-3-1725), p.130-131. Gegevens
over vorige eigenaar Plucque, over inventaris van het Kasteel, over koper Pantzer ontleend aan deze
acte. Gecontroleerd met transportregisters: opmerkelijk is dat volgens het geklapperde transportregister
Pantzer het Kasteel van de kinderen van Folpardus en diens eerste vrouw koopt. Biografische gegevens
Van Oudenallen alle ontleend aan DTB; begraven werd hij niet in Utrecht. Onduidelijk is wanneer hij
overleed en waar hij begraven werd: mogelijk Leiden, waar zijn derde vrouw (Helena Sassele) vandaan
lava m
18. Weyerman, Den Ontleeder der Gebreeken. I, no 34 (29 mei 1724), p. 268-269. De kandidatuur van Frans
Halma voor de rol van "Stichtsche Virgilius" - een suggestie van Adele Nieuweboer - behoeft nader
onderzoek.
19. Vergelijk het Utrechtse Album Promotorum, p. 23 (9 september 1667: Franciscus ab Oort, Jur. publ.).
Inschrijving in Album Studiosorum, kolom 61 (1666: Franciscus ab Oort, Ultrajectinus).
20. Jacob Campo Weyerman, Den Echo des Weerelds. Amsterdam 1725-1727, 2 din, I no 35 (17 juni 1726),
p. 280.
21. A.R.A. Hof van Holland inv. nr . 5443, doss. 7, stukken 4 ("Aangaande de Zaak van mevrouw Plevier..")
en 5 ("Ik zal het geval van mevrouw Plevier ... op nieuws beschrijven..").
22. Ibidem, stuk 31 (gedateerd 6 januari 1739).
23. Weyerman, Den Adelaar. no 10 (2 mei 1735), p. 75-79. Zie daarvoor ook: Peter Altena, `"Liever een'
arent dan een' kerkuil". Over Den Adelaar (1735) van Jacob Campo Weyerman, De Hollandsche
Spectator (1731-1735) van Justus van Effen en de geschiedenis van de "weekelyksche schriften"'. In :
Voortgang. Jaarboek voor de Neerlandistiek 13 (1992), p. 145-171.
24. A.R.A. Hof van Holland inv. nr. 5443, doss. 7, stukken 67-71; het geciteerde is een deel van het antwoord
op vraag 5.
25. A.P. van Schilfgaarde. 'Het geslacht van Blootenburgh.' In: De Nederlandsche Leeuw 54 (1936), kolom
26: `De Amersfoortsche Tak'. Voor de academische carriêre raadpleegde ik de gebruikelijke bronnen als
Album Studiosorum en Album Promotorum.
26. GA Utrecht DTB.
27. F.L. Kersteman, De Bredasche Heldinne. Ed. R.M. Dekker, G.J. Johannes, L.C. van de Pol. Hilversum
1988. Over de tescherming' van Willem IV spreekt Maria van Antwerpen in het verhoor uit 1769,
afgedrukt na de tekst van Kersteman, op p. 87, 92 en 99. Tijdens het verhoor weigert men te geloven dat
er van zo'n bescherming sprake is, maar er wordt wel op terug gekomen.
28. GA Utrecht arch. nr. 9 Schepenengerecht 1737, inv. nr. 3243, p. 673-677.
29. Gegevens ontleend aan Van Schilfgaarde (zie noot 24) en H. Bots, J. Matthey en M. Meyer (zie noot 7).
30. A.R.A. Hof van Holland inv. nr . 5443, doss. 7, stukken 22 (Memorie Hogerwaard, 27-9-1735), 23 (not.
verklaring Hogerwaard, 26-9-1735) en 38-39 (not. verklaring Hogerwaard contra Weyerman, 31-3-1736).
31. Ibid., stuk 3 (anonieme brief aan Hogerwaard). Versies van betrokkenen: stukken 18-19 (verhoor
Sasburg; hij noemt als enige nog de naam van ene Keppel als betrokkene - ter informatie: de moeder
van Hendriksz Ramskrammer heette Keppel), 20 (verhoor Blocquau).
32. Ibid., stukken 67-71: antwoord op vraag 25 bevat Weyermans reconstructie, inclusief de geciteerde
woorden over Durven.
33. A.K.A. Gijsberti Hodenpijl, 'Het ontsiag en het opontbod van den Gouverneur-Generaal Mr. Diderik
Durven op 9 october 1731'. In: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie 73
(1917), p. 178-218.
34. N.J. Krom, Gouverneur generaal Gustaaf Willem van Imhoff. Amsterdam 1941, p. 13, 14, 18.
35. Biografie Durven gebaseerd op N.N.B.W. VII, kolom 395-396 en notities van Durven zelf in diens Aan
de Hoogh Mogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden: te vinden in A.R.A. Eerste Afd.,
Archief V.O.C., inv. nr. 4802: de eerste van de twee gedrukte missiven van Durven.
36. Geciteerd via Diderik Durven, Aan de Hoogh Mogende, zie noot 34.
37. A.R.A. Eerste Afd., Archief V.O.C., inv. nr . 4697 I: "Corte Specificatie der Pretentie van den geweesene
Generaal Diderik Durven: Eerstelijk Honorabele Reparatie (..)."
38. Gijsberti Hodenpijl, 'Het ontsiag', p. 179-180.
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39. W. Hogerwaart, Afscheids-reden tot de gemeinte op Batavia. 's-Gravenhage 1732 (KBH 516 C 17), p. 61.
Opmerking verdient dat tot dezeifde uitgave behoort een becommentarieerde vertaling van Hoornbeeks
`Sorg en Raad' door de Haagse dominee Hendrik Velse. Velse lijkt in Den Haag als contactpersoon van
Hogerwaard gefungeerd to hebben: vergelijk Velse's opdracht bij de uitgave van de Lykrede ('sGravenhage 1728; KBH Pfl. 16754), die Hogerwaard in Batavia uitsprak bij de begrafenis van Adriana
de Haan, echtgenote van Stephanus Versluys en dochter van de gouverneur generaal.Een relatie tussen
Velse en Hogerwaard plaatst Weyermans lofzang op Velse wel in een heel ander daglicht. Vergelijk in
dit verband Adele Nieuweboer in MedJCW 15 (1992), p. 44-50.
40. Hogerwaart, Afscheids-reden, p. 61-62.
41. Ibidem, p. 62.
42. Gijsberti Hodenpijl, 'Het ontslag', p. 194.
43. Ibidem, p. 194-195.
44. Ibidem, p. 195.
45. Ibidem, p. 196.
46. Lyst der Opontbodene Personen, van Batavia, en het Eyland Ceylon. als mede Zeven Lofdichten, gemaakt
op den Heer W.H., gewezen Predikant op Batavia, nu Heer van Waverveen. Gedrukt voor de Liefhebbers.
KBH Pfl 16824; herdruk van de gofdichten' op Hogerwaard tot twee maal toe in Nederduitse en Latynse
Keurdichten, 6e vervolg (1733), p. 49-51, en 8e vervolg (1734), p. 20-22. De Eerkrans' en de naamlijst
alleen in 6e vervolg, p. 150-156.
47. Wilhelmus Hogerwaard, Lyk-rede over I. Petr. I: 24. By gelegenheyd van het Afsterven van de Wel-Edele,
Deugnyke, ende Godzalige Vrouwe, Mevrouwe Adriana de Haan. 's-Gravenhage 1728 (KBH Pfl. 16754).
48. Jacob Campo Weyerman, Enthousiasmus. In: A.R.A. Hof van Holland, inv. nr . 5443, doss. 7, stuk 60.
49. Justus van Effen, De Hollandsche Spectator. Amsterdam 1731-1735, 12 din, dl XII, no 352 (11 maart
1735), p. 169-176. Weyerman, Den Adelaar, no. 5 (29 maart 1735) haalt terloops uit naar de `Oost- en de
Westindische bevaartgangers', waarbij hij vol verachting verwijst naar de recente aflevering van De
Hollandsche Spectator over hetzelfde onderwerp.
50. Requesten Durven: zie noten 34 en 36; requesten Hendriksz: zie Gijsberti Hodenpijl, 'Het ontslag', p.
184-185.
51. Jacob Campo Weyerman, Den Vrolyke Tuchtheer (1729). Ed. A.J. Hanou. Amsterdam 1978, 2 din, dl 2,
p. 376-383. De signalering van Perry Moree in MedJCW 15 (1992), p. 64 die aandacht vroeg voor
Weyermans in V.O.C.-dienst op Ceylon, kan wellicht inspireren tot bestudering van de relatie Hendriksz
Ramskrammer-Weyerman.
52. R. Huijbrecht, 'Jacob Campo Weyerman en het Hof van Holland'. In: MedJCW 8 (1985), p. 66-86 biedt
een minutieuze bespreking van het proces, maar hij komt tot een andere beoordeling van de
veroordeling.

Wat ging er om in 'Het Koffy-huis der Nieusgierigen'?
Vergeten periodiek (1744-1746) werpt nieuw Licht op het
achttiende-eeuwse koffiehuis
MAARTEN VAN DER TOL
In deze bijdrage wordt de setting van een serie omvangrijke `koffiehuispraatjes' uit de
periode 1744-1746 vergeleken met het hedendaagse beeld van het Nederlandse
koffiehuisleven in de achttiende eeuw. De flagrante verschillen doen beseffen dat een
eerste (!), werkelijk diepgaand onderzoek naar de geschiedenis van het koffiehuis in de
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Republiek zeer gewenst is. Alleen dan kan het gevaar van een nog verdergaande mythevorming worden afgewend.
Inleiding
In april 1744 verschijnt bij de uitgever Steven van Esveldt, gevestigd aan de Beurssteeg
te Amsterdam, de eerste aflevering van een driemaandelijks, anoniem periodiek onder
de titel Het koffy huis der nieusgierigen, of de klapbank der nouvelisten (voortaan: Het
koffy huis) 1 . Hierin doet de anonymus uitvoerig verslag (ongeveer 200 bladzijden per
aflevering) van uiteenlopende conversaties, zoals die de drie maanden vO6r verschijning
in een onbepaald koffiehuis zouden hebben plaatsgevonden. Van de vermoedelijk tien
afleveringen die er zijn verschenen, is - afgaande op het Nederlandse bibliotheekbezit helaas weinig overgebleven: in de collectie van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde, gehuisvest in de UB Leiden, bevindt zich de gehele jaargang 1744 en de
UB Amsterdam bezit het laatste deel van 1745 2 .
In deze bijdrage zal ik aandacht besteden aan de wijze waarop de plaats van handeling, een koffiehuis dus, door de auteur wordt `neergezer. Centraal staat de vraag in
hoeverre de beschreven entourage in overeenstemming is met het beeld van het
achttiende-eeuwse Nederlandse koffiehuis dat men heden ten dage gewoon is te
schetsen. Nadat ik met een globaal karakteristiek van het tijdschrift een algemeen kader
heb vormgegeven, zal ik een resume geven van enkele dominante opvattingen binnen de
recente `geschiedschrijving' over het koffiehuis. Vervolgens worden deze opvattingen
blootgesteld aan een vergelijking met het beeld dat uit Het koffy huis naar voren komt.
-

-

-

Opzet van 'Het koffy huis der nieusgierigen'
Wat kan de welwillende lezer verwachten als hij op een lentedag in 1744 in dit nieuwe
periodiek een eerste, nieuwsgierige blik werpt? In het korte voorbericht van de eerste
aflevering wordt hij daarvan bondig op de hoogte gesteld:
-

Ik zal u zo kort als mogelyk is, herhalen 't gene in Europa omgaat; de grote
Relazen, Memorien, Brieven en Extracten, passeren, om dat die elders drie
dubbelt worden ontmoet, en uwliedens tragten te diverteren met allerlei soort
van herhalingen wegens 't alom gebeurde, zonder onderscheit, gelyk men in
Koffyhuizen en op Klapbanken gewoon is te verhandelen.
Er kan dus geen twijfel over bestaan: dit periodiek heeft in de eerste plaats een
infortnatieve, journalistieke functie. Als de nieuwsgierige zich genoeg geprikkeld voelt om
verder te lezen, dan zal hij constateren dat de auteur zijn belofte gestand doet en direct
van wal steekt met een grote hoeveelheid cijfers, data en namen die in verband staan
met even zovele nieuwsfeiten uit het eerste kwartaal van 1744. In tegenstelling tot de
frequenter verschijnende kranten geeft Het koffy huis meer een soort achteraf-overzicht
van datgene wat op lokaal (in en rond Amsterdam), regionaal, nationaal en internationaal niveau de laatste maanden actueel is geweest. Soms gaat de auteur ook wat dieper
in op de materie en voorziet hij het nieuws van commentaar, maar het zou echt te ver
gaan om te spreken van iets als achtergrondreportages; daarvoor is de berichtgeving net
iets te gehaast ("zo kort als mogelyk").
-
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Toch is hiermee de zaak allerminst afgedaan. Ten eerste: waarom meldt de auteur expliciet dat hij het nieuws van derden, namelijk koffiehuisbezoekers, heeft opgetekend en
laat hij dat nota bene ook nog in de titel tot uitdrukking komen? Kon hij in de titel niet
beter verwijzen naar het berichtgevende karakter van het periodiek? De eerste aflevering
wekt allerminst de indruk iets als een verslag te (willen) zijn van concrete gesprekken;
daarvoor zijn de verwijzingen naar koffiehuisbezoekers veel te schaars. Een reden kan
zijn dat de auteur zich op deze wijze wil indekken voor mogelijke kritiek: de rol van
informant wordt nu immers toegekend aan een onbepaald publiek, waardoor hijzelf niet
direct is aan te spreken op mogelijke fouten (onjuistheden, tegenspraken): "En gelyk publique taal gemenelyk geweldig varieert, en die gevallen door 't voort verhalen zonderling van gedaante veranderen, hoop ik dat men my wegens het tegenspreken van my
zelve wel zal wel willen excuseren, om dat ik al myne verhalingen moet doen uit den
monde van 't publiek" (afl.1, p.1). Maar er is nog een tweede, mijns inziens belangrijkere
verklaring te geven waarom de anonymus zich juist op het koffiehuis fixeert; daarover
later meer.
Het periodiek vervult nog een andere functie naast de (weliswaar dominante)
informatieve functie. Dat wordt duidelijk wanneer we uit het voorbericht van de eerste
aflevering vernemen dat de auteur beoogt elke drie maanden "een Stukje, gevult met Jok
en Ernst Dicht en Ondicht" te verzorgen; er is met andere woorden genoeg reden om
te veronderstellen dat de auteur ook heeft gepoogd zijn lezers te vennaken. Zo heel af
en toe wordt de nieuwsstroom in de eerste aflevering dan ook onderbroken door een
verdwaald gedicht (veelal geschreven naar aanleiding van een nieuwsfeit dat aan de orde
is geweest). Nu wil het geval dat deze verstrooiende functie ten kOste van de informatieve functie een belangrijkere positie gaat innemen naarmate er meer delen verschijnen; deze ontwikkeling is vooral merkbaar bij vergelijking van aflevering 4 (de
laatste aflevering in het Leidse exemplaar) met aflevering 8 (het Amsterdamse
exemplaar). Vanaf de tweede aflevering wordt ook meer aandacht geschonken aan de
plaats van handeling: er volgen algemene beschrijvingen van het reilen en zeilen binnen
het koffiehuis. Het nieuws wordt bovendien steeds meer naar voren gebracht via conversaties tussen bezoekers.
Er zijn twee redenen waarom de auteur meer en meer deze `lichtvoetige' kant
opgaat (de TROS noemt dat meen ik infotainment). Ten eerste is er volgens hem
eenvoudigweg een tekort aan nieuws dat de moeite van het vermelden waard is: "Voor
het Overige, zullen wy de discoursen zó veel doen varieren als mooglyk zal zyn, en het
gebrek aan publiek nieus suppleren, door allerlei bizonderheden, zó als ze eigen zyn aan,
en in een KOFFY-HUIS" (afl.3, p.2). Ten tweede komt hij met deze verschuiving
tegemoet aan uitdrukkelijke lezerswensen: in de vierde aflevering voelt hij zich verplicht
verantwoording af te leggen voor de saaiheid van de berichtgeving (afl.4: p.2): "Om dat
wy nog niet willen wagen aan Vorstelyke Correctien, nOteren wy in ons KOFFY-HUIS,
niet alles wat wy daar hOren, zowel van 't algemene Landt, dan 't byzondere Stadt-nieus;
't welk een der redenen is, dat sommige de stoffen van ons KOFFY-HUIS wat mager
en schraal gesteld vinden." Op speciaal verzoek neemt hij in het vierde deel een "menigte verzen" op, met de toezegging dat hij in de volgende afleveringen hun aandeel zal
beperken indien de lezers signalen in die richting afgeven. Om niet uit de gratie van het
lezerspubliek te raken, poogt de auteur zich dus enigermate flexibel op te stellen.
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In nr. 8 heeft voornoemde ontwikkeling zich uitgekristalliseerd. Over de inhoud wordt
in het voorbericht al helemaal niet meer gesproken: de aanloopproblemen lijken
opgelost en het publiek weet inmiddels wat voor vlees het in de kuip heeft. Het voorbericht wordt grotendeels in beslag genomen door een jolige aansporing aan alle juffers
om het boekje De Volmaakte Hollandsche Keuken Meidt aan te schaffen, vooral een
aanrader "voor Juffers die uit hun Kostschool, zonder haar Moeders keuke te passeren,
in 't Huwelyks bedde springen, volgens de hedendaagse Mode".
Na het voorbericht volgt een uitgebreide beschrijving van het koffiehuis en zijn
publiek. De actualiteit wordt aanvankelijk hooguit zijdelings aangeroerd; in plaats
daarvan worden meer `literaire' beschrijvingen van dialogen gegeven, waarin `karakters'
figureren en niet slechts kleurloze nieuwsoverbrengers. Wel wordt er gaandeweg meer
gereciteerd; vooral grafschriften doen het goed. In het hoofdstuk "Klapbank-nieuws" (p.
38-117) begint de nieuwsmachine pas echt warm te draaien: de personages worden
hierin voor het eerst weer ondergeschikt gemaakt aan datgene wat ze te vertellen
hebben. En vanaf pagina 117 wordt weer de oude lijn van de eerste aflevering gevolgd:
in de hoofdstukken "Frans-Nieus", "Hoogduits-nieuws", "Groot-Brittannis-nieuws",
"s'Gravenhaags-nieuws" en "Amsterdams-Nieuws" wordt Touter nog verslag gedaan van
nieuwsfeiten en is het koffiehuis zo goed als uit het zicht verdwenen. Alleen vanaf
pagina 153 worden hier en daar (plichtmatig?) nog wat gasten geciteerd. De titels
suggereren overigens meer structuur dan er in werkelijkheid is: de auteur laat zich er
geenszins van weerhouden om binnen de hoofdstukken van de hak op te tak te springen
(lees: van stad naar stad, van land naar land, etc.).
-

-

Lezerspubliek
Blijkens de verwijzingen naar onder meer de Rozenstraat en de Weesperstraat mag het
lezerspubliek in elk geval gelokaliseerd worden in en rond Amsterdam, maar dit was
natuurlijk at of te leiden uit de vermelde distributiepunten 3 . De kring kan echter nog
nauwer gemaakt worden: er is voldoende reden om aan te nemen dat dit periodiek
vooral zijn lezers zoekt in... het Amsterdamse koffiehuis.
Nr. 4 laat daarover geen twijfel bestaan. In het voorbericht van deze aflevering
worden de lezers voor het eerst rechtstreeks toegesproken: "Zo u de menigte verzen,
KOFFYHUIS KLANTEN in 't algemeen, in den weg staan, zO [...]". En in de openingszin op p. 2 herhaalt hij dat nog eens: "Te Geneve, Myn Heeren, Koffy-Huis-comparanten, komt [...]". Nu worden we ook geconfronteerd met het vernuft dat achter de keuze
van de titel schuilgaat: hiermee wordt niet alleen verwezen naar de plaats van handeling
in het periodiek zelf, maar ook naar de lokatie waar de lezers het veelal onder ogen
zien. Op het eerste gezicht levert dit een merkwaardige circulaire situatie op: de "koffiehuiscomparanten" lezen nu terug wat ze zelf aan nieuwtjes naar buiten hebben gebracht!
Daar staat tegenover dat het hier natuurlijk niet gaat om maar een koffiehuis met een
beperkte gastenkring, waardoor er altijd wel weer nieuwsfeiten worden genoemd die in
de afzonderlijke koffiehuizen nog niet over tafel zijn gegaan; bovendien zijn er sterke
aanwijzingen dat dit periodiek althans niet in het geheel een getrouw verslag is van gesprekken die zich werkelijk hebben voorgedaan. Dat zal straks duidelijk worden.
De beschrijvingen van het koffiehuisleven (die in omvang zelfs toenemen) lijken met dit publiek in het achterhoofd - nu overbodig. Bovendien worden de gasten ook niet
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altijd even vriendelijk beschreven. Toch is hier niet per se sprake van een tegenstrijdigheid. Mensen lezen graag over zichzelf en hebben er - in bepaalde contexten althans meestal zelfs geen bezwaar tegen om zich te laten uitkafferen (zoals een cabaretier
tegenwoordig zonder problemen het establishment op de eerste rij kan `schofferen).
Daar komt bij dat de meeste lezers zullen denken dat de negatieve kwalificaties op hen
niet van toepassing zijn.
We weten nu waar het geintendeerde lezerspubliek gelokaliseerd moet worden. Maar
dan weten we natuurlijk nog niet wiz die koffiehuizen bezochten. Onder meer op deze
vraag zal ik in het hierna volgende dieper ingaan.

`Geschiedschnjving' over het achttiende-eeuwse koffiehuis
"De geschiedenis van het 18e-eeuwse koffiehuis in Nederland moet nog geschreven worden", verzucht P.J. Buijnsters - met een blik op wat er in het buitenland voor handen is met enige schroom. Hij heeft zelf in diverse publikatiee geprobeerd een beeld te
schetsen van het achttiende-eeuwse koffiehuisleven. Hieronder volgt een overzicht van
zijn belangrijkste statements, aangevuld met de deels strijdige opvattingen van twee
anderen die zich in het verschijnsel hebben verdiept.
Buijnsters laat zich onder meer informeren door een tweetal kluchten die allebei in 1712
het licht zagen: Het oude Koffyhuis van Jacobus de Vrijer (pseudoniem van Jacob van
Rijndorp) en 't Koffyhuis van W. van der Hoeven. In beide koffiehuizen zijn boeren ongewone bezoekers, die voor hilarische taferelen zorgen als ze voor het eerst met koffie
`geconfronteerd' worden. Hij maakt hieruit op dat onder de frequente koffiehuisgasten
zich geen boeren bevonden zullen hebben. Behalve deze kluchten gebruikt hij ook spectatoriale geschriften, prenten, reisverslagen en studies over buitenlandse koffiehuizen als
informatiebron.
Volgens Buijnsters was het koffiehuis in de Republiek rond 1700 "een betrekkelijk
nieuw verschijnsel, dat direct beantwoordde aan de behoeften van de opkomende burgerij". Hij noemt het koffiehuis de "burgerlijke pendant van de adellijke salon en de volkse
kroeg, trefpunt bij uitstek voor de gegoede burgerij: advocaten, kooplieden, dokters, officieren, een enkele ruimdenkende predikant en vooral voor de renteniers". De laatdunkende opmerkingen over koffiehuisgasten in De Hollandsche Spectator zijn voor hem
aanleiding tot de "nader te verifieren conclusie" dat het sociale niveau van de cafebezoekers in de loop van de eeuw naar beneden ging, waarbij de nieuwkomers wel probeerden zich aan te passen aan "het vanouds deftig-burgerlijke koffiehuis". Elders meent hij
eveneens dat lieden uit de volksklasse "normaal gesproken" niet in de Hollandse koffiehuizen werden aangetroffen, "al bleef die exclusiviteit niet tot het eind van de 18e eeuw
gehandhaafd".
In elk geval staat het wat Buijnsters betreft vast dat koffiehuizen voor vrouwen, met
uitzondering van het bedienend personeel, verboden terrein waren. Dit baseert hij op
een reisverslag uit 1778 van de koopman Jacob Muhl, die zijn verbazing uitsprak dat hij
in Parijse cafés "wel 30-40 dames" aantrof, "die daar even tranquil koomen" als de heren.
Het was volgens Buijnsters niet toegestaan om politieke kwesties aan de orde te
brengen; dit werd veelal via een bepaling aan de muur kenbaar gemaakt. Van Effens
kritiek op de zogenaamde "Koffiehuis-politiquen" geeft echter al aan dat de bezoekers
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het met de reglementen blijkbaar niet al te nauw namen. Over kansspelen deelt
Buijnsters mee dat ze eveneens verboden waren.
Volgens J. Feenstra 5 moeten de bezoekers van de eerste koffiehuizen voornamelijk
gezocht worden onder de kleine burgerij. In de achttiende eeuw nam het koffiehuiswezen
een vlucht dank zij de windhandel: koffiehuizen werden "dienstbaar gemaakt aan de een
of andere tak van handel of nijverheid", waardoor vele beurzen in een notedop, de zogenaamde `gildekoffiehuizen' ontstonden. "Eindelijk verschenen nu ook de deftige burgers,
die eerst alles wat koffiehuis was hadden gemeden, in de gelagkamers". Onder het genot
van een kop koffie of een likeurtje werd er gesproken over "de politiek en pittige stadsnieuwtjes, schandaaltjes, de geldmarkt, enz." Dit alles was volgens Feenstra alleen
bestemd voor de heren; de dames zochten elkaars gezelschap in de 'sale.
G.H. Jansen' ziet de achttiende-eeuwse koffiehuizen in de eerste plaats als lokaties bij
uitstek waar men naar hartelust nieuw(tje)s kon uitwisselen: "Alle nieuws - het zij
mondeling of schriftelijk, handgeschreven of gedrukt - dat de moeite van het doorgeven
waard is lijkt zich hier te verzamelen". Niet alleen kranten, maar ook "pamfletten,
libellen, paskwillen, smaadschriften, en ander ongeregeld gedrukt goed" werden in het
koffiehuis gelezen en van commentaar voorzien. Er werd dan ook "driftig gepolitiseerd".
Soms echter werd hieraan door de stedelijke overheden paal en perk gesteld om al te
grote onrust te voorkomen. Uit de koffiehuizen kwam al met al "een goed geinformeerd
en politiek mondig publiek" voort; Jansen spreekt zelfs van een "instituut van
volksontwikkeling".
Naast de nieuwscentra en gildekoffiehuizen onderscheidt Jansen ook zogenaamde
literaire koffiehuizen, die onder meer bezocht werden door de kring rond Justus van
Effen. In de Republiek waren dergelijke `intellectuele' koffiehuizen volgens Jansen nagenoeg op de vingers van een hand te tellen. Het koffiehuis was ook nog bijzonder
geschikt om te fungeren "als plek voor zakelijke bijeenkomsten, als postadres, [...], als
veiling, als kantoor [en] als centraal punt van het zich voorspoedig ontwikkelde briefverkeer".
Hij brengt het koffiehuispubliek onder in het "welvarende deel der burgerij": "Het
gewone yolk ontspant zich - in Amsterdam niet anders dan in Londen, Parijs, Wenen of
Berlijn - in de herbergen, de taveernen en de bierhuizen van weleer, en zo blijft dat
voorlopig ook." Met "voorlopig" rekent hij hier vanuit het jaar 1735. Net als Buijnsters
kent Jansen het koffiehuis een belangrijke emanciperende functie toe: de opkomende
burgerij wilde zich met haar eigen lokaties profileren, "een eigen identiteit" ontwikkelen.
Het koffiehuis in 'Het koffy huis'
De auteur van Het koffy huis concentreert zich in zijn driemaandelijks verslag niet op
een specifieke lokatie; als we hem mogen geloven stapt hij zeer regelmatig (met schrijfgerei?) diverse Amsterdamse koffiehuizen binnen om zijn oor te luisteren te leggen.
Verwijzingen naar reele koffiehuizen komen in nr. 8 sporadisch voor: op pagina 153
spreekt hij over "'t Koffy-Huis van den Paradysvogel", op pagina 165 over "'t Koffy Huis
van den Leeuw" en op pagina 192 nog eens van "'t Koffy-Huis van den rOden Leeuw".
Hij acht het niet nodig om consequent te vermelden waar wat gezegd wordt. De date-

-
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ring van de gesprekken is evenzeer aan de magere kant; slechts hier en daar wordt
terloops een datum vermeld. Hieruit valt dan wel op te maken dat de auteur een chronologische ordening aanhoudt, totdat vanaf pagina 117 via de hoofdstukken een min of
meer thematische ordening wordt verkozen.
Nr. 2 opent met een introductie van de plaats van handeling: een koffiehuis is
een algemene vergadering van allerlei Menschen in soorten; ene ongeconnecteerde Historise verzameling van allerlei slag van loogens en waarheden [...];
Thiel Uilenspiegel is 'er dikmaals een zo voornaam Autheur als Seneca, een
Journalist van buitenlandse Nouvelles in groter agtinge dan de Aantekeningen
van Cesar. [...] Niemant heeft 'er rang ofte vaste plaats; en de algemeenste
betragting is 'er Rookwolken te blazen, en zig tot zwetens toe te vermoejen,
om 't gene 't allerkostbaarste in 't Heelal is, zonder enig nut te verspillen, en,
onder den Tytel van Tydverdryf, den dierbaren tijdt de Lendenen te mortel te
trappen, enz.
Nr. 8 gaat op een vergelijkbare wijze van start. Ook nu wordt direct de nadruk gelegd
op de geméleerdheid van het koffiehuispubliek: "Al waar men ook Neringloosheit mOge
gewaarworden, de Koffy-Huizen zyn 'er zeer groot; en by Winterse avonden vertoont
Elke dier Vergaderplaatsen van ryp en Groen, ruig, en kaal, geschOren en ongeschOren,
arme lieden van fatsoen en ryk Kanalje, genoegzaam een verligt Paleis" (p. 3). Hierop
volgt een beschrijving van de vaste bezoekers van 'het' koffiehuis.
Opvallend is de ironische, neerbuigende stijl die daarbij wordt aangehouden. Zo
maken we kennis met "een oudt burgerlyk grys heer, veel beter voorzien van obligatien
op de beste KantOren dan van gezonde hersenen" (p. 7-8). Van een andere bezoeker
leren we dat "er geen lediger plaats in geheel de natuur is, dan zyn Kop" (p. 8). De
auteur mengt zich nooit in de gesprekken, en dat maakt hem in deze sfeerbeschrijving,
tezamen met de ironie, een spectatorachtige verschijning. Slechts hier en daar laat hij
merken dat hij lijfelijk bij de gesprekken aanwezig is geweest, bijvoorbeeld met de
mededeling: "'t was al lang myn tydt om te gaan, en hier mede eindigde het discours op
dien avondt" (p. 27). In het hoofdstuk "Klapbank-nieuws" verandert zijn houding: dan
wordt hooguit nog commentaar gegeven op het nieuws en nauwelijks meer op de personen, aan wie dan ook prompt veel minder aandacht wordt besteed. Sporadisch wordt van
dit patroon afgeweken, bijvoorbeeld wanneer Wijsbrandt de Destelateur aan het woord
komt, "die de teering in zyne hersenen heeft gekregen door een vrugteloos, schoon
tienjarig pOgen naar 't Diakenschap" (p. 75). Het is niet uit te sluiten dat het lezerspubliek dank zij deze informatie direct in de gaten heeft naar welke persoon in 'de
werkelijkheid' hiermee verwezen wordt.
De koffiehuisgasten worden op verschillende wijzen getypeerd. Soms is een enkel
woord al voldoende, bijvoorbeeld wanneer we vernemen van "een zeker Pronjonker die
altydt &lige Romans in zyn zak draagt" (p. 19). Andere gasten worden ofwel door snedig
commentaar neergezet (bijvoorbeeld via een uitweiding over de dubieuze wijze waarop
een of andere "poffert" aan zijn geld is gekomen), Ofwel ze zetten zichzelf neer. Dat
laatste is bijvoorbeeld het geval wanneer een filosoof een ellenlang betoog houdt ter
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verdediging van het standpunt dat het verdriet van een vader over zijn overleden kind
veel groter is dan het verdriet van een kind over zijn overleden vader. Na een stortvloed
van argumenten geeft hij, "ter naarvorsinge", tal van argumenten om "regt het tegendeel
van myn zO even vastgestelde te bewijzen" (p. 16-19).
Vooral noemenswaardig is de als vanzelfsprekend gepresenteerde aanwezigheid van
vrouwen onder het koffiehuispubliek. Bij het binnenstappen wordt de bezoeker onthaald
door enkele "wel opgeschikte en Overgehaalde Overzese TOveressen", maar het is zeer
de vraag of we deze wel tot het `publiek' mogen rekenen. Verder zien we in een hoekje
"een genoodschap van hairklovende Poeeten", die werken aan "ene menigte hekeldigten
tegens de galante Vrouwen en de facile juffers; in 't gemeen, tafeldames genoemdt, die
zig zeer beminnelyk weten aan te stellen schoon zy den gene op wiens Goudbeurs zy
loeren, gelyk de pest liken" (p. 5-6). Daarna wordt onze aandacht gevestigd op "de
gezelschappen der burgerjufferen, die, de vrouwen van regering nabootsende, kostbaarder Flodder Hoeden of Zekcipers gebruiken, en met de allerwydste Hoepelrokken op
de publieke plaatsen verschynen" (p. 6). In de volgende passage wordt tevens gewezen
op de (ook in dit periodiek) populaire tegenstelling tussen schijn en werkelijkheid (p. 9):
-

Eergister was ik in 't burger-beurt-gezelschap, daar een Juffer in kwam, van
wie elk verkeert Oordeelde: want, om dat ze zO ongemeen ginnegabde, en
veel te vry van taal was, hieldt elk haar voor ene ligtekooy; en nogtans is ze
een twede Lucretia van gedrag; maar haar gezellinne, die benevens haar
inkwam, en die zO kuis en zedig van taal was als Lucretia zoude hebben
konnen zyn, vertoonde in der daadt, door bewegingen en gebaarden, dat Lais
haar patroones was.
Roddelen doen ze alle graag. Over een gaste weet de auteur te vertellen: "Men zegt van
haar, dat zy z6 propvol deugdt steekt, dat zy, imant minder deugdzaam dan zy, in haar
gezelschap niet kan dulden; schoon allen die haar in deugdt overtreffen, haar ook mishagen; de reden waarom zy 'er gene spaart, maar alles zegt wat zy ten nadele van deze
ofte gene, weet" (p. 10). We signaleren onder het vrouwelijk publiek zelfs gokverslaving
(p. 20-21):
Voor gister, kwam in ons gezelschap een juffer, die dwars door 't vertrek
tradt, zonder &lige beweging van respect, en zonder dat ze iemant aanzag;
[...]; in 't kort, het was een speelzieke juffer, die wel haast een ryk jongheer in
een hoek ter zyden trok, om hem &lige ducaten of te lenen, [...]; Ei, geef ze
my dan schielyk, zeide de Speelster, want men wagt my; considereer, (sprak
hy, terwyl by naar zyn beurs zogt), dat gy voor pas zes maanden, de allerbevalligste mens der werelt waart; en zig tot de juffers kerende, zeide hy, kendt
gy haar wel voor de zelfde mens, sdert dat zy zO verhit is geworden op 't

Ornberen?
Vrouwen aan de speeltafel in het koffiehuis!

92

Tot aan het "Klapbank-nieuws" worden slechts enkele gasten (onvolledig) bij naam
genoemd. In het "Klapbank-nieuws" zelf worden echter talrijke (voor)namen genoemd,
vrijwel zonder uitzondering in combinatie met de beroepen die de betreffende personen
uitoefenen. Uit deze tientallen namen is of te leiden dat de klapbank louter bezet wordt
door mannen uit de kleine burgerij (vooral zelfstandigen'). Aan het woord komen
onder anderen een "Graadboogmaker", een "Balein-spouwer", een "Keurslyfmaker", een
"Pleister-plak-werker", een "Kammemaker", een "Haardestoffeerder", een "Klauwekboper". Natuurlijk mogen "Egbert de Spaanderraper" en "Filebout de Vingerhoedmaker"
ook niet onvermeld blijven. Hieruit valt wel op te maken dat de auteur in elk geval niet
overal getrouw verslag doet van rale conversaties, tenzij hij natuurlijk de echte namen
heeft gewijzigd om herkenning te voorkomen.
Er zijn meer kunstgrepen toegepast, die de auteur in het voorbericht bij aflevering 1 ook
deels verantwoordt: "En schoon ik bij de publike verhandelingen meen te blyven heb ik
goet gedacht, om die algemene redeneringen juist niet op te dissen zo als ze geboren
worden, maar dezelve enigzins aan een te schakelen, om al de menigvuldige vraag artikelen voor te komen" (p. 1). Dit verklaart waarom de gespreksonderwerpen vaak niet of
nauwelijks op elkaar aansluiten (van interactie is tijdens de klapbankgesprekken weinig
sprake). Eventuele verschillen in dialect zijn ook gladgestreken: iedereen praat op
dezelfde manier, zelfs een Friese turfboer lijkt in standaard-Nederlands te praten (nr.8,
p. 55-56). Van enig verschil in intellectueel niveau lijkt onder de deelnemers aan de
klapbankgesprekken eveneens geen sprake meer te zijn. Hoewel "elk spreekt [...] naar
mate zyner oogmerken, neigingen en geaardheid" (nr.8, p.7), valt daar tijdens de klapbankgesprekken weinig van te merken. De gasten zijn al met al verworden tot zuivere
`nieuwsoverbrengers'.
Waarover spreken zip
Zo gemeleerd als het publiek in de introductie van nr. 8 wordt voorgesteld, zo divers
zijn de onderwerpen waarover gesproken wordt in die aflevering: "Somtyds gedraagt men
'er zig als of men grondige kennisse hadde van de aller verhevenste en de aller laagste
gebeurtenissen; daar is niets of men geeft 'er zyn oordeel over" (p. 6). Hiermee is niets
te veel gezegd. Geen onderwerp wordt geschuwd: van de kroning van Keizer Frans I tot
de stijgende broodprijzen, van een binnengekomen V.O.C.-schip tot de smaak van de
voorneus van een koe. Een willekeurige greep uit tien bladzijden: Sybrand de Balienspouwer maakt zich hard voor het terugdringen van de maximumsnelheid binnen de
bebouwde kom: "de boeren die met Melkkarren de Stadt in en uitgaan, draven zelfs ze•
hart, dat men somtyds niet weet waar zig te bergen" (p. 80). Anderen prijzen het boek
De Volnzaakte Hollandsche Keuken-Meidt; hier is naar alle waarschijnlijkheid de hand
van Steven van Esveldt zêlf zichtbaar (p. 81-82) 6 Fragmenten uit) preken en gebeden
worden geevalueerd. Jorden de Koekebakker heeft een sterk verhaal over een "Moffin"
die graag door haar man geslagen wordt (p. 85). Maar ook het overlijden van Jan
Antony van Vladeracken, Raad en Vroedschap van Hoorn, ontsnapt niet aan de
aandacht (p. 89).
Het beschreven publiek legt at met al een buitengewone belangstelling aan de dag
voor alles wat maar enigermate naar nieuws riekt. Soms tonen de "nouvelisten" zich wel
. (
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zeer op de hoogte: Flores de Houtzager dist schijnbaar zonder moeite het ene staatkundige detail na het andere op (p. 89-92). Een andere gast gaat de leden van de familie
Stuart langs om te laten zien "welke rampspoedige zukkelaars uit dat Huis zijn
voortgekomen" (p. 108-110). Hij begint in de veertiende eeuw... Als iemand van mening
is dat een internationaal verdrag niet wordt nageleefd, worden de betreffende artikelen
voorgelezen en becommentarieerd.
Er wordt in nr. 8 ook overvloedig voorgedragen: het nieuws is opgeluisterd met
grafschriften, lofzangen, traktaten en andersoortige teksten. Er is reden genoeg om je of
te vragen hoe de heren aan bepaalde documenten gekomen zijn; zo beschikt Zeger de
Witwerker over afschriften van de privecorrespondentie van het Schotse koningshuis (p.
68-70). Soms krijgt de lezer wat meer inlichtingen: Lodewijk de Prop heeft bijvoorbeeld
onder een bureau een "minne-lierdigt" gevonden dat aldaar verloren moet zijn door een
kantoorknecht. De auteur kreeg permissie het gedicht in z'n geheel over te schrijven en
te publiceren (p. 93-100). Het volgt - schijnbaar ter ontspanning - op een vermoeiende
staatkundige uitweiding; door deze weldoordachte afwisseling is de verstrooiende taak
in het Klapbank-nieuws nog niet geheel uit het zicht verdwenen. Niet alles is van anderen afkomstig; de gasten wagen zich soms ook zelf aan literaire produktie. Zo draagt de
bejaarde Ludolf de Graadboogmaker een zelfgemaakt gedicht voor over de lange weg
van het sterven (p. 75-77). Ignatius de Haardestoffeerder was z6 ontdaan door het
nieuws van een gruwelijke kindermoord in Rome dat hij spontaan een gedicht had
geschreven, dat uiteraard ook op de klapbank ten gehore wordt gebracht (p. 70-71).
Vergehjking
Een vergelijking van het heden ten dage geschetste beeld van het achttiende-eeuwse
koffiehuis met het beeld dat naar voren komt uit dit periodiek brengt direct de nodige
verschillen aan het licht. Nu kunnen we natuurlijk geenszins blindelings vertrouwen op
datgene wat ons door de auteur van Het koffy huis wordt voorgeschoteld. Er zijn immers
voldoende aanwijzingen dat hij kunstgrepen heeft uitgehaald die het beeld vervormd
kunnen hebben: gefingeerde namen en beroepen, het onwaarschijnlijk hoge aantal
voordrachten van soms vele pagina's lengte, eigen commentaren, gesprekken die zich in
verschillende koffiehuizen op verschillende dagen hebben voorgedaan en aan elkaar
geplakt zijn, personen die (bijvoorbeeld qua dialect en intelligentie) in hoge mate aan
elkaar gelijk zijn gemaakt, etc. Desondanks geven de verschillen voldoende aanleiding
tot het plaatsen van vraagtekens bij enige hedendaagse `inzichten'.
Zo is het publiek in het Koffy huis gemeleerder dan je op grond van het huidige
geschetste beeld zou verwachten. Over de samenstelling van het (eerste) koffiehuispubliek liggen de meningen uiteen, maar de bezoekers van het Koffy huis der nieusgierigen kunnen in elk geval niet alle tot de gegoede burgerij gerekend worden. Jansen
en Buijnsters kennen aan het koffiehuis een emanciperende functie toe voor de
"opkomende burgerij". In geschiedenisboeken is de burgerij echter al sinds de
middeleeuwen aan het `opkomen'. Het lijkt er sterk op dat onze opkomende burgers er
herhaaldelijk bij worden geroepen om als opvulargument te dienen bij het verklaren van
uiteenlopende historische verschijnselen.
Buijnsters spreekt het vermoeden uit dat in de loop van de achttiende eeuw de
hoogste positie op de maatschappelijke ladder van de koffiehuisbezoekers steeds verder
-
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-
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zakt, maar het probleem is dat zijn formuleringen ("in de loop van de eeuw", "niet tot
het eind van de 18e eeuw") door de vaagheid veel aan zeggingskracht inboeten (met als
noodzakelijk gevolg dat zijn conclusies ook niet zo gemakkelijk te `verifieren', of beter:
te falsifieren zijn). Jansen drukt zich eveneens in rekbare termen uit (`voorlopig'). Hier
wreekt zich waarschijnlijk het gebrek aan concrete onderzoeksgegevens.
Een ander opvallend verschil heeft betrekking op het koffiehuisbezoek van vrouwen. Was de deur nu gesloten voor hen of niet? Ik heb niet de indruk dat de vrouwelijke bezoekers die in Het koffy-huis der nieusgierigen voorkomen (en let wel: dit is een
verzamelnaam voor meerdere lokaties!) door hun verschijning `ongewoon' zijn. Ik zou
daarom geenszins stellig beweren dat men in de Nederlandse koffiehuizen geen
vrouwelijke gasten aantrof; nader onderzoek moet daarover uitsluitsel geven. Weliswaar
spreekt de auteur in nr. 4 slechts tot de heren koffiehuiscomparanten, maar dat kan
verband houden met het feit dat zich ook op de klapbank schijnbaar alleen maar heren
bevinden. Misschien worden vrouwen geacht zich niet met politieke zaken in te laten en
elders dan op de klapbank hun vertier te zoeken.
Over politiek wordt in het Koffy-huis der nieusgierigen volop gesproken; het
periodiek staat of valt er zelfs mee. Jansens schets van het koffiehuis als `nieuwscentrum'
is hiermee volledig in overeenstemming. Van bepalingen van hogerhand die politieke
discussies proberen te voorkomen, wordt in dit periodiek niet gerept. Net als bij de
vrouwen kan er natuurlijk sprake zijn van een discrepantie tussen regel en werkelijkheid:
een karakteristiek op basis van de regels levert al gauw een vertekend beeld op. Zal over
enkele eeuwen in een geschiedenisboek staan dat in de twintigste eeuw geen Amsterdammer door rood licht liep omdat het bij de wet verboden was?
Generaliserende uitspraken over een historisch verschijnsel waarnaar nog geen intensief
onderzoek is verricht, werken mythevorming in de hand; vooral wanneer deze zonder
voorbehoud worden overgenomen door geschiedenisboeken en educatieve overzichtswerkjes 8 . Conclusies worden te snel getrokken naar aanleiding van een of slechts enkele
teksten. Als Buijnsters uit twee teksten opmaakt dat boeren geen koffiehuizen bezochten, kan ik met een passage uit Het koffy-huis het tegendeel aantonen. En in hoeverre
kun je eigenlijk spreken van 'het' achttiende-eeuwse koffiehuis? Waren er bijvoorbeeld
geen grote regionale verschillen tussen de koffiehuizen? Hoe scherp was het onderscheid
tussen salon, cafe en kroeg? En sloot de terminologie daar naadloos op aan? Sommigen
(Feenstra, Jansen) proberen naar mijn inzicht terecht enige differentiatie aan te brengen
in soorten koffiehuizen, al naar gelang het bezoekend publiek en de functie die ze
vervulden.
Er zijn helaas ook hiaten te constateren in de bronkeuze van de genoemde onderzoekers (mits al gebruik is gemaakt van authentieke bronnen). Het is bijvoorbeeld
opvallend dat niemand eraan heeft gedacht om dit periodiek, dat nota bene het woord
`koffiehuis' in de titel draagt, bij zijn karakteristiek te betrekken. Hetzelfde geldt voor de
andere geschriften met het koffiehuis als decor die aan de aandacht lijken te zijn
ontsnapt. Het wordt tijd dat deze geschriften uit de gewelven van onze bibliotheken
worden opgediept en van een dikke laag stof worden bevrijd.
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Het ko&-huis wordt gepresenteerd als een particulier initiatief van de auteur zelf. Om diens identiteit
te achterhalen zal diepgaand onderzoek vereist zijn. Ik zal er hier gemakshalve van uitgaan dat auteur
en ik-figuur te vereenzelvigen zijn; het lijkt er namelijk sterk op dat ze - vooral qua ideeengoed - met
elkaar samenvallen.
Mijn vermoeden dat er in het totaal tien afleveringen van Het koffy-huffs zijn verschenen, is gebaseerd
op een mededeling achterin de uitgave van de Almanach der Hoveniers uit 1747 (2e dr., UB
Amsterdam: 699 E 24). Hierin meldt Van Esveldt dat hij tien afleveringen van het Koffy-huffs
beschikbaar heeft, hetgeen zou inhouden - mits hij de serie compleet heeft uiteraard - dat in juli 1746
de laatste aflevering het Licht heeft gezien. Het signatuur van het Leidse exemplaar is 1223 F 5-6, dat
van het Amsterdamse OK 89-3.
Het is frappant dat alleen in nr. 8 wordt vermeld dat Het koffy-huis niet alleen bij Van Esveldt en
Maagh, maar ook in de verdere Buitensteden" te verkrijgen is. Dit zou kunnen duiden op een toegenomen populariteit.
'Sociologic van de spectator.' In: Nederlandse literatuur van de achttiende eeuw. Veertien verkenningen.
Utrecht 1984, p. 58-76 & Spectatoriale geschriften. Utrecht 1991, p. 48-54.
J. Feenstra, Wacht u voor koffiepraat.' In: Ons Amsterdam 14 (1962), p. 106-109, 146-149, 178-179 en
204-206.
G.H. Jansen, De eeuwige kroeg. Hoofdstukken uit de geschiedenis van het openbaar lokaal. Meppel 1976.
Van Esveldt was immers de uitgever van deze bestseller; tot diep in de achttiende eeuw geniet De
Volmaakte Hollandsche Keuken-meidt blijkens de vele herdrukken een grote populariteit.
B. Paasman, Het boek der Verlichting. De 18e eeuw van A tot Z. Amsterdam 1984. (Bulkboek, jrg. 15,
nr. 156)

Weyerman en "Demokriet"
A.J. HANOU
In 1828 verschijnt in Den Haag bij J. Immerzeel Jr. de bundel Heksluitine, van de
Haarlemmer Jan van Walró (1759-1837) 2 . Met deze bundel meende Van Walr6 een
uiterst produktief schrijversbestaan of te sluiten. Van Walró schreef ernstige en lichte
podzie. Daarnaast had zijn bijzondere aandacht een bepaald soort 'fiche toneelwerk,
waar muziek en zang bij te pas kwam. Van Walró, die naar mijn mening geen groot
schrijver is hoewel hij in zijn tijd bepaald gewaardeerd werd, had de gave goedlopende
en muzikale verzen (liedjes ook) te kunnen schrijven. Hij was een van de leidende
figuren in de Haarlemse genootschappen "Leerzaam Vermaak", de "Wijngaerdranken"
en "Democritus" (ook: "Demokriet").
In de genoemde bundel staat een vreemd gedicht (p. 146-149). Het is gedateerd
1815, en getiteld Ten winter-toneel, in Holland.' Eronder vindt men de opmerking:
"(Opgegevene stof)". Daarbij hoort weer een noot die vermeldt: "In het Genootschap
Democriet". Het moet dus een soort sneldicht geweest zijn. Men kreeg dan bijvoorbeeld
alleen rijmklanken op, of, zoals hier kennelijk het geval is, de stof.
Wat is nu die opgegeven stof? Het begin lijkt erop te wijzen dat het zoiets geweest
moet zijn als Ten Hollands wintertoneel':
Barre Winter! wit van hair;
Menschenkweller; moordenaar;
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Steeds voorheen met u tevreden,
Klaag ik thans met dubbele reden [enz.]
Niets aan de hand dus. Tollens op zijn Haarlems. Een regel of twintig, dertig, gaat het
over winterkou, ijspret. Daarna vooral over de narigheid die het norse en koude weer
veroorzaakt. Een wat onduidelijke wending volgt (het gevolg van de opgegeven stof? Ik
weet het niet): de winter blijkt bij de auteur binnengedrongen te zijn en heeft zijn
"vrienden" in klompen ijs hervormd:
Vrienden, Broeders, Letterhelden!
'k Zwerf door de Elyzeesche velden,
Door mijn Vrienden, stijf als steen.
Klappertandend, rillend heen;
Als Van Wake aan een opsomming van die vrienden begint, begrijpen we wat er aan de
hand is:
Alle Naties; groven; fijnen;
Godgeleerden; Libertijnen;
Wijsgeers, Dichters, groot en kleen,
Zaagt gij daar verward door een:
Clarke, steunende op Hoinerus;
Juvenalis naast Kircherus;
Archenholz bij Weijennan;
Wolff bij Doddridge en Bun *,
Hooft naast Scapula; Borghini;
*

Horapollo; Malepini;
Rumphius bij du Paty;
Trommius bij Bellamy;
Breero, Crous 3 , Jan Zoet en andren
Rusten nog al bij elkandren;
Huygens, Swaanenburg, die kwast,
Houden zich aan Milton vast;
Rus, Griek, Turk en Arabieren,
Moeten 't kerkhof zelfs versieren;
Ginds staat Tuinman, als een os,
Tusschen Burman en de Bosch;
en zo vervolgt de lijst. De auteur zal zijn vrienden - de geschriften dus van de genoemde
auteurs - te drogen moeten leggen. Welke schade hun dat zal berokkenen?
an ding is duidelijk: De Haarlemse literator bezat "Weyerman". En waardeerde hem
als vriend. De meeste andere door Van Wake bevriende auteurs zullen de lezer wel
bekend voorkomen. Ik beken dat ik niet wist wie die flankeur van Weyerman was, die
Archenholz. Ik heb me daar niet zeer wetenschappelijk mee bezig gehouden. Dus
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vermeld ik slechts dat mijn Larousse van hem zegt dat hij leefde 1741-1812, van 1792 of
in Hamburg de Minerva redigeerde (een politiek, geschiedkundig en literair blad) en
vooral bekendheid verwierf door een geschiedenis van de Zevenjarige Oorlog. Hier
vallen geen conclusies uit te trekken, mede omdat Van Walrë zelf zegt dat zijn vrienden
"verward door een" staan. Dat laatste blijkt overduidelijk in de lijst.
We hebben dus weer een Weyerman-bezitter. Heeft deze iets gemeen met die
andere, hier bij tijd en wijle in dit blad ter sprake komende bezitters? Dat lijkt me wel.
Ik voer drie punten aan.
Van Walró was een duidelijk adept van de Verlichting. Daarvoor zijn talloze
passages uit zijn oeuvre aan te voeren. Een ten bewijze daarvan, uit deze zelfde bundel
Heksluiting (p. 161):
Duistre tijd van vroeger eeuwen,
door Geleerdheid wel vermaard,
Doch toen heur verheven invloed
Slechts aan enklen werd verklaard;
Toen een dikke, zwarte nevel
't algemeen in 't donker liet!
Duistre tijd! gij zijt verdwenen;
Door Verlichtings zon beschenen, [enz.]
Deze positie pro zelf-denkende onafhankelijkheid wordt bevestigd door het vrijwel
onbekende feit, dat Van Wake niet alleen leidende functies had in de hierboven
genoemde Haarlemse genootschappen, maar ook in de Haarlemse vrijmetselaarsloge
Vicit Vim Virtus. Daar werd hij in 1807 Orateur, en in 1811 en 1817 zelfs Voorzittend
Meester 4 .
Een derde punt is, dat het genoemde genootschap Demokriet, waar ik verder
nauwelijks iets van weet, bepaald gevoel gehad heeft voor het menippische en ironische.
Daarvan getuigen enkele genootschapsdrukken die ik gezien heb. Daarbij ook de door
Van Wake zelf in dat milieu geproduceerde Democritische tafelliedjes (Haarlem 1822).
Abderietse tafelliedjes dus...
Er dook nog iets anders op. Adele Nieuweboer, na lezing van het bovenstaande, wees
mij erop dat het Haarlemse gezelschap Demokriet kon bogen op een lid dat de nom de
plume "Weyerman" voerde.
In 1904 gaf Overmeer, zich baserend op resterende archiefstukken van het in 1789
opgerichte, en in 1869 ontbonden Demokriets een lijst van de deelnemers en van de
naam die zij binnen Demokriet voerden: namen van vroegere schrijvers. Vermoedelijk
koos men daarbij een naam van een schrijver met wie men zich verwant voelde, of die
men bewonderde. Zo noemde ene H.C. Michaelis zich in dit gezelschap: Justus van
Effen; E.C. Tielenius Kruythoff: Rh. Feith; Dirk Onderwater 6 : P.J. Kasteleyn; C. Rues:
Voltaire; T. Majofski: Vondel Secundus. Op Overmeers lijst tel ik tenminste vier Jan
Zoets, en drie Swaanenburgen.
Op deze lijst nu vinden we ook ene A.J. Eijmer. Hij had als schrijversnaam
gekozen: "J.C. Weijerman".
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Dat maakt natuurlijk nieuwsgierig naar deze negentiende-eeuwse Haarlemmer. Wie was
hij? Heeft hij iets gepubliceerd? Is er lets in dat werk dat verwantschap vertoont met het
werk van Weyerman zelf?
De oogst was schraal. De gebruikelijke biografische naslagwerken verschaffen geen
informatie. Overmeer vermelde, dat Eijmer op 19 augustus 1845 lid werd van Demokriet
(het genootschap was toen allang over zijn hoogtepunt heen).
In KB (inclusief CC), Stadsbibliotheek Haarlem, Gemeente-archief Haarlem, waren
geen werken van Eijmer te vinden. Maar het Haarlemse bevolkingsregister van 1849
bood wel informatie. De enige A.J. Eijmer heet daar voluit: Arnoldus Johannes Eijmer.
Hij woonde toen op het Korte Spaarne 218. Hij was geboren te Amsterdam in 1803;
gehuwd met de in 1804 te Schiedam geboren Helena Antonetta Visser. Beiden waren zij
gereformeerd. Arnoldus en Helena hadden Oen noon en vier dochters (alien geboren in
de periode 1843-1848). Het belangrijkste: Arnoldus had als beroep "kunstschilder".
Dat laatste verklaart waarom Eijmer als lid van Demokriet voor zijn genootschapsnaam de naam van een schilder koos. Het verklaart niet waarom hij juist Weyerman
koos. De door hem geproduceerde (?) teksten zouden dat inzicht kunnen geven; maar
die teksten zijn niet gevonden. Was hij soms een bloemschilder? Ook dat niet. Want het
nu pas erbij gehaalde Lexicon van Nederlandse beeldende kunstenaars 1750 1880 ('s Gray.
1981) meldt over onze Eijmer: "geboren Amsterdam 17 juni 1803, overl. Haarlem 21
januari 1863. Woonde en werkte aldaar. Leerling van C. Steffelaar en medewerker van
J. van Ravenzwaay. Was aanvankelijk makelaar; wijdde zich in 1834 geheel aan de kunst.
Heeft reizen naar Duitsland gemaakt in 1835-1836; was lid van de Akademie te
Amsterdam en vestigde zich in 1840 te Haarlem. Schilderde, aquarelleerde, tekende en
lithografeerde vnl. landschappen. Leermeester van C.J. Eijmer." - Tot zijn productie
behoorden, zo blijkt verder, Haarlemse stadsgezichten, landschappen, stillevens met
dood wild.
We zullen dus moeten wachten op de bewerking van het archief-Demokriet om
meer informatie te krijgen over deze negentiende-eeuwse `Weyerman'. Of misschien is
er een nijvere Haarlemmer, die Arnoldus Johannes Eijmer duidelijker wil portretteren...
-

-
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Geraadpleegd ex.: UBA 1742 G 8.
Over hem: NNBW IV, k. 1433-1424; H.Ph. Visser 't Hooft, De clicluer Jan van Wake. Haarlem 1920.
Schuilnaam van Wake.
Er waren wel banden tussen Demokriet en Vicit Vim Virtus. Zie het Vicit Vim Virtus-nummer van
Thoth (1988 nr 2), by. p. 69. Over Van Walre als maconniek literator, iets meer in mijn artikel 'Drift
en Deugd. Literatuur van vrijmetselaars in de loge "Vicit Vim Virtus" voor 1830', te verschijnen eind
1993 in de Literatuurgeschiedenis van Haarlem (deel onder red. van W. van den Berg).
W.P.J. Overmeer, 'Het dichtlievend genootschap Democriet te Haarlem', in: De Navorscher 54 (1904)
p. 260-279. - Het archief, in Teylers Stichting, is momenteel niet voor mij toegankelijk.
Over deze auteur, zie A.J. Hanou, `Servantenpoezie (1800 en 1801)', in: Thoth 43 (1992) 2 p. 60-69 en
3, p. 120.
P. 275.
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Boekbespreking
Kunst op schrift, Een inventarisatie van Nederlandstalige publikaties op het gebied van
kunsttheorie en esthetica 1670-1820. Bezorgd
door J. de Man, m.m.v. A. HOweler. Opgezet
en geredigeerd door P. Knolle, B. Pol, P. van
Reijen [e.a.]. Leiden, Primavera Pers, 1993.
ISBN 90-74310-02-8. f 105,-.
Het gaat goed en slecht met bibliografisch
Nederland. Diverse ambitieuze projecten zijn
in het afgelopen decennium gestart of hebben
al vruchten afgeworpen en met enige regelmaat
verschijnen er auteurs- en zaakbibliografieen.
Onder invloed van de ontwikkelingen in het
buitenland is ook bier het besef doorgedrongen dat deugdelijk bibliografisch onderzoek de
kwaliteit van het vervolgonderzoek zeer kan
bepalen: de wereld van het bock is een niet
meer weg te cijferen factor in literair- en
cultuur-historisch onderzoek. Helaas hebben
veel recente recensies van bibliografische
werken weinig bijgedragen aan de verduidelijking van het begrip "deugdelijk bibliografisch
onderzoek". De vele verwijten die over en weer
gemaakt zijn in diverse periodieken (waaronder ook het JCW) hebben begripsverwarring
in de hand gewerkt, ja zelfs een (hopelijk
schijnbare) indeling in twee kampen: de pragmatici (het gaat om hoe je een bibliografie
gebruikt) en de theoretici (het gaat om hoe je
een bibliografie maakt). Zoals zo vaak lijken
de hardste schreeuwers het gelijk aan hun zijde
te krijgen. Velen menen inmiddels dat het begrip "bibliografie" gereserveerd is voor werken
die geheel volgens de regels van de preciezen
zijn opgesteld. Eufemismen als "checklist",
"lijst", "inventarisatie", "aanzet tot een
bibliografie" enz. worden aangewend door rekkelijken om zich bij voorbaat te vrijwaren van
al te harde kritiek.
Zo ook de makers van Kunst op schrift in
het "Ten geleide": "Om volstrekt duidelijk te
zijn: dit is geen analytische bibliografie. Een
bewerking van het gevonden materiaal die het
begrip bibliografie recht zou hebben gedaan
zou ons (te) vele jaren extra hebben gekost.
Vandaar dat wij in de ondertitel hebben gekozen voor een bescheiden karakterisering."
Even verderop wordt dit (luxe uitgegeven)
boek een `werk-inventaris' en zelfs `catalogus'
genoemd. Terwijl het toch gewoon een biblio-
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grafie is. Voor de duidelijkheid: een bibliografie is een lijst met publikaties die 66n of meer
kenmerken gemeen hebben. Als zij de werken
van of over een auteur ontsluit, spreken we
van een auteursbibliografie, als het narratieffictionele teksten, kunsttheoretische teksten
e.d. betreft, van een zaakbibliografie (zo men
wil in deze gevallen: genrebibliografie).
De analytische bibliografie is de tak van
wetenschap die onderzoekt wat de beste manier is om een boek als materieel object en de
totstandkoming ervan in al zijn facetten te
beschrijven. Een bock kan dus zelf nooit "een
analytische bibliografie" zijn: de `verduidelijkende' mededeling in Kunst op schrift had
moeten luiden: "de boeken in deze bibliografie
zijn niet volgens de regels van de analytische
bibliografie beschreven." Het is niet zo, dat de
analytisch bibliografen de wijsheid in pacht
hebben en dat alle bibliografieen die de regels
van de analytische bibliografie niet volgen, per
definitie slecht zijn. Integendeel. Voor veel
bibliografieen is het helemaal niet nodig om de
publikaties in al hun facetten te beschrijven.
Kunst op schrift heeft tot doel "het onderzoek
naar (het denken) over kunst in de achttiende
eeuw [...] te stimuleren" en ontsluit, naar eigen
zeggen, "een vrijwel onontgonnen terrein". De
teksten die in een bibliografie met een dergelijke opzet zijn opgenomen, moeten hun waarde in eerste instantie ontlenen aan hun onderlinge verhouding: ze vormen de context voor
inhoudelijk vervolgonderzoek. De kwaliteit van
de bibliografie wordt in hoge mate bepaald
door de kwaliteit van die context. De gedachte
dat bij een dergelijke doelstelling alle
katernsignaturen van alle beschreven publikaties en alle varianten in acht genomen
moeten worden, grenst volgens mij aan waanzin. Strikte naleving van de regels van de
analytische bibliografie zou een onverantwoorde verspilling van tijd en (subsidie)geld
zijn en het zou de gebruiker van deze bibliografie opzadelen met een vloed aan informatie, die hooguit een marginate nuancerende
invloed op die context zou hebben. Wat dit
betreft hadden de samenstellers van Kunst op
schrift helemaal niet zo'n defensieve toon
hoeven aan te slaan.
Als alternatief voor de regels van de
analytische bibliografie (die, laten we wel

wezen, bij andere doelstellingen zeer waardevol
of zelfs essentieel zijn) worden steeds vaker de
regels van de STCN gehanteerd bij het samenstellen van een bibliografie van oud
drukwerk. Dat is natuurlijk uitstekend. De
beschrijfmethode van de STCN !evert aantrekkelijke (want korte) titelpresentaties op,
gebaseerd op moderne, wetenschappelijke
inzichten. Maar er is wel wat aan te voeren
tegen het klakkeloos toepassen van de regels.
De STCN is bedoeld voor een internationale
markt en hanteert daarom het Engels als
redactietaal. Bij vele Nederlandse bibliografiedn is dat niet nodig, en wellicht zelfs
storend. Ook moet er rekening mee gehouden
worden, dat de STCN gemaakt wordt als computer-retrievalbestand: enkele gegevens, zoals
de aanwezigheid van losse gravures of de
adressen in de impressa, worden in gecodeerde
vorm gepresenteerd of in aparte bestanden
bijgehouden. Tenslotte leveren de regels van
de STCN geen model voor het beschrijven van
periodieken, tijdschriftartikelen, piano's,
atlaskaarten, enz.
Omdat het werk aan Kunst op Schrift aan
het begin van de jaren tachtig werd aangevangen, toen de STCN nog in de kinderschoenen
stond, konden de samenstellers nog niet
profiteren van ervaring met dat beschrijfmodel,
dat (al in 1977) was vastgelegd in de eerste
uitgave van de Handleiding voor de medewerkers. Ze hebben zelf een bibliografische
onderzoeksmethode opgesteld om "geschriften
over esthetica" en "theoretiserende publikaties
over de kunsten in het algemeen" uit de periode 1670-1820 (de ruime grenzen van de achttiende eeuw) te kunnen beschrijven, en uit het
Voorwoord en het Ten Geleide is op te maken
dat het niet van een leien dakje is gegaan. Het
was aanvankelijk de bedoeling alleen zelfstandige publikaties te beschrijven, en een lijst van
relevante periodieken toe te voegen; in een
latere fase is besloten toch ook tijdschriftartikelen op te nemen. Boeken waarvan alleen
het voorwerk relevant was, werden aanvankelijk uitgesloten, maar later toch in het corpus
opgenomen. Zo zijn er in de loop der jaren
meer wijzigingen aangebracht.
Gelukkig hebben de makers er voor gekozen uit te gaan van bestaande exemplaren in
openbare collecties: alle beschrijvingen zijn
gebaseerd op autopsie, wat de gegevens betrouwbaar maakt. Niet alle mogelijke collecties
zijn geraadpleegd; er zijn in totaal negen

bibliotheken bezocht, waaronder de grote
universiteitsbibliotheken en enkele gespecialiseerde collecties. Kunst op Schrift
ontsluit dus niet alle kunsttheoretische teksten
die in die periode verschenen zijn.
Er is in principe een exemplaar bekeken en
beschreven; andere exemplaren in de bezochte
collecties worden niet vermeld. Omdat gekozen
is voor een "pragmatische" manier van beschrijven, d.w.z. "op inhoudelijke en niet op
bibliografische gronden" gebaseerd, zijn
eenduidige editiegebonden kenmerken (zoals
vingerafdrukken) niet genoteerd. Bij het
transcriberen van de titelpagina zijn alle
typografische elementen genegeerd (cursivering, gebruik van kapitalen, ornamenten enz.);
om de omvang van het bock aan te duiden,
werd alleen het aantal genummerde en ongenummerde pagina's genoteerd. De basis om
exemplaren met elkaar te vergelijken was dus
erg smal en de garantie dat andere exemplaren
identiek waren aan het beschreven bock, kon
niet geboden worden. De consequentie van
deze aanpak is, dat sterk op elkaar gelijkende
nadrukken van een werk niet herkend en dus
ook niet apart beschreven zijn, met andere
woorden, van de teksten die wel zijn beschreven, zijn niet alle edities uit het aangegeven
tijdvak in de bibliografie terechtgekomen. Wat
het vermelden van het ene exemplaar betreft,
het was in ieder geval handig voor de gebruikers geweest, wanneer andere aangetroffen
exemplaren toch (apart) vermeld waren: nu
moeten degenen die de versies van bepaalde
teksten willen onderzoeken, zelf weer alle
instellingen afgaan en de catalogi doorspitten.
Dat een bibliografie niet volledig is, is niet
rampzalig (dan hebben recensenten ook nog
wat te doen). Het is wel belangrijk dat verantwoord wordt, wat wel en wat nog niet gedaan
is. De gebruiker (die hopelijk het voorwoord
leest) moet bij twijfel aan de representativiteit
van het corpus teksten in de bibliografie, een
duidelijke startpositie hebben bij vervolgonderzoek. Nu hebben de samenstellers van
Kunst op Schrift zich redelijk verantwoord:
naast het vermelden van de bezochte collecties
en de exemplaren die beschreven zijn, geven ze
ook informatie over wat nog niet gedaan is.
Het is bijvoorbeeld niet gelukt om alle geselecteerde tijdschriften in de gestelde tijd te
depouilleren, en er is een lijst `ooit nog te
verrichten' in de bibliografie opgenomen. Het
wekt, op zijn zachtst uitgedrukt, bevreemding
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dat tijdschriften als Algemeene Konst en Letterbode, Boekzaal der geleerde wereld, De Recensent, ook der Recensenten, Vaderlandsche
Bibliotheek en Vaderlandsche Letteroefeningen
op deze lijst voorkomen. In het Ten Geleide
wordt niets gezegd over de prioriteiten die
gesteld zijn bij het ontsluiten van de tijdschriften, en omdat de titels van de tijdschriften die
wel zijn doorgenomen, niet via een register zijn
ontsloten, zijn de criteria ook niet te reconstrueren. Spectatoriale en mercuriale periodieken zijn veelal wel opgenomen, met den
ingang per jaardeel; een kort commentaar verwijst de gebruiker door naar relevante afleveringen of passages. Het is echter zeer te
betreuren, dat juist de eerder genoemde periodieken, die toch als breed forum functioneerden en als gezaghebbend beschouwd mogen
worden, overgeslagen zijn. In het mengelwerk
van deze periodieken zijn veel artikelen (vaak
omgewerkte genootschapsverhandelingen) op
het gebied van de kunsttheorieen te vinden.
Dat deze niet opgenomen zijn, doet ernstig
afbreuk aan de betrouwbaarheid van het totaalbeeld dat een bibliografie als deze behoort
te geven. De oproep om "eventuele omissies"
aan een van de redactieleden op te sturen,
doet in dit opzicht potsierlijk aan.
Bij het zoeken naar kunsttheoretische
publikaties zijn elf categorieen onderscheiden:
retorica, poetica, toneel, beeldende kunsten,
dans, muziek, tuinkunst, bouwkunst, algemene
kunsttheorie, encyclopedieen en esthetica. Aan
alle 1890, chronologisch geordende, ingangen niet: titels; de delen van meerdelige publikaties
zijn afzonderlijk beschreven - is een numerieke
codering toegevoegd, die verwijst naar 66n of
meer van deze categorieen. In het systematisch
register wordt per code verwezen naar de
betreffende publikaties. De omvangrijkste
rubriek is poetica: ca. 800 ingangen vallen
onder deze categoric. Als richtlijn bij de
selectie is genomen het voorkomen van `een
substantiele hoeveelheid theoretische reflectie'
op het gebied van een of meer van de
genoemde categorieen, waarbij zowel `substantied' als `theoretische reflectie' ruim
geinterpreteerd zijn en, terecht, geen
kwalitatieve eisen aan de publikaties zijn
gesteld. Alle ingangen zijn voorzien van opmerkingen, die soms fungeren als verantwoording van opname. Dat een boek als
Inleiding tot de muzykkunde van J.W. Lustig
(Groningen, 1751 en latere edities) is opgeno-
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men, heeft geen nadere verklaring nodig.
Romans als Clarissa van Samuel Richardson
(Harlingen 1752) en Tom Jones van Henry
Fielding (Amsterdam 1749) komen in de bibliografie voor, zo wordt toegelicht, dankzij de
bijdragen over romankunst van de vertalers,
resp. Joannes Stinstra en Pieter Le Clerq, bij
wijze van inleiding. Soms echter ontbreekt een
toelichting, terwijl de criteria voor opname niet
duidelijk zijn, zoals het geval is bij een werk als
F. Halma's Woordenboek der Nederduitsche &
Fransche taalen L..] Dictionnaire flamand &
francois (Utrecht 1758), ingedeeld bij de
categoric "encyclopedieen". De opdracht aan
Willem V en de voorrede van de uitgevers,
waarin dit woordenboek belangrijker genoemd
wordt dan dat van Marin, kunnen toch niet als
"theoretische reflectie" beschouwd worden. In
de editie uit 1708, door Halma zelf uitgegeven,
is een "Berecht" opgenomen, waarin gesteld

wordt, dat de Franse en Brabantse invloed het
Nederlands zo "onbeschaaft" maakt. Maar dit
soort informatie verwacht een gebruiker toch
niet te vinden via een bibliografie op het
gebied van de kunsttheorie en de esthetica?
Deze editie is dus terecht niet in Kunst op
Schrift te vinden. Waarom de editie uit 1758
dan wel?
Kunst op Schrift biedt een interessant
corpus geschriften over muziek, dans, toneel
enz., dat voor vele wetenschappelijke disciplines van belang is. De beschrijvingen zijn met
zorg gemaakt en vooral de annotaties over (de
aard van) de inhoud van de publikaties maken
de bibliografie bruikbaar. Door de ruime
selectiecriteria zijn de opgenomen titels erg
divers, wat het gericht zoeken in bepaalde
categorieen (bijvoorbeeld retorica of poetica)
bemoeilijkt. Het bock helpt vele onderzoekers
een eind op weg, maar het neemt hen slechts
een deel van het bibliografisch onderzoek uit
handen. De basis die de bibliografie biedt voor
vervolgonderzoek, blijkt slechts een halve
waarheid.
Marco de Niet

Signaleringen
Alexander Pope, De ROOF VAN DE LOK een komisch Heldendicht. Vertaald door Wim
Tigges. Academic Press Leiden, 1993. f 15,—.

De roof van de lok, gedrukt in een oplage van
honderdvijftig exemplaren, was/is verkrijgbaar
bij Boekhandel Kooyker te Leiden.

Wat wordt er, door het gewone publiek, nog
van de achttiende-eeuwse 'groten' gelezen?
Een bekend voorbeeld is Voltaire: alleen zijn
Candide `doet' het nog. Hoe zit het met Pope?
Slechts zijn Rape of the Lock (1712/1714) lijkt
zich in een langduriger belangstelling te mogen
verheugen. Bij `ons' begon dat al met de vertalingen van deze tekst door Wolff (1772) en
Boddaert (1791). Gelukkig maar: want inhoudelijk is het een leuk en burlesk verhaal over
Belinda, die een haarlok ontstolen wordt. De
connaisseur kan daarnaast savoureren: het spel
en het tongue-in-cheek gebruiken van termen,
clichés en scenes uit het klassieke heldenepos;
zodat een haarspeld of schaartje het gewicht
kunnen krijgen van de wapens van Achilles.
"the ancient Poets are in one respect like many
modern Ladies; Let an Action be never so
trivial in it self, they always make it appear of
the utmost Importance".
Dus is aangenaam te constateren dat dit
`mock-epic', een nieuwe Nederlandse vertaling
heeft gekregen, en is uitgegeven in een wat
bibliofiele vorm. Het boekje is een produktie
van studenten van de afstudeervariant "Book
& Publishing Studies" van de RUL. Engels en
Nederlands zijn naast elkaar afgedrukt. De vertaler, docent bij de vakgroep Engels van dezelfde universiteit, heeft er een korte maar
goede inleiding aan toegevoegd; daar vindt de
liefhebber ook verdere literatuur. Over zijn
vertaling valt wel wat op te merken. Ik beperk
me tot een opmerking over de eerste regel van
de eerste zang; die bij Pope luidt:
What dire Offence from am'rous Causes
springs,

A.J. Hanou

en bij de vertaler:
Welk droef vergrijp er aan verliefdheid kan
ontspringen,
Hier heeft het inspanning gedist om ondanks
de uitbreiding van het aantal versvoeten de
heffing die bij Pope op "am'rous" ligt - en dus
het thema van het gehele werk aangeeft - in
het Nederlands (mede) te doen vallen op het
onbenullige voorzetsel "aan".

Egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de
zestiende tot begin negentiende eeuw. Een
chronologische lijst,samengesteld door R.
Lindeman, Y. Scherf en RM. Dekker.
Dit onlangs verschenen bock telt 313 bladzijden en bevat 630 beschrijvingen van dagboeken, autobiografiedn, memoires en dergelijke teksten uit de periode tot 1814. Het bock
is het resultaat van een inventariserend onderzoek in alle Nederlandse archieven en bibliotheken. Naast manuscripten zijn ook in druk
verschenen teksten opgenomen, Er is hierbij
naar volledigheid gestreefd. Bij elk egodocument wordt informatie gegeven over de auteur
en de tekst, de inhoud wordt beknopt beschreven en er wordt verwezen naar verdere literatuur.
Het bock is te bestellen door f 32,50 (incl.
verzendkosten) over te maken op postgiro
rekening 612467 t.n.v. Stichting Egodocument,
Westerhoutstraat 28, 2012 JS Haarlem, onder
vermelding van `Lijse.
R.M. Dekker

GEZOCHT: LETTERKUNDE OP FLOP
De automatisering is ook aan de Neerlandistiek niet voorbijgegaan. Veel instituten en
scholen herbergen tekstverwerkers; veel
wetenschappers, docenten en studenten hebben
een PC tot hun beschikking. Wie tegenwoordig
zijn boeken, artikelen, lesmateriaal en scripties
nog met de hand of de typemachine schrijft,
valt oprecht te beklagen.
Verondersteld mag worden, dat er in den
lande ook de nodige Nederlandse literatuur
naar schijf wordt weggeschreven: gedichten,
toneelstukken, literaire fragmenten of zelfs
hele boeken. Vaak gebeurt dit voor persoonlijk
gebruik, soms ten behoeve van breder
wetenschappelijk onderzoek. Een voordeel van
automatisering van tekstmateriaal is
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bijvoorbeeld, dat men gemakkelijk kan zoeken
op woorden, en dat het maken van concordanties en dergelijk geen werk meer is van weken
of zelfs maanden.
Niemand weet precies wat er aan geautomatiseerde Nederlandse literatuur is, en waar
die zich eventueel bevindt. De Stichting Literatuurwetenschap heeft een Taakgroep Computerteksten voor de Neerlandistiek in het leven
geroepen om (in eerste instantie) eens te
inventariseren wat er zoal voorhanden is in
Nederland en Vlaanderen. Het is de taakgroep
dan specifiek te doen om Nederlandse en
Vlaamse letterkunde (Nederlandstalige koloniale literatuur inbegrepen) van v6Or 1900. Op
grond van de inventarisatie wordt dan bezien
of er een literaire database opgebouwd kan
worden, die vervolgens door belangstellenden
te raadplegen valt: op floppy, compact disk, of
wellicht on-line.
De belangstelling van de taakgroep gaat op
dit moment niet alleen uit naar het eventuele
`aanbod', maar ook naar de `vraag'. Aan welke
literaire computerteksten bestaat er in Nederland en Vlaanderen behoefte? Het is immers
niet ondenkbaar dat de taakgroep te zijner tijd
aan gerichte verzoeken kan voldoen, hetzij
door reeds bestaande tekstbestanden aan te
leveren, hetzij door nieuw materiaal te laten
inlezen'.
Kortom: voorziet U dat er in de nabije
toekomst behoefte ontstaat aan bepaalde
geautomatiseerde literaire teksten? Of heeft U
Jacob Campo Weyerman op flop (Justus van
Effen mag natuurlijk ook)? Schroomt U niet
om het te laten weten.
Voor al uw inlichten en suggesties kunt u
schrijven naar of bellen met:
Theo Meder
NLCM / Vakgroep Nederlandse taal- en
letterkunde
Postbus 9515
2300 RA Leiden
tel.: 071 - 272783 (niet op vrijdag)

VERSCHENEN

De lezing die Peter Altena tijdens de expeditievergadering in Utrecht afgelopen zomer
gehouden heeft, opent deze aflevering van de
Mededelingen. Inmiddels zijn ook twee andere
lezingen van hem in druk verschenen. Op de
grondvergadering van 1989 heeft hij het hoe en
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waarom van het gebrek aan succes van Weyermans tijdschrift Den Adelaar (1735) toegelicht.
De tekst van deze lezing is destijds niet in de
Mededelingen gepubliceerd. Onlangs is er een
artikel van zijn hand verschenen, waarin die
voordracht verwerkt is: "Liever een' arent dan
een' kerkuil'. Over Den Adelaar (1735) van
Jacob Campo Weyerman, De Hollandsche
Spectator (1731-1735) van Justus van Effen en
de geschiedenis van de "weekelyksche
schriften".' In: Voortgang, Jaarboek voor de
Neerlandistiek 13 (1992), p. 145-171. Een
exemplaar is te bestellen bij: Fac. der Letteren,
Opleiding Nederlands, Vrije Universiteit, De
Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam (ISBN
90-72365-31-3).
Ook de voordracht die Peter Altena gehouden heeft in Bristol in 1991 is inmiddels gepubliceerd: 'Strategies to elude the stigma of
satire in the weeklies of Jacob Campo Weyerman'. In: Transactions of the Eighth International Congress on the Enlightenment, Bristol
21-27 July 1991 (Studies on Voltaire 304), p.
1067-1070.
Nu we toch bezig zijn: hij heeft vorig jaar
ook een artikel geschreven voor het alleraardigst tijdschrift Parmentier, van, voor en door
bibliofielen: 'Van boekenhaat en "bibliomania",
De verbeelding van de bibliotheek in Nederlandse literatuur van de achttiende eeuw.' in:
Parrnentier 3 (1992) nr 3/4, p. 29-35 (Van
Effen en Weyerman op p. 30-31).
Tot slot nog twee uitgaven in een reeks die
het verdient steeds onder de aandacht gebracht
te worden: de `Cahiers' van het Studiecentrum
18de-eeuwse Zuidnederlandse Letterkunde.
Nummer 7 in de reeks is het "Gentsch
volksverhael" Jellen en Mietje van de hand van
Karel Broeckaert, ingeleid en toegelicht door J.
Huyghebaert. Deze tekst, die geinspireerd lijkt
op Van Effens Kobus en Agnietje, verscheen
vanaf 1815 in enkele almanakken en is ook wel
genoemd "onze eerste burgerlijke, ja proletarische novelle".
Cahier nr. 8 is Rococo in Vlaanderen? Neorococo in West-Europa, Literaire verkenningen
van J. Weisberger.
De uitgaven zijn te bestellen door overmaking van resp. f 30,- en/of f 18,- op rek. nr .
13.06.25.787 van de Rabobank Luyksgestel,
Cahiers XVIIIde Eeuw, o.v.v. "te zenden aan
(naam en adres)".
Marco de Niet

Kopij-aanwijzingen
De redactie accepteert alleen kopij aangeleverd op floppy (51/4" of 31/2"). Voor de
Mededelingen wordt gebruikt gemaakt van MS-DOS als besturingssysteem en WordPerfect (versie 5.1) als tekstverwerkingsprogramma. Daarnaast ontvangt de redactie
graag drie prints.
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 66n tab.
Het verdient aanbeveling lange teksten in te delen door middel van lussenkopjes'.
De noten moeten aan het eind van het document staan (niet als WordPerfecteindnoten!). 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. 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.
In het document mogen alleen aan het begin kantlijn-, tab- en vergelijkbare zettingen staan. Er mag Been gebruik gemaakt worden van lettertype-zettingen (met
uitzondering van cursief) of paginaopmaak. Lettertype-wijzigingen anders dan cursief
kunnen aangegeven worden op 66n van de bijgeleverde prints. 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, de titels van artikelen
moet men tussen enkele aanhalingstekens plaatsen.
De opbouw van en de interpunctie tussen de verschillende onderdelen van de titelbeschrijving van monografiedn is als volgt: auteursnaam, titel. plaats jaar, paginering.
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