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Redactioneel
Al acht jaar achter slot en grendel legt de 69-jarige Weyerman de laatste hand aan een
boek dat zijn, vrouw, zijn dochter en hemzelf voorlopig van leeftocht moet voorzien: een
bewerking van Cervantes' El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Hij had eraan
gewerkt in opdracht van de Haagse uitgever Pieter de Hondt, getuige een gelijktijdige
en gelijkvormige uitgave door De Hondt in het Frans. Beide boeken bevatten 31 in
beeld en woord gebrachte episoden uit de ridderroman van Cervantes en zijn luxe
uitgegeven, in groot formaat. Blijkens de titelpagina (zie afb. 1) was Weyermans bijdrage
een rechtstreekse - maar speelse - vertaling uit het Spaans. Kennelijk zag De Hondt
grote afzetmogelijkheden voor een rijkelijk geillustreerde versie van een werk dat al
bijna anderhalve eeuw populariteit genoot in een groot deel van Europa. In 1605,
Cervantes was toen 57, was het eerste deel van Don Quijote gepubliceerd. Hij voltooide
het tweede deel in 1615, een jaar nadat van de hand van Alonso Fernandez de
Avellaneda een apocrief tweede deel was verschenen.
De oplage van Weyermans Don Quichot was vermoedelijk groot - Marleen de Vries
telt in de bibliografie van Weyerman al 34 exemplaren -, en dat terwijl de vertaling van
Lambert van den Bos (de zevende druk uit 1732) nog in de handel was. Wat het
honorarium voor Weyerman is geweest, weten we niet; wel kennen we zijn klacht dat De
Hondt op verschillende plaatsen aan de tekst heeft zitten knoeien (zie: Ton Broos,
Tussen zwart en ultramanjn. Amsterdam 1990, p. 30). Zijn gram heeft hij echter niet
meer kunnen halen: net als Cervantes overleed hij binnen het jaar na het verschijnen
van `zijn' Don Quichot.
Voor u ligt een themanummer van de Mededelingen over en naar aanleiding van de Don
Quichot van Weyerman, het laatste werk dat tijdens zijn leven is verschenen. Prof. dr.
M. Kerkhof opent de aflevering met een schets van de Cervantes-vertalingen in Nederland tot 1746, het jaar waarin Weyermans bewerking verscheen. Uit zijn artikel blijkt dat
de Spaanse auteur bier pas vrij laat 'cloorbrak', vergeleken met andere Europese landen.
Rietje van Vliet en Marco de Niet hebben zich gebogen over de eerste Nederlandstalige
Don Quichot: de vertaling uit 1657 van de hand van de Dordtse conrector Lambert van
den Bos. Daniel Horst gaat als eerste nader in op de `Weyerman-eclitie'. Hij belicht de
kunsthistorische aspecten ervan, met name de platen van onder andere Bernard Picart,
zoals die voorkomen in beide vertalingen die De Hondt op de markt bracht. Vervolgens
behandelt Jose de Kruyf in haar artikel een aantal boekhistorische details rond
Weyermans Don Quichot, waarbij ze een impressie geeft van boekhandelaar-uitgever
Pieter de Hondt. Prof. dr. J. Lechner laat in zijn artikel zien op welke manier
Weyerman als vertaler/bewerker te werk is gegaan. Meike Broecheler sluit de rij met
een bespreking van de Don Quichot vertaling die enkele decennia na de bewerking van
Weyerman te koop was, namelijk die van Pieter van Woensel.
Alle modeme Nederlandse vertalingen in dit themanummer zijn, tenzij anders
vermeld, overgenomen uit: Miguel de Cervantes Saavedra, De geestrijke ridder Don
Quichot van de Mancha. Vertaald, ingeleid en toegelicht door J.W.F. Werumeus Buning
en C.F.A. van Dam. 11 dr. Amsterdam, 1992.
-
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De titelpagina van de folio-editie (foto: Koninkkke Bibliotheek)

Cervantes in de Nederlanden tot 1746
MAXIM P.A.M. KERKHOF
"Het is dus waar dat er 'n geschiedenis over mij bestaat?" Wanneer Don Quichot na zijn
tweede uittocht enige tijd thuis verblijft, komt hem ter ore, dat al zijn avonturen als
dolend ridder te boek zijn gesteld. "En was het een moor en wijzeman die haar schreef?"
Het antwoord op deze vragen weet de baccalaureus Sanson Carrasco, die in Salamanca
heeft gestudeerd: "Het is zo waar, senor [...] dat er naar mijn mening op het ogenblik
meer dan twaalfduizend exemplaren van deze historie gedrukt zijn, getuige Portugal,
Barcelona en Valencia, waar zij ter perse werden gelegd; het heet zelfs dat zij thans in
Antwerpen wordt gedrukt, en het wil mij zo voorkomen dat er geen yolk en geen taal
zal wezen waarin zij niet wordt overgezet".
In het derde hoofdstuk van het tweede deel van El ingenioso hidalgo Don Quijote de
la Mancha (verschenen in 1615, tien jaar na het eerste deel) neemt Miguel de Cervantes
de gelegenheid waar om de verspreiding van zijn werk onder de aandacht te brengen.
Voor wat betreft de Nederlanden valt op te merken, dat er in Antwerpen tussen 1605
en 1615 geen Spaanse uitgave van de Don Quijote werd vervaardigd; wel rollen er in die
periode twee uitgaven van de drukpersen van Roger Velpius en Hubert Antoine in
Brussel':
El ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha. Compuesto por Miguel de Ceruantes Saauedra.
Dirigido al Dvque de Bejar, Marques de Gibraleon...En Brvsselas, por Roger Velpivs inpressor de
sus Altezas, en 1'Aguila de oro, cerca de Palacio, Ano 1607

en
El ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha. Compvesto por Miguel de Ceruantes Saauedra.
Dingo at Dvque de Bejar, Marquez de Gibraleon...En Brycelas, por Roger Velpius y Huberto
Antonio, impressores de sus Altezas, en 1'Aguila de oro, cerca de Palacio. Alio 1611.

De eerste Antwerpse editie, uitgegeven door Jerome en Jean-Baptiste Verdussen,
dateert van 16702:
Vida y hechos del Ingenioso Cavallero Don Quixote de la Mancha, compuesta por Miguel de
Cervantes Saavedra. Parte Primera, [Parte Segunda]. Nueva Edicion, corregida y ilustrada con
differentes Estampas muy donosas, y apropiadas a la materia. Em Amberes. En Casa de Geronymo
y Juan -bautista Verdussen. Alio 1670.

Tussen 1611 en 1670 verschijnen er in Brussel nog eens drie Spaanstalige uitgaven: 1616
(tweede deel), 1617 (eerste deel) en 1662; na het verschijnen van de editie van de
Verdussens in 1670 wordt het boek nog eenmaal in Brussel op de persen gelegd (1671);
in Antwerpen volgen er zeven edities: 1673/1672, 1697 (2 edities), 1719 (3 edities) en
17703.
In de Noordelijke Nederlanden werd de Don Quijote in 1744 in Den Haag uitgegeven4:
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Vida y hechos...Con muy bellas Estampas, gravadas sobre los Dibujos de Coypel, primer Pintor de
el Rey de Fran-cia. En quatro Tomos. Por P. Gosse y A. Moetjens. M.DCC.XLIV.

Uit het feit dat kort na het verschijnen van het eerste en het tweede deel van de Don
Quijote Spaanstalige uitgaven verschenen in de Zuidelijke Nederlanden mag echter
geenszins worden geconcludeerd, dat Cervantes' meesterwerk meteen al een grote
populariteit genoot in de Lage Landen. Het spreekt vanzelf dat er in Brussel en
Antwerpen exemplaren werden verkocht aan Spaanstalig en Spaans lezend publiek.
Maar het overgrote deel van de oplagen verdween naar de Franse (Parijs, Lyon), Duitse
(Leipzig, Frankfurt), en natuurlijk vooral de Spaanse boekenmarkt.
Al vrij snel verschijnen er in Europa vertalingen van de Don Quijote: de eerste Engelse
vertaling, door Thomas Shelton, dateert van 1612; van de hand van Cesar Oudin
verschijnt in 1614 de eerste Franse vertaling; in 1621 vertaalt Pahsch Basteln von der
Sohle het werk in het Duits, en de eerste Italiaanse vertaling, door Lorenzo Franciosini
Fiorentini, verschijnt in 1622. Drie jaar na het verschijnen van het tweede deel van de
Don Quijote in Spanje wordt Francois de Rossets vertaling in het Frans gepubliceerd, en
voor wat betreft het Engelse taalgebied neemt Thomas Shelton ook de vertaling van dit
tweede deel voor zijn rekening (1620). De grote populariteit die de Quijote genoot, kan
afgemeten worden aan de ononderbroken reeks van vertalingen 5.
Ook Cervantes' Voorbeeldige Novellen (Novelas ejemplares; voor het eerst uitgegeven
in 1613 to Madrid) wekten al snel de belangstelling van het Franse, Duitse, Engelse en
Italiaanse lezerspubliek. De Franse vertaling dateert van 1615, de Duitse (van de novelle
Rinconete en Cortadillo) van 1617, de Italiaanse van 1626, en de Engelse van 1640.
In 1653 verscheen een vertaling in het Nederlands uit het Frans van de hoofdstukken
XXXIII-)OCXV en XXVII-XXIX van de Don Quijote, tesamen met de novellen
Rinconete en Cortadillo, De kracht van het bloed (La fuerza de la sangre) en Mevrouw
Cornelia (La senora Cornelia), door Hendryk J. Takama:
Vyf Nieuwicheen, Vyt die van d'Heer Michiel Servantes van Saveedra. Uyt het Frans verduytst door
t'Amsterdam, By Gerrit van Goedesberg, Boekverkooper op 't Water, aan de Nieuwebrug,
in de Delfse Bybel, 1653.

Takama gebruikte de Franse vertaling van M. Audiguier en F. de Rosset ti, zoals hij in
zijn Voor reeden vermeldt.
De eerste volledige Nederlandse vertaling van de Don Quijote (eerste en tweede
deel), van de hand van Lambert van den Bos, ziet het licht in 1657, onder de titel:
-

Den Verstandigen Vroomen Ridder, Don Quichot de la Mancha. Geschreven door Miguel de
Cervantes Saavedra. En nu uyt de Spaensche in onse Nederlantsche tale overgeset, Door L. V.B. Tot
Dordrecht, Voor Iacobus Savry, woonende in 't Kasteel van Gent, Anno 1657.

Oftewel, pas een halve eeuw na de publikatie van de Spaanse editie kan het Nederlandse
lezerspubliek van Cervantes' Quijote in vertaling kennis nemen. De vertaling van
Lambert van den Bos zou zeven drukken beleven; de laatste dateert van 1732 7. De
belangstelling voor Cervantes' Quijote is daarna nimmer afgenomen in Nederland,
4

getuige de large reeks vertalingen en (toneel-)bewerkingee Een bewerking van de hand
van Jacob Campo Weyerman verscheen in 1746:
Dc Voornaamstc Gevallen Van Den Wonderlyken Don Quichot, Door Den Beroemden Picart Den
Romein, En andere voornaame Meesters, in XXXI. Kunstplaaten, na de Uitmuntende Schilderyen
van Coypel, In't Koper Gebragt: Beschreeven Op Een' Vryen En Vrolyken Trant, Door Jacob
Campo Weyerman; En door den Zelfden met Gedichten ter Verklaaring van iedere Kunstprint, en
het Leeven van M. De Cervantes Saavedra Verrykt. Alles volgens het Oirspronklyk Spaansch. In 's
Hage By Pieter De Hondt, M.D.CC.XLVI.

Dit werk is geen vertaling van een aantal episodes uit de Don Quijote, zoals wel eens is
gesuggereerd9, maar bestaat, zoals op de titelpagina staat te lezen, uit `verklaringen' in
versvorm door Campo Weyerman van 31 gravures van verschillende kunstenaars naar
een serie schetsen voor tapijten met voorstellingen uit de Don Quijote van de hand van
de achttiende-eeuwse Franse schilder Charles-Antoine Coypel l°, gevolgd door
navertellingen in proza "op een' vryen en vrolyken tart" van de uitgebeelde episodes.
Cats' Heydinnetje

De receptie in Nederland van Cervantes' Voorbeeldige Novellen begint bij Jacob Cats'
Selsaem Trou-geval tvsschen een Spaens Edelman, ende een Heydinne; Soo als de selve
edelman, ende alle de werelt doen geloofde, opgenomen in de dichtbundel 's Werelts
Begin, Midden, Eynde, besloten in den Trou-ringh, met den Proef-steen van den selven
(Dordrecht, 1637); het is een vrije bewerking van de novelle La Gitanilla (Het
zigeunerinnetje) van Cervantes. In een aantekening bij vers 1425 lezen we dat Cats dit

verhaal toeschreef aan "den vermaerden schrijver doctor Pozzo""; Cervantes blijft
onvermeld. Ook uit een brief aan Caspar Barlaeus, gedateerd 11 november 1633, blijkt
dat Cats La Gitanilla beschouwde als zijnde van de hand van ene "Doctor Potzzo"' 2. Het
is vrijwel zeker dat Cats van Cervantes' novelle kennis genomen had via een Italiaanse
vertaling, zoals afgeleid kan worden uit de vormen Pozzo, Potzzo [Spaans: Pozo],
Ferdinando [Spaans: Fernando] en Giomara di [Spaans: de] Menesez. In de Italiaanse
vertaling werd het werk toegeschreven aan doctor Pow. Deze foute toeschrijving kan
worden verklaard als een misverstand, doordat Cervantes aan het eind van zijn novelle
schrijft, dat toen in Murcia het huwelijk tussen Don Juan en Preciosa (zoals Constanza
de Azevedo y de Meneses werd genoemd na haar ontvoering door een zigeunerin) was
bezegeld, de dichters van de stad het avontuur bezongen: "en zo deed ook de befaamde
licenciaat Pow, in wiens verzen de roem van Preciosa eeuwig zal duren" 13.
Cats' Spaens Heydinnetje (Constance) genoot van meet of aan een ongekende
populariteit en werd tot op de dag van vandaag veelvuldig herdrukt u. Op verzoek van
Cats zelf deed Barlaeus in 1643 een Latijnse bewerking in 688 hexameters van het
Spaens Heydinnetje het licht zien onder de titel: Cheiromantis, sive Virginis cuiusdam,
ordinis mendicantium, quos Aegyptios quidam, vulgus Gentiles vocat (Itali Cianos, Asiatici
Sigaros appellant) & nobilis Hispani Matrimonium. Ubi Physiognomicae & Cheiromanticae
antis, cunctaque ordinis istius dogmata, ritus ac vivendi ratio explicantur'.

In datzelfde jaar verscheen te Amsterdam een proza- en toneelbewerking van het
verhaal van het zigeunerinnetje of heidinnetje Preciosa van de hand van M.G.T
[Mattheus Ganzneb Tengnagel]: Het Leven Van Konstance: Waer of volgt het Toneelspel,
5

De Spaensche Heidin. In zijn "Opdragt" schrijft de bewerker dat het om een bekend

verhaal gaat, daarbij verwijzend naar "de Spaensche artsenymeester Pozo, de Heer Iacob
Cats en juff. Katalina Verwers; van de welke de eerste het zelven beschreven, de andere
gerijmt, de leste tot een spel te brengen, en op het tooneel te vertoonen, gepoogt
heeft"16. De oudst bekende uitgave van de toneelbewerking van Catharina Verwers
Dusart dateert van 1644' 7, echter, op grond van de verklaring van Tengnagel is het
aannemelijk dat er een eerdere uitgave geweest moet zijn.
Een andere bewerking voor het toned verschijnt in 1649 te Antwerpen bij Jacob
Mesens: La Gitanilla, Blij-eyndigh-Treur-spel Van Constantia (Dochter van Don
Ferdinandus, d'Asseuede Ridder van Calatraua, Ghenaemt het Spaens Heydinneken [4,

door Geeraerd vanden Brande.
Naast de afzonderlijke bewerkingen, verscheen La Gitanilla ook gebundeld met andere
novellen van Cervantes. In 1643 zijn de novellen El celoso extreme -10 (De jaloerse
Estremadureen), La ilustre fregona (De doorluchtige vatenspoelster) en La Gitanilla
in
Nederlandse vertaling verschenen onder de respectievelijke titels is:
[op de titelprent]
Den Ialoerssen Carrisale. De Doorluchtige Dienstmaegt. Noch Ruis Dias en Quixaire Princesse van
Fidore en Het Schoone Heydinnetje. Vertaelt door F.V.S. Tot Delff, By Felix van Sambix inde
Pepersteech int vergulde Schryfboeck.
[P. 3]
Den Ialoerssen Carrizale. Vertaelt uyt de Schriften van Michel de Cervantes Saavedra. Door F.V.S.
Tot Delf, By Felix van Sambix, inde Pepersteegh in't vergulde Schryf-boeck, Anno 1643.
[p. 93]
De Doorlvchtige Dienstmaegt Vertaelt uyt de Schriften van Michel de Servantes Saavedra. Door
F.V.S. Tot Delf, By Felix van Sambix, inde Pepersteegh in 't vergulde Schrijf-boeck, Anno 1643.
[P. 207]
De Gedenckweerdige gheschiedenisse van Ruis Dias Spagniaert, ende Quixaire Princesse vande
Molucques. Vertaelt uyt de Schriften van de Heer van Bellan. Door F.V.S, Tot Delf, enz.
[p. 263]
Het Schoone Heydinnetie. Vertaelt uyt de Schriften van Michel de Servantes Saavedra. Door F.V.S.,
Tot Delf, enz.

Opvallend is de Franse vorm van Cervantes' voornaam, Michel. Aangezien de novellen
reeds lang in het Frans vertaald waren, zijn • de vier in de bundel van Van Sambix
ongetwijfeld vertaald naar (een herdruk van) 19
Les Nouvelles de Miguel de Cervantes Saavedra oia sont contenues plusieurs rares Adventures, &
memorables Exemples d'Amour, de Fidiliti, de Force de Sang, de Ialousie, de mauuaise habitude,
de charmes, & d'autres accidents non moins estranges que veritables. Traduictes d'Espagnol en
Francois: Les six premieres par F. De Rosset. Et les autres six, par le Sr. D'Audiguier. Auec
l'Histoire de Ruis Dias & de Quixaire Princesse des Moluques, compose par le Sr. De Bellan. A Paris
Chez Iean Richer, rue S. Iean de Latran a 1'Arbre verdoyant: Et en sa boutique au Palais sur le
Perron Royal M.DC.XV. Auec Priuilege du Roy.
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Op een titelblad in deze Franse uitgave komt die Franse naamsvorm ook voor: "Six
Nowelles de Michel Cervantes"20.
In 1650 worden vier andere novellen van Cervantes gepubliceerd in een verzamelwerk,
waarbij nu wel expliciet vermeld wordt dat ze vertaald zijn uit het Frans door Felix van
Sambix:
Het achste deel Van de Tragedische ofte klaechlijcke Historien [door Matteo Bandello]. Inhoudende
thien waerachtighe Geschiedenissen, eenige hebbende een droevigh beginsel en blijde uytkomste:
sommige een vrolick begin, en droevich eynde. VVt de Francoysche [van Pierre Boisteau,
bijgenaamd Launay en Francois de Belleforest] in de Nederlandtsche Tale overgheset. Door
F.V.S...Tot Utrecht, Gedruckt voor Simon de Vries, Boeckverkooper onder de Laekensnijders int
Paradijs. 1650.

Hierin komen van Cervantes, die overigens niet wordt genoemd, de volgende
Voorbeeldige Novellen voor: Mevrouw Cornelia, De kracht van het bloed, De edelmoedige
minnaar (El amante liberal), en De twee jonkvrouwen (Las dos doncellas) 21. Van de
eerstgenomede novelle, Mevrouw Cornelia ziet een toneelbewerking door Jan Zoet het
licht in 1650; van De twee jonkvrouwen verschijnt er een, bewerkt door Joannes Elincx,
in 168822. Een blijspelbewerking door Johan van Meeckeren naar Felix van Sambix'
vertaling van De doorluchte vatenspoelster, wordt in 1714 in Amsterdam gepubliceerd als
De Doorlugtige Dienstboden.

Van Sambix was niet de enige die Cervantes' Voorbeeldige Novellen vertaalde: in 1658
rolde in Amsterdam de vertaling uit het Spoons van G. de Bay van Rinconete en
Cortadillo, Het bedrieglijke huwelijk (El casamiento engaii oso) en De samenspraak tussen
de honden Cipian en Berganza (El coloquio de los perms) van de pers onder de titer:
Monopodios Hol, Of 't Leven, Bedrijf, en Oeffening Der Gaudieven, haer onrust en schelmerijen.
Alsmede 't Bedrieghlick Houwelick, En Philosophische t'Samenspraeck, van twee Gasthuys-honden.
Waer in van verscheyden Ampten en Staten seer kluchtigh ghehandelt werdt. In 't Spaens
beschreven door Michiel de Servantes Savedra. Vertaelt door G. de Bay...

en in 1731 verscheen in twee delen de eerste uitgave van Benjamin van der Meers
vertaling uit het Frans van de novellen De doorluchte vatenspoelster, De edelmoedige
minnaar, Het zigeunerinnetje, De kracht van het bloed, Het bedrieglijke huwelijk, De
samenspraak tussen de honden CtPiOn en Berganza, De engelse Spaanse (La espatiola
inglesa), De twee jonkvrouwen, De jaloerse Estremadureen en Mevrouw Cornelia,
in24:
Vermaakelyke Minneryen, Bestaande in Ongehoorde ontmoetingen, wonderlyke omzwervingen en
zeltzaame uitkoomsten. In 't Spaansch beschreeven door Michiel de Cervantes, Schryver der Historie
van Don Quichot de la Mancha. En nu in zuivere Nederduitsche Taale vertaalt, en met verscheide
vaerzen verrykt Door B.V.D.M...Te Amsterdam [...], MDCOCXXI.

De novelle El licenciado Vidriera (De licenciaat van glas) van Cervantes werd
merkwaardigerwijs niet in het Nederlands vertaald in de zeventiende en achttiende
eeuw25.
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Niet alleen van Cervantes' novellen verschenen er bewerkingen voor het toneel; ook
verschillende episodes uit de Don Quijote inspireerden toneelschrijvers. Zo is Jan
Soolmans' vaudeville, getiteld De verzierde onttoovering van de Gravin Trifaldi door de
dolende Ridder Don Quichot de la Mancha (Amsterdam, 1679), gebaseerd op de
hoofdstukken XXXVI tot XLII uit het tweede deel van de Don Quijote. De episode die
daarop volgt, waarin wordt beschreven hoe Sancho Panza het bestuur van het eiland
Barataria op zich neemt, werd door Simon van der Cruyssen bewerkt tot het blijspel Het
Gouvernement Van Sanche Panche. op het eyland Barataria (Amsterdam, 1681); dezelfde
episode diende als uitgangspunt voor Guilielmus Ignatius Kuria muzikale klucht 't
Gouvernement Van Sancho Panca In 't Eylandt Barataria ... (Antwerpen, 1700). In 1682
bewerkte Cornelis Wils het verhaal over de bruiloft van Camacho (tweede deel,
hoofstukken XX-XXI). Deze zelfde episode werd met overweldigend succes door Pieter
Langendyk bewerkt tot de klucht Don Quichot Op de Bruiloft Van Kamacho
(Amsterdam, 1712). Ook in de negentiende en twintigste eeuw genoot dit blijspel een
grote populariteit26.
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat in de Nederlanden de belangstelling voor Cervantes
aanmerkelijk later ontstond dan in Frankrijk, Italie, Duitsland en Engeland. De
vertaalactiviteiten concentreerden zich in de Noordelijke Nederlanden (Holland), waar,
in tegenstelling tot de Zuidelijke Nederlanden, dankzij de economische welvaart vanaf
het begin van de zeventiende eeuw het artistieke leven opbloeide n. Die vrij late
belangstelling voor Cervantes was ongetwijfeld het gevolg van de anti-Spaanse gevoelens
in het Holland van de eerste decennia van de zeventiende eeuw 28. Pas road de jaren '40
begirt Cervantes bekend to worden bij het Nederlandse publiek; niet vanwege zijn Don
Quijote, hetgeen men zou verwachten, maar door enkele van zijn Novelas ejemplares,
voor het eerst vertaald in 1643. En de eerste complete vertaling van de Quijote dateert,
zoals we hebben gezien, van 1657.
Vooral bewerkingen voor het toneel van enkele novellen en episodes uit de Quijote
genoten een grote populariteit. Dit is niet zo verwonderlijk wanneer men bedenkt dat in
Amsterdam het theaterleven een periode van bloei doormaakte, en waar, vooral vanaf
de jaren '40 van de zeventiende eeuw naar het Nederlands vertaalde of bewerkte
toneelstukken van Spaanse dramaturgen als Lope de Vega, Calderon en vele anderen
ten tonele werden gevoere. Daarna is er een nimmer aflatende belangstelling voor het
werk van Miguel de Cervantes, getuige het grote aantal Nederlandse vertalingen en
bewerkingen, en uitgaven van Franse vertalingen 31 .
Noten
1. De gegevens over de Spaanse uitgaven in de Zuidelijke Nederlanden komen uit Jean Peeters-Fontainas,
Bibliographie des impressions espagnoles des Pays-Bas meridionaux, vol. I, Nieuwkoop, 1965.
2. Bij deze Antwerpse uitgave werden de niet verkochte exemplaren van de Brusselse editie van Jean
Mommaert uit 1662 van een nieuwe titelpagina voorzien.
3. Jean Peetcrs-Fontainas, op. cit., nummers 227-229 en 231-238.
4. Apud R. Roose, "Don Quichotte dans la littirature n6erlandaise aux XVIIe et XVIIIe siecles", Les lettres
romanes, II (1948), p. 48-49.
5. Voor de vertalingen raadplege men Leopoldo Rius, Bibliografla critica de las obras de Miguel de
Cervantes Saavedra, vol. I. New York: Burt Franklin, 1970 (reprint), de hoofdstukken XII-XVII, p. 205370.
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6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.

Cf. Rius, op. cit., nummers 886-889, p. 330-331.
Cf. Prosper Arents, Cervantes in het Nederlands, Gent, 1%2, p. 1-15.
Arents, op. cit., p. 1-15.
Bijvoorbeeld door Rius, op. cit., p. 308-309.
Zie Roose, op. cit., p. 49-50. Over deze schilder schrijft Campo Weyerman in zijn voorwoord (p. XIX)
het volgende: "De Heer Coypel, eerste Schilder des Konings van Vrankrijk [...] tekende en schilderde de
Voornaamste Bedrijven van Don Quichot, en van Sancho Panca, die tot Eenendertig Tafereelen
aangegroeid zyn. De beroemde Picart, gezegd de Romein, bragt die gedeeltelyk in't koper, en de overige
wierden voltooid, door 't Puik van dezzelfs Leerlingen: zynde dus de Kunstprinten, gelyk zy hierachter
vertoond warden, echte Afbeeldzelen van die beroemde Schilderyen".
Cf. Jacob Cats, Het Spaens Heydinnetje. Met inl. en cant. door H.J. Vieu-Kuik, 5e druk, Den Haag: M.
Nijhoff, 1980, p. 87.
Jacob Cats, op. cit., p. 12.
Miguel de Cervantes Saavedra, Voorbeeldige Novellen. Vertaald door Eugene de Bock, Amsterdam: G.A.
van Oorschot, 1966, p.72. In zijn editie van Cervantes' Novelas Ejemplares (Madrid, 1948, p. 129) schrijft
F. Rodriguez Marin dat het hier vermoedelijk gaat om Francisco del Pozo, die in 1602 in Murcia vol
waardering sprak over Lope de Vega's toneelstuk El Veneno Saludable.
Cf. Prosper Arents, op. cit., p. 123-138.
In Faces Augustae, sive Poematia, Quibus Illustriores Nuptiae a Nobili & Illustri vim, D. Jacobo Catsio,
Eq. & Praepot. Hol. ac Frisiae Occidentalis Ord Syndico, antehac Belgicis versibus conscripta4 Iam a
Caspare Barlaeo & Cornelio Boyo Latino Carmine celebrantur, Dordraci. Sumptibus Matthiae Havii et
typis Henrici Essaei. Anno 1643; H. Smilde, Jacob Cats in Dordrecht, Groningen, 1938, p. 267.
Apud Arents, op. cit., p. 139. Hiervan verschenen herdrukken in 1643 en 1657; de toneelbewerking wend
bovendien nog herdrukt in 1671, 1677, 1718 en 1753. Arents, op. cit., p. 140-142. Uit het feit dat in de

prozabewerking van Tengnagel het gezelschap van Preciosa een uitstapje naar Frankrijk maakt, gedateerd
in 1608, tijdens het koningschap van Hendrik van Bourbon, meent Terlingen te kunnen concluderen dat
de bewerker gebruik maakte van een Franse vertaling (cf. "Las Novelas ejemplares de Cervantes en la
literatura neerlandesa del siglo XVII", in Revista de Filologia Espanola, XXXII (1948), p. 195.
Arents, op. cit., p. 143.
Het is niet bekend of met de initialen F.V.S. Felix van Samba vader of zoon wordt bedoeld. De vader
stierf in 1642 te Delft, waar hij, nadat hij uit zijn geboortestad Antwerpen was weggetrokken,
aanvankelijk het beroep van "francoyse" schoolmeester had uitgeoefend. In het Nieuw Nederlandsch
Biografisch Woordenboek, deel 5, onder red. v. P.C. Molhuysen, PJ. Blok en L Knappert, Leiden 1921,
schrijft E. Wiersum: "Felix van Sambix's naam komt voor onder de initialen F.V.S., vaak op
Nederduytsche, uit het Frans vertaalde werkjes" (p. 653).
Cf. Rius, op. cit., nummers 886-889, p. 330-331.
Rius, op. cit., p. 330.
Cf. Prosper Arents, op. cit., n° 167, p. 121.
Cf. Arents, op. cit., p. 145-148.
De Bay schreef ook nog een vervolg op de Samenspraak, onder de titel 't Leven en Bedrijf van Duc
d'Albas Hondt en 't Pirinesche Tooverhol (1658); cf. J. Terlingen, "Une suite du Coloquio de los Perros de
Cervantes", in: Neophilologus, XXXIV (1950), p. 193-206.
Dit werk beleefde een tweede en derde druk in respectievelijk 1733 en 1764; cf. Arents, op. cit., p. 113119.
Pas in 1949 verscheen er een vertaling van een fragment van deze novelle in Vertellingen van Cervantes,
samengesteld en vertaald door A.L. Constandse; de eerste volledige vertaling is, bij mijn weten, die van
de hand van Eugene de Bock, in: Miguel de Cervantes Saavedra, Voorbeeldige Novellen, Amsterdam:
G.A. van Oorschot, 1966.
Voor de vele uitgaven van dit blijspel raadplege men Arents, op. cit., p. 89-102.
Volgens Roose, op. cit., p. 46, geldt voor deze periode dat "la dicadence des lettres flamandes est alors
g6n6rale. [...] la litt6rature avait flichi dans les Pays-Bas du Sud".
De Schepper begint zijn studie over Fkindes y su leyenda negra met de volgende woorden: "Una
avalancha de canciones, caricaturas y dibujos e incluso pinturas, panfletos y tratados tomaron en el siglo
XVI a los espanoles como blanco durante ochenta anos, imputandoles las mas diabolicas intenciones y
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actos de tirania" (in: Espana: ZRuptura 1492?, Dialogos Hisponicos, IV, 11. EdiciOn al cuidado de Maxim.
P.A.M. Kerkhof e.a., Amsterdam, 1993, p. 115). Poelhekke schrijft in zijn dissertatie De vrede van
Munster ('s-Gravenhage, 1948, p. 106) dat "de 'Hispaniteit' voor onze 17de-eeuwers overwegend een
vijandig element" was. Zie voor de anti-Spaanse gevoelens in de zestiende en zeventiende eeuw ook S.A.
Vosters, Spanje in de Nederlandse litteratuur, Amsterdam, 1955, p. 10, 15, 20, 27, enz.
29. Zie ook Juan Terlingen, Las Novelas ejemplares [...] (gecit. art.), p. 189-205.
30. Zie J.A. van Praag, La comedia espagnok aux Pays-Bas an XVIIe et an XVIIk siecle, Amsterdam, 1922.
31. Cf. Rius, op. cit., nummers 472, 476, 477, 478, 483, 488, 491, etc.

Van ridders en andere Dordtse helden
De Don Quichot-vertaling van Lambert van den Bos
RIETJE VAN VLIET & MARCO DE MET
Het "Selsaem trou-geval tusschen een Spaens edelman, ende een heydinne", dat Jacob
Cats beschreef in zijn Trou-ringh, werd voor het eerst in 1637 te Dordrecht op de pers
gelegd; de eerste Nederlandstalige Don Quichot werd 20 jaar later eveneens te
Dordrecht gepubliceerd. Dat is geen toeval. Op initiatief van Jacob Cats hadden Dordtse
dichters, geleerden en kunstenaars een kring gevormd, die bijeenkwam in de Zwijndrechtse Waard in het slot Develstein. Deze kring, waarin "niet minder kunstliefde, maar
wel veel minder begaafdheid gevonden werd dan in de Muiderkrine, was redelijk hecht:
de dichter-vrienden schreven bijvoorbeeld vele drempel- en gelegenheidsgedichten voor
elkaar. Lambert van den Bos, de eerste vertaler van de avonturen van de dolende ridder,
vervulde zestien jaar lang, van 1655 tot 1671, een prominente rol in dit Dordtse culturele
Vanzelfsprekend bespraken deze liefhebbers en navolgers van Cats uitvoerig
diens Spaens heydinnetje tijdens een of meer van de bijeenkomsten en het is heel wel
mogelijk dat de ongetwijfeld enthousiaste besprekingen Van den Bos ertoe hebben
aangezet de vertaling van de Don Quijote ter hand te nemen. Met belangstelling zal de
Dordtse vriendenkring over de schouders van Van den Bos meegekeken hebben, toen
hij de laatste hand legde aan de vertaling, die in 1657 onder de titel Den verstandigen
vroomen ridder, Don Quichot de la Mancha door Jacobus Savry op de markt werd
gebracht.
Als in zo vele steden stelden ook de zeventiende-eeuwse patriciers in de oudste stad
van Holland er een eer in kunstbeschermers en kunstbeoefenaars te zijn. De drosten
aldaar waren gehuisvest in slot DeveLstein en zij stelden het open voor de cultuurminnende elite. Vanaf 1631 was Cornelis van Beveren drost. Onder zijn leiding kende de
kring een grote bloei, al bleef het bij "cleyne buecxkens, cleyne talenten" 3. Overigens was
Van Beveren niet de enige maecenas; de Dordtse patriciers Pompe van Meerdervoort 4
enBradwijckstlvenhudropvnstadge.Omi
te krijgen van de culturele kring waarin Lambert van den Bos verkeerde en in welks
sfeer de vertaling tot stand kwam, volgt eerst een beeld van de leden van het Dordtse
gezelschaps.
Cornelis van Beveren, die zelf heel wat Nederlandstalige verzen op zijn naam heeft
staan, en met wiens zoon Lamberts dochter later zou trouwen, ontving op zijn slot onder
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andere de Dordtse praeceptor Pieter van Godewyck 6, dichter van Catsiaanse verzen. De
predikant Jacobus Lydius was er eveneens gast aan huis; hij baarde in 1671 opzien met
zijn anti-papistische werk Den Roomschen Uylen-Spiegel. De roemruchte Matthijs van
der Merwede, heer van Clootwijk, maakte ook deel uit van de Dordtse kring. Zijn
Ovidiaanse dichtwerk Uytheemsen oorlog ofte Roomse Min -triomfen, in 1651 geschreven
naar aanleiding van zijn Grand Tour naar Rome, genoot grote bekendheid: wegens het
vermeend zedenschendende karakter werd het werk verboden en desondanks (of:
daardoor) vele malen herdrukt'. Als beste der Dordtse dichters noemt Te Winkel mr.
Johan Cornelisz van Someren, geboren Dordtenaar. Deze verliet in 1655 de stad om
pensionaris te Nijmegen te worden; zijn verzen waren eveneens op Jacob Cats
geinspireerd. Andere gasten waren: de rechtsgeleerde Adriaen van Nispen 8, Roeland
Carpentier (schepen van Dordrecht) 9, Willem van Blijenbergh (theoloog en filosoof)' °,
en de leerling van Rembrandt, Samuel van Hoogstraten n.
Het waren niet alleen mannen die in de Dordtse School de dienst uitmaakten. Van
een groot aantal vrouwen weten we dat zij Develstein bezochten. Aan het hoofd van de
Dordtse dichteressen stond Margaretha van Godewyck, dochter van de hiervoor
genoemde Pieter van Godewyck. Zij beheerste de moderne en klassieke talen, en
beoefende ook het Hebreeuws. Haar werk kenmerkt zich door een thematiek, verwant
met die in Lamberts werk: vaderlandse helden, koophandel en zeevaart, Frederik
Hendrik, de Engelse koning Karel I, de verachte Oliver Cromwell enzovoorts. Zij werd
door haar tijdgenoten vergeleken met Anna Maria van Schurman, die dikwijls in Dordt
verbleeri. Andere graag geziene gasten waren Agneta Colvie, Anna van Blockland,' 4
s, Cornelia Blanckenburg16, Maria de Witt'', Catharina en CathrinvMuylwje
18,
Anna
van Beverwijkw en Maria Margaretha van Akerlaecken".
Wilhelmina Oem
Het Dordtse dichtersgezelschap kreeg in de geschiedschrijving weinig lovende woorden
toebedeeld. In de zeventiende eeuw was er sprake van een rivaliteit tussen Amsterdammers en de Dordtenaren. Vondel was voor de laatsten een dankbaar mikpunt. Zo
dichtte Lambert van den Bos in 1647 zijn Geest vande coningin Elisabeth, gericht tegen
Vondels martelaarsdrama Maria Stuart (1646). In de bundel Landt-Levens-lof (1698)21
vandeAmstr chouwbgentJaKrdisntlgechopmn
van Lambert van den Bos, gericht tegen Vondel (evenals gedichten van Vondel tegen
Koenerding en tegen Westerbaen) n.
Later, in de negentiende en twintigste eeuw, werd er eveneens weinig goeds gezegd
van de Dordtse dichters. De geringe waardering hadden ze vooral te danken aan hun
stichtelijke verzen, hun Catsiaanse rijmelarij, hun vele vertalingen en navolgingen en de
geringe oorspronkelijkheid in hun werk.
Zeker in het laatste kwart van de zeventiende eeuw heeft het verval zich ingezet in
de produktieve Dordtse kunstbeoefening. Na 1676 verwaarloosde de stadsregering haar
uitnemende bibliotheek; ze verleende geen giften meer voor de opdrachten van
geschriften. De mecenaten van voorheen waren ijdele magistraten geworden. De roem
van de Illustre School, en daarmee de bloei van filologie, theologie, kunst en letterkunde, was geheel verdwenen. Bovendien stond het toneel op voet van oorlog met de
kerkeraad in Dordrecht: van een bloeiend toneelleven kon dan ook niet langer sprake
zijn.
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Lambert van den Bos is een van de weinige dichters die nog wel enige lof kregen
toegezwaaid, al was dit weer wegens de omvang van zijn produktie dan om de kwaliteit
ervan.
Van den Bos werd op 9 april 1620 gedoopt in de Oude Kerk te Amsterdam'. Hij was
van Zuidnederlandse afkomst; zijn grootvader was in 1585 samen met vele geloofsgenoten gevlucht naar de Noordelijke Nederlanden. Op 31 mei 1641 ging Lambert in
ondertrouw met Maria van Beeck uit Delfshaven. Daar vond op 23 juni de huwelijksplechtigheid plaate, al ging het echtpaar in Amsterdam wonen. Uit de akte van
ondertrouw blijkt dat Lambert het beroep van apotheker uitoefende en dat hij bij de
Munt woonde'. Uit het huwelijk werden minstens negen kinderen geboren.
Waarom Lambert zijn beroep van apotheker en de stad Amsterdam achter zich liet,
is niet duidelijk. In 1652 werd hij aangesteld als rector van de Latijnse School te
Helmond. Na de Vrede van Munster, in 1648, werden in het Zuiden katholieke
schoolmeesters vervangen door protestanten. Uit diverse rekeningen is bekend dat zijn
jaartractement daar 125 bedroee. Dit bedrag legde de stad Helmond bij het
jaartractement van £ 250 dat Lambert "van 't Lant" ontvine.
Drie jaar later, in 1655, verhuisde de familie naar Dordrecht, waar Van den Bos de
functie van conrector aan de Latijnse School vervulde. Het salaris was daar
aanmerkelijk hoger, en: het wijwillig aangegane culturele en intellectuele isolement werd
opgeheven. In zijn Amsterdamse periode had Lambert al enigszins naam gemaakt als
dichter en vertaler, bijvoorbeeld dankzij zijn vertaling van Alessando Giraffi's Napelse
beroerte, die in het eerste jaar van publikatie drie drukken beleefde. In Dordrecht
hervond hij aansluiting bij beoefenaars van de schone letteren en kunsten.
Al een jaar na zijn aanstelling in Dordrecht, op 17 juli 1656, kreeg Lambert het
verzoek van stad en predikanten van Heusden om rector aan de Latijnse School aldaar
te worden. Daar waren de curatoren in Dordrecht niet gelukkig mee; ze wilden Van den
Bos niet missen, maar een salarisverhoging konden ze hem niet bieden. Na een week
kwamen ze met een andere oplossing: net als de rector mocht Lambert in het vervolg
commensalen houden en tevens privelessen gevee. Daarmee ging hij accoord.
Gedurende een aantal jaren kwam de naam van Lambert van den Bos voor op de
groslijst van de ouderlingen, voorgesteld om als zodanig verkozen te worden. Gekozen
is hij echter - in Dordrecht - nooe.
Op 1 maart 1671 nam of kreeg Lambert ontslag als conrector m. Ruim een jaar later
verhuisde het gezin Van den Bos naar Heemstede 32. Wat deed Lambert in die
tussentijd? Hoe kwam het dat hij - blijkbaar - niet direct een andere baan had? Is
Lambert inderdaad ontslagen? Zo ja, waarom? Had Joachim Oudaen gelijk, toen hij
uitvoer tegen Lambert van den Bos:
Of zoekt gy nu, gy die u zelven, door uw' vadzigheyd, dronkenschap, en ongebonden leven, uyt het
Schoolbestuurderschap tot Dordrecht hebt uytgeworpen, dus aan de dooden uw' leed te wreeken?
en, even als de Dronkemans, die van schelen hoofdzweer, en armoede in de beurs gequollen, niet
weten waar zy 't zoeken zullen, maar welken alles verveelt, alles tegen de borst is, in alles den voct
tegen den drempel te stoten? veel nutter had gy dan wederom een tweede Dordrechtse Arkadia
toegestelt, vol zenuwlooze en ongezoute vertellingen, van uw' zotte Laura, en haar gezelschap, en
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uwe vodderyen de Drukkers voor groot geld aangesmeert; want dan had gy maar de Jeugd wat ontsticht,33

Laten we eerst deze beschuldiging in ogenschouw nemen. In de actaboeken van
curatoren, kerkeraad of in de resolution van de Oud-Raad zijn geen aanwijzingen te
vinden dat Lambert zich aan dronkenschap of ander ontoelaatbaar gedrag heeft
bezondigd. Zou dit zo zijn, dan moeten gegevens daarover te vinden zijn in de acta die
op de twee maanden voor Lamberts ontslag betrekking hebben en die niet overgeleverd
zijn. Dan zou het vergrijp zo ernstig geweest moeten zijn, dat de curatoren onmiddellijk
hebben ingegrepee. Verder werd Lambert nog in december 1670 - twee maanden
eerder - gekandideerd voor ouderling: zijn levenswandel moet dan eigenlijk onbesproken
zijn. Bovendien werd hij drie jaar later, in Heemstede, wederom als ouderling
gekandideerd en zelfs gekozen. Wat de beschuldiging van Oudaen ook weerspreekt, is
het feit dat Lamberts dochter Maria in 1672 trouwde met de zoon van de drost van
Develstein; een dergelijk huwelijk zou zeker geen doorgang hebben gevonden als de
vader van de bruid lallend over straat liep.
Wanneer we ontslag wegens wangedrag of ander vergrijp uitsluiten, blijven twee
mogelijkheden over. Of Lambert heeft zelf ontslag genomen, of hij heeft zijn conge
gekregen. Dat hij zelf ontslag heeft genomen, lijkt onwaarschijnlijk, zeker gezien zijn
fmanciele positie in relatie tot zijn omvangrijke gezin. Meer voor de hand ligt de
mogelijkheid dat de curatoren van de Illustre School te Dordrecht tot ontslag hebben
moeten overgaan, maar om geheel andere redenen. Er zijn aanwijzigen die erop duiden
dat het niet zo goed ging met de school en dat reorganisatie en sanering in het verschiet
lagen. Op 5 juli 1670 kregen, blijkens de resolution van de Oud-Raad, de curatoren de
bevoegdheid op eigen gezag leraren te ontslaan' Dan nog blijft de vraag: waarom werd
juist Lambert ontslagen?
Waarschijnlijk moeten we het antwoord zoeken in de politiek. Door de dood van
Cornelis van Beveren in 1663 had de verre van geliefde Dordtenaar Cornelis de Witt
zich een voorname positie weten te verwerven in de regering van Dordrecht. Hij is er
burgemeester geweest en heeft bijvoorbeeld de stad vertegenwoordigd bij de Staten van
Holland. Ook was hij 6en der curatoren van de Illustre School. Lambert had voor hem
in 1667 nog een welkomstlied gedicht (Welkomst van den Wel-edelen achtbaren,
gestrengen Heer, de Heer Cornelis de Wit, tot Dordrecht by Simon onder de Linde). Van
enig geschil tussen Lambert en De Witt leek toen geen sprake. Maar: Lambert toonde
zich in zijn werk zeer stadhoudersgezind, wat hem omstreeks 1671 kan hebben
opgebroken, toen de kwestie omtrent het Eeuwig Edict een steeds grotere rol ging
spelen en die uiteindelijk op 20 augustus 1672 de koppen deed rollen van de gebroeders
De Witt. Een politieke kwestie kan zijn kandidaatstelling voor ouderling en het
huwelijk van zijn dochter niet hebben tegengehouden. Integendeel: Lamberts stellingname tegen De Witt zou wel eens bevorderlijk geweest kunnen zijn. Als Lambert van den
Bos inderdaad ontslagen is omdat hij zich tegen De Witt had opgesteld, dan is ook te
verklaren waarom Lambert zich zo fel keerde tegen de gebroeders De Witt in zijn
Reysende Mercurius (1673) en het vervolg daarop, de Spaensche Mercurius (1674). Voor
Oudaen vormden beide werken aanleiding tot zijn rabiate, 150 pagina's lange aanklacht
tegen Lambert van den Bos. Dat Lambert misschien wel eens dronken van een van de
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Develstein-avonden was thuisgekomen, kwam Oudaen goed van pas. Het blijft voorlopig
echter gissen naar de ware toedracht.
In Heemstede was Lambert van den Bos wederom een figuur van aanzien. Hij werd
er rector, waarschijnlijk van de Latijnse School'. In 1674, het jaar waarin Oudaen hem
attaqueerde, werd hij tevens gekozen tot ouderling.
Zijn laatste jaren bracht hij door in Vianen. Daar is hij in (of reeds vtoor) 1683 op
63-jarige leeftijd als rector aangesteld van de Latijnse School. Ook daar genoot hij een
zekere status, want hij werd er toegelaten tot de stedelijke magistraat m. Hij is 78 jaar
geworden: op 22 augustus 1698 arriveerde zijn zoon Theodorus van den Bos in Vianen
voor de afhandeling van de erfenis van zijn overleden vader.
De literaire nalatenschap van Lambert van den Bos is immens. Het is niet verwonderlijk
dat hij op een lijn wordt gesteld met auteurs als Simon de Vries en Jacob Campo
Weyermae: of het hun nu om den brode, om de faam of om het vertier te doen was,
alledrie hebben ze het schrijven tot ambacht weten te verheffen. Lambert van den Bos
publiceerde in ongeveer dezelfde periode als Simon de Vries ruim 70 werken,
oorspronkelijk of in vertaling, meestal in het Nederlands, een enkele keer in het Latijn.
Hier zijn de vele (gelegenheids-)gedichten die hij heeft geschreven niet bij inbegrepen.
Net als De Vries en Weyerman was Van den Bos een veelzijdig auteur: hij schreef en
vertaalde treurspelen, heldendichten, kronieken, land- en reisbeschrijvingen, medische
werken en hij compileerde vele bundels van uiteenlopend karakter.
Indien de toeschrijving correct is, is zijn oudst bekende publikatie de Wonderbaeruit 1641, uitgegeven te Dordrecht
lijken strijdt tusschen de kikvorschen ende de muysen
door Jasper Goris. Dit werk is een vertaling/bewerking "toegepast op de Nederlandsche
oorloge", van de Griekse fabel Batrachomyomachia, die op naam van Homerus is
overgelevercr. In 1660 verscheen de tweede druk van deze vertaling, te Dordrecht door
Jasper Goris en diens zoon Johannes verzorgd. Interessant aan deze uitgave is dat op de
titelpagina de initialen van de vertaler genoemd worden: L.I. Dit zou een afkorting
kunnen zijn voor Lambert Iacobsz. Als de vertaling werkelijk van de hand van Van den
Bos is, dan is het opmerkelijk dat het tot 1645 duurde voor hij opnieuw een werk
publiceerde, en wel het treurspel Carel de negende, anders Parysche bruyloft, over de
moord op en vervolging van de Hugenoten in Frankrijk. De initialen waarachter de
auteur van Carel de Negende zich op de titelpagina verschuilt, zijn ditmaal iets
duidelijker: L.V.B.
De eerste publikatie waarop zijn achternaam ondubbelzinnig wordt vermeld, zijn de
Essays of Poetische betrachtingen uit 1646, op kosten van de auteur uitgegeven door
Jacob Lescailje te Amsterdam. Tot zijn vertrek uit Amsterdam brachten Lescailje en
andere Amsterdamse uitgevers nog een tiental heldendichten, vorstenspiegels en
treurspelen van Van den Bos uit. Gedurende zijn verblijf in Helmond heeft hij, voor
zover bekend, geen nieuwe werken gepubliceerd. Vanaf het moment echter dat hij zich
in Dordrecht aansloot bij de culturele kring aldaar, kreeg hij een stevige voet tussen de
deur bij plaatselijke boekhandelaren, zoals Jacob Braat, Jacobus Savry en Nicolaes de
Vries: niet minder dan 25 van zijn boeken (eigen werk en vertalingen) uit de periode
1655-1671 voeren de plaatsnaam Dordrecht in het impressum of het colofon. Daarnaast
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verschenen er te Amsterdam herdrukken van veel van zijn eerder gepubliceerde werken.
Voor Van den Bos zijn deze Dordtse jaren ongetwijfeld zijn vetste geweest als publicist.
De veelzijdigheid van Van den Bos als schrijver blijkt ook uit zijn vertalingen: hij
vertaalt uit het Latijn, het Grieks, het Frans, het Engels, het Italiaans en het Spaans. Het
is wellicht verrassend te constateren dat hij het meest uit het Engels heeft vertaald, met
als goede tweede het Italiaans. Dit is niet zonder belang met betrekking tot zijn vertaling
van de Don Quijote. Dit is de enige die hij, aldus de titelpagina, "uyt de Spaensche in
onse Nederlantsche tale overgeset" heeft. Gezien het feit dat er al enkele decennia
Engelse en Italiaanse vertalingen bestonden van de Quijote, lijkt het niet gewaagd te
veronderstellen dat Van den Bos een van deze (of beide) bij zijn vertaling gebruikt
heeft.
Ondanks die veelzijdigheid is er duidelijk een rode draad in het oeuvre van Van den
Bos waar te nemen, namelijk zijn fascinatie voor vorsten en helden. Heldendichten
behoorden tot Zijn vroegste publikaties en ook zijn laatst verschenen boeken handelden
over de "op- en ondergang der grooten". Sommige personen van koninklijken (of
stadhouderlijken) bloede waren het in zijn ogen waard in een aparte historische of
biografische schets in de boekhandel bijgezet te worden, zoals Karel IX, Maria Stuart,
Koningin Elisabeth, Karel de II, Willem de Zwijger en Willem III. Vele anderen kregen
een plaatsje in compilatiebundels met titels als Het konincklyk treurtoonnee4 ofte Op en
onder-gangh der keyseren, koningen en vorsten (1656), Keur-stof deses tydts, behelsende de
voomaemste geschiedenissen of rampsaligheden der grooten (1672) en Prael-tooneel der
doorluchtige mannen (1676). Zijn belangstelling voor het hofleven blijkt ook uit zijn
vertaling uit het Italiaans van het etiquetteboek De volmaeckte hovelinck van Baldazar
de Castiglione (1662). Zijn populairste, of in ieder geval meest herdrukte vertaling betrof
echter de lotgevallen van een echte anti-held: Don Quichot.
-

Prosper Arents geeft in zijn bibliografie Cervantes in het Nederlands
overzicht van edities van de vertaling van Lambert van den Boe l:

het volgende

[le dr.]
Dordrecht, J. Savry, 1657.
[2e dr.]
Amsterdam, A. van den Heuvel, 1669.
[3e dr.]
Amsterdam, B. Boeckholt, 1669.
[Nieuwe titeldruk]
Amsterdam, B. Boeckholt, 1670
3e dr. [= 4e dr..]
Amsterdam, W. van Lamsvelt, J. van Lamsveld, en J. Hulk, 1696
Se dr.
Amsterdam, W. de Coup, W. van Lamsveld, Ph. Verbeek, 1699
6e dr.
Amsterdam, J. Graal, J. en W van Heekere, 1707.
6e dr. [Nieuwe titeldr.]
Amsterdam, J. Rohan en P. Visser, 1707. (Klandestiene uitgave.)
7e dr.
Amsterdam, P. Visser, 1732
[7e dr. op titelpag.? Nieuwe titeldr.?] Amsterdam, S.J. Balde, 1732.

"Er zijn dus zeven drukken en vermoedelijk drie nieuwe titeldrukken", aldus zijn

conclusie. Dat "drie" kan gereduceerd worden tot "twee". De laatst vermelde editie van
Si. Balde (= Si. Baalde) is namelijk een ghost, en Arents heeft de sleutel tot deze
conclusie zelf in handen gehad. De gegevens heeft hij, zoals hij aangeeft, overgenomen
uit de boekhandelslijst van Abkoude en Arrenbere. Hij had al vastgesteld dat Baalde
als uitgever in de tweede helft van de achttiende eeuw actief was, en kon dus niet uit de
voeten met het jaartal 1732. Het simpele antwoord is te vinden in het voorwoord van de
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Abkoude-Arrenberg: in die boekhandelslijst, samengesteld voor collega-boekhandelaren
(en niet voor twintigste-eeuwse filologen of boekhistorici) wordt "alleenlijk den
tegenwoordigen Bezitter of Drukker" genoemd. Met andere woorden: Baalde had het
restant van de editie van 1732 overgenomen en gold ten tijde van het verschijnen van de
Abkoude-Arrenberg als de rechtmatige kopijbezitter. Een editie op zijn eigen naam is
er nooit geweest.
Al evenaart Don Quichot zijn grote held en voorvader Amadis van Gallia er niet
mee, het aantal van zeven herdrukken en twee titeluitgaven in 75 jaar is respectabel. Het
is echter niet alleen de verdienste van Cervantes dat Den verstandigen vroomen ridder,
Don Quichot de la Mancha aansloeg. Van den Bos en Savry hebben er duidelijk naar
gestreefd een integere vertaling te leveren en geven blijk van inzicht in de tekst en de
`meta-ironie' van Cervantes, zoals die onder andere vorm heeft gekregen in de manier
waarop het fictionele karakter van het verhaal wordt ondermijnd. Cervantes verwijst
immers voortdurend naar een werkelijkheid buiten het boek, die op haar beurt ook weer
fictioneel is. Dat Van den Bos inzicht in de tekst had, blijkt uit de kwaliteit van de
vertaling", die ook nu nog genietbaar is; dat hij ook openstond voor de ironie van
Cervantes heeft onder andere geleid tot enkele subtiliteiten in het voorwerk: op de
gegraveerde titelpagina's bijvoorbeeld worden naast Don Quichot, Sancho Panza en
Dulcinea ook Amadis, Roelant en Merlijn afgebeeld. Op de versozijde van de eerste
titelgravure is het volgende gedicht afgedrukt:
Swicht Angeel' en Oriaen
Dulcinea komt te baen,
Amadis en Roelants Speer
Buygen voor 'er Standert neer.

Na de typografische titelpagina, de opdracht van Savry aan Pieter de Sondt en het
voorwoord door Lambert van den Bos, volgt dan, in plaats van een traditioneel
drempeldicht over de kwaliteiten van de auteur en de vertaler', een gedicht getiteld "'t
Geslachte van Don Quichot in t' gebergt Serre Morena, in de Rots van hem sells
gegraveert, namaels in 't Arabis, maar nu in duytsch overgezet", ondertekend met S.V.H.
In een notedop presenteert Samuel van Hoogstraten de zelfgeschreven genealogie van
de dolende ridder. Met andere woorden, nog voor de vertaling begint wordt de lezer op
diverse manieren geconfronteerd met de gelaagde wereld van Don Quichot, geheel in de
geest van Cervantes.
In zijn editie van 1669/1670 heeft Bakes Boekholt het gedicht "Op de roem-beruchte
daden van den dapperen ridder Don Quichot de la Mancha" in de plaats gesteld van de
opdracht van Savry aan De Sondt. Dit is wel een traditioneel drempeldicht, waarin de
waarde van de tekst wordt aangegeven: dat wie zijn daaden leest, lacht uyt met
luyder keelen". In alle latere uitgaven van de vertaling van Van den Bos is het voorwerk
in deze samenstelling overgenomen.
Boekholt beschikte bij het drukken van zijn editie over de 24 platen die in 1657 voor
de illustraties waren gebruikt. De maker van de platen zou Salomon Savry zijn geweest'.
Wel heeft Boekholt een nieuwe titelgravure laten snijden, waarop de elementen van de
twee gegraveerde titelpagina's van Savry zijn samengebracht. Als vaste bijnaam kreeg
Don Quichot de bijnaam "Ridder van de leeuwe" (wat heel wat wervender klinkt dan
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"Ridder van de droevige figuur", zoals Sancho Panza zijn meester meestal noemt).
Doordat Boekholt niet het duodecimo-formaat van de eerste editie heeft aangehouden,
maar zijn versie in octavo heeft gedrukt, is de paginering geheel veranderd. De ingrepen
op de koperplaten om de passende paginering aan te brengen, zijn duidelijk zichtbaar.
Omdat de gravures voor een kleiner formaat boek zijn gesneden, moesten de afdrukken
met extra veel bladwit worden afgesneden.
Bij de eerstvolgende editie, in 1696, konden de uitgevers niet meer de hand leggen
op de originele platen. Lucas Scherm heeft nieuwe gravures gemaakt (inclusief een
nieuwe titelgravure), waarop minder details te zien zijn en de arceringen veel grover
zijn. Ook deze editie werd, evenals alle latere edifies, in octavo-formaat uitgegeven.
Opvallend genoeg werd de grootte van de gravures gehandhaafd: ze zijn bij het kopioren
niet vergroot tot bladspiegelformaat en worden dus ook door extra bladwit omgeven. Tot
en met de editie van 1732 zijn deze gravures van Scherm gebruikt, met deze
kanttekening dat ze voor de editie van 1707 enigszins zijn bijgesneden.
De vertaling op zichzelf heeft ook niet geheel ongeschonden 1732 gehaald. Als we
de uitgave (roofdruk?) van Arent van den Heuvel uit 1669 buiten beschouwing laten,
waarin flink in een aantal hoofdstukken is gesnoekr- vinden de eerste ingrijpende
wijzigingen plaats in de vijfde druk uit 1699 (een jaar na Lamberts dood). Enkele
hoofdstukken in het eerste deel die inhoudelijk samenhangen, zijn samengevoegd,
waardoor het aantal hoofdstukken gereduceerd werd van 52 tot 49. Bovendien is de
tekst, zoals op de titelpagina wordt aangegeven, "op nieuws overzien, en van veele
misstellingen gezuiverd". Tenslotte is er een uitgebreid register achter het tweede deel
toegevoegd. Verantwoordelijk voor al deze ingrepen was Gotfried van Broekhuizen,
bekend gebleven om zijn vertalingen uit het Frans van reisbeschrijvingen en historische
werken. De editie van 1707 volgt de uitgave van 1699 geheel, maar in 1732 ontfermde
een ander zich over de tekst. Deze onbekend gebleven editeur heeft de tekst niet alleen
"van veele misstellingen" maar ook van "aanstootelyke Spreekwyzen" gezuiverd. Dit klinkt
dreigend, maar in de praktijk blijkt het wel mee te vallen. De wijzigingen zijn, voor
zover gebleken uit een steekproef, vooral op woordniveau doorgevoerd. De hoertjes die
Don Quichot in het tweede hoofdstuk van boek 1 bij de herberg ziet staan, beschreef
Lambert van den Bos als "twee jonge deerens". Dit is in de editie van 1732 afgezwakt tot
"twee jonge wouwen". Ook de ironische aanduiding "de oude deem" voor de
huishoudster van Don Quichot is consequent veranderd in het brave "de oude maagt".
De erotische toespelingen in de herdersliedjes zijn daarentegen wel woordelijk
gehandhaafd. Ook is nauwelijks ingegrepen in de grove taal die tijdens ruzies en
gevechten over en weer werd geslingerd. De vele verwensingen van katholieke signatuur
zijn eveneens, afgezien van spellingswijzigingen, onveranderd overgenomen.
In verschillende opzichten kunnen we Lambert van den Bos vergelijken met Weyerman.
Beiden hebben een groot en veelzijdig oeuvre nagelaten, beiden vertoefden enkele jaren
in Vianen, beiden beheersten vele talen, beiden hebben zich over Cervantes' Don
Quijote ontfermd. Daarmee houdt de vergelijking op. Want waar Weyerman excelleerde
in stijl en creativiteit, bleef Lambert steken in een plichtbewust bedrijven van
letterkunde.
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Noten
1. J. te Winkel, Ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde, deel III (Haarlem 1923), p. 544 e.v.
2. De archivalische gegevens over de biografie van Van den Bos zijn gebaseerd op de ongepubliceerde
doctoraalscriptie van F.A.S. Wilke, Lambert van den Bos. Univ. van Amsterdam 1969 (DNL 1543).
3. Citaat van Pieter van Godewyck, geciteerd naar J.L. van Dalen, a.w., p. 160.
4. Lambert van den Bos noemde hem in zijn Dordrechtsche arcadia (1662) de "wijsen Periander".
5. Uitgebreide overzichten van leden van de Dordtse School in: J.L. van Dalen, 'De Dordtsche dichtschool'.
p 160-189; en J. Scheltema, 'De Dordsche dichtschool vdor den fare 1672'. In:
In: De tijdspiegel 1905", p.
J. Scheltema, Geschied- en leuerkundig mengelwerk, deel III3. Utrecht 1823, p. 35-152.
6. Pieter van Godewyck schreef verscheidene gedichten op het werk van Lambert van den Bos, zoals voor
diens Konincklyk treurtoonneel (1656) en in Sacrum melos (1662).
7. De Roomse Min-triomfen is libertijns, kritisch tegenover heersende opvattingen over godsdienst en
moraal. Reeds twee jaar later verscheen Geestelyke Minne-vlanunen, een werk dat braaf, moralistisch en
Catsiaans oogt, maar dat bij nadere lezing op een onderhuidse manier erotiek blijkt te verheerlijken.
Over beide werken: M.A. Schenkeveld-van der Dussen, 'De poetica van een libertijnse zelf-voyeur' en
'De geestelijke (?) minnevlammen van Mathijs van der Merwede van Clootwijk'. Resp. in: Nieuwe
Taalgids 82 (1990), nr. 1, p. 2-15 en 85 (1993), nr. 1, p. 14-25. Een korte biografische schets alsmede een
keuze uit de Roomse Min-triomfen vindt men in Paul Dijstelberge, Mathijs van der Merwede (1613-1664),
gedichten. Amsterdam, Uitgeverij ADL 1992.
8. Hij werd door Johan de Witt gevraagd Cornelis de Witt te verdedigen, vlak voor hun moord in 1672. In
zijn jeugd stond hij bekend als vertaler, hij werd geprezen om zijn (minne)dichten. NNBW IV, k. 10281029.
9. Aan hem droeg Lambert van den Bos in 1661 zijn Britannias of Herstelde majesteyt op. Ondanks zijn
verwantschap met de familie De Witt, stelde hij zich tegen hen op in de jaren '70. Carpentier had een
grote letterkundige belangstelling en stond bekend als Latijns dichter. NNBW II, k. 301.
10. Anti-spinozist en hermeticus. Blijkens de opdracht van Van den Bos' De historie van sijn majesteyt Karel
de II (1660) was Van Blijenbergh de neef van Lambert. Van Blijenbergh heeft een gedicht geschreven
voor Sacrum melos (1662). Over zijn vriendschap met Samuel van Hoogstraten: M. Roscam Abbing, De
schilder & schnjver Samuel van Hoogstraten, 1627-1678. Leiden, Primavera Pers 1993.
11. Deze woonde van 1655 tot 1662 weer in zijn geboortestad, wear hij de onbezoldigde functie van provoost
van de Munt van Holland bekleedde (een functie met vele voordelen). In Dordrecht was Van
Hoogstraten ook lid van de Broederschap der Romeinen, een sociEteit van mensen die Rome hebben
bezocht. M. Roscam Abbing, op. cit., p. 10. Na de voltooiing van dit artikel is over Van Hoogstraten en
zijn literaire netwerk een dissertatie verschenen: P. Thissen: Werk netwerk en letterwerk van de familie
Van Hoogstraten in de zeventiende eeuw. Amsterdam [etul, 1994. (Diss. Nijmengen).
12. J. Scheltema, op. cit., p. 75. Als schilderes wekte Margaretha de bewondering van tijdgenoten. Ook werd
zij geprezen om haar bedrevenheid in het graveren op glas, en om haar zang en clavecimbelspel. Ze
correspondeerde met geleerden als Barlaeus, Salmasius en Senguerdius. NNBW VII, k. 476-477.
13. Dochter van Andreas Colvius, predikant van de Waalse Kerk te Dordt; deze was ook een der Dordtse
dichters. Agneta muntte uit in het vervaardigen van handwerken en andere kunsten; zij werd door
Margaretha van Godewyck bijzonder geroemd. NNBW I, k. 627.
14. Anna was dik bevriend met Anna Roemer Visscher en Catharina van Muylwijk. Zij huwde Cornelis
Boeij, een Zeeuwse dichter, vriend van Jacob Cats en Johan van Beverwijk. J. Scheltema, op. cit., p. 74.
Van Beverwijk droeg aan haar in 1639 zijn uitvoerige prozawerk Van de uutnementheyt des vrouwelicken
geslachts op. Van Beverwijk was eveneens lid van de Dordtse School; hij overleed echter in 1647 en heeft
Lambert er dus niet ontmoet.
15. Jacob Cats droeg aan haar in 1618 Galathea ofte harders-clachte op. Zij was vermaard als dichteres en
zangeres. Van der Aa V, p. 368.
16. Van Beverwijk roemde haar muzikale kwaliteiten in zijn Van de uutnementheyt des vrouwelicken geslachts.
Cornelia was beroemd als zangeres en toonkunstenares. Van der Aa I, p. 178.
17. Niet duidelijk is in hoeverre zij famile is van Johan en Cornelis de Witt (hun wader maakte, ten tijde dat
Cats in Dordrecht woonde, ook deel uit van het kunstminnende gezelschap). Maria de Witt stond bekend
als dichteres en schreef tevens Latijnse gedichten. Van der Aa VII, p. 121.
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18. Zij muntten uit in verschillende kunsten en talen. Bij uitstek waren ze bedreven in het Latijn. Van der
Aa V, p. 10. Zie over hen Johan van Beverwijk, Van de uutnementheyt des vrouwelicken geslachts, p. 145.
19. Dochter van Johan van Beverwijk.
20. Dochter van de schout van Dordt. Bekend als geslachtsrekenkundige en als dichteres. Zij genoot zelfs
jaargeld van de keurvorst van Brandenburg en diens gemalin Louise Henriatte van Oranje. Van der Aa
I, p. 41; NNBW I, k. 51.
21. Opgedragen aan Petronella Cats, de dochter van Jacob Cats.
22. De competentiestrijd tussen de Dordtse dichters en Vondel blijkt ook uit gedichten die over en weer
werden geschreven. Zo dichtte Vondel in 1630 "Apol, op Helikon gezeten, / Vraagt al zijn heilige
Poeten, / enz.", geparodieerd door de Dordtenaars met "Alvol, op heeleton gezeeten, / Vraagt al zijn
dronken kale neeten, / enz.". Zelfs de naam van Joost van den Vondel bleef geen woordspeling
bespaard: "Sotje vol van Sonden". Vondel, denkend dat hij het van Cats te verduren had, reageerde met
"Tap-vol, op Doele-ton gezeten / Lands beedlers vraagt, die 't yolk op-eten / enz.". De animositeit wend
dusdanig dat vele geschillen tussen kerk en staat erbij werden gesleept en bijzondere voorvallen erin
gemengd. Bijvoorbeeld het voorval met de hond Tijter, die door de Leidse schout Bondt wend begraven.
Vondel hierover in een van zijn hekeldichten: "Schout Bondt, op 't hondekot gezeten, / Laat alle hondemelkers weten, / enz." Uiteindelijk wend het de Amsterdamse overheid te gortig, waarna ze er een einde
aan maakte. J. Scheltema, Op. cit., p. 102-105. Vondels verzen zijn geciteerd uit J. van den Vondel,
Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza. Ed. M. Smits-Veldt en M. Spies. Amsterdam, Becht 1986,
p. 919 en 926.
23. Zijn ouders waren Jacob Lambertsz van den Bos en Maritjen Hermans, die op 18-4-1609 in ondertrouw
waren gegaan. Bij de doop van hun oudste kinderen, op 21-3-1613 en 12-11-1615, was Jacob van den Bos
tapper van beroep. Toen Lambert ten doop wend gehouden, was hij "cijtermaker". Moeder Maritjen was
afkomstig uit Kampen.
24. Het ondertrouwregister te Amsterdam vermeldt 25-6; het trouwregister van Delfshaven vermeldt 23-6.
In dit register heet de bruid: Maria van der Beecq.
25. Op 26-11-1638 deed Lambert examen voor meesterknecht (twee proefstukken); op 10-7-1640 examen
voor apotheker (zes proefstukken). G.A. Amsterdam F.A. Collegium Medicus 27 nr. 20 (Namen van de
Apothecers, die hun het examen zoo voor Mr. als Mr Kneghts hebben onderwoipen).

26. G.A. Helmond rek. nr. 1008, f. 34 verso; nr. 1009, f. 37 verso; en nr. 1010, f. 34 verso. De laatste rekening
betreft een lager bedrag: 100.
27. Uit een vcrzoelcschrift uit 1655 aan de Raad van State over een aanstelling aan de Latijnse en Duitse
School blijkt dat het land-tractement tamelijk karig was voor cen rector; daarom legde de stad Helmond
er kennelijk op toe. G.A. Helmond, nr. 259.
28. De Illustre School was sinds 1579 gehuisvest in het voormalige klooster van St.-Clara, in de Nieuwstraat
te Dordrecht. Oorspronkelijk was het de Latijnse School, maar nadat een pestepidemie in 1635 Holland
en dus ook Dordrecht had geteisterd, waardoor slechts weinig leerlingen waren overgebleven, besloot
men er een Illustre School van te maken. De school kende, toen Lambert er arriveerde, zeven klassen
met zes kraren. Er was Un rector en ien connector, naast hen werkten er nog een eerste praetor, een
Latijnse ondermeester, een Duitse meestcr (vergelijkbaar met een leraar Nederlands) en cen
schrijfmeester.
29. Beide voorrechten waren slechts de rector van de Illustre School voorbehouden. Deze moest dan ook
zijn goedkeuring geven aan het voorstel der curatoren. Dit gebeurt op 30-7-1656. G.D.J. Schotel, De
Illustre School te Dordrecht. Utrecht 1857, p. 108.
30. Voor het eerst kwam zijn naam voor op de lijst van 14-12-1662 (GA Dordrecht, acts Kerkeraad nr. 15)
en voor het laatst op 18-12-1670 (nr. 16). Er werden overigens zo'n 100 kandidaten op de lijst geplaatst
maar slechts zes konden gekozen wonden.
31. Hij kreeg nog 2 maanden wedde ad £ 100 en voor de turf £ 30. G.A. Dordrecht tr. rek. 2672, f. 77 resp.
87.
32. G.A. Dordrecht DTB nr. 23.
33. J. Oudaen,Aanmerkingen op de beschuldigingen, raakende de Heeren Gebroederen De Witten, van Lambert
van den Bos in zynen Reyzenden Mercurius de selve heeren te last gelegt
(Frederikstad bij Johan Ernst
Smith 1674), p. 5 (UBL 706 G 17). Dit werk wordt voorafgegaan door de Haagsche broedermoord, en
gevolgd door het Vervolg der aanmerkingen. Hij was de eerste die Lambert van dronkenschap beschuldig-
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34.
35.
36.

37.
38.

39.

40.
41.
42.
43.
44.

45.
46.
47.

de. Deze beschuldiging werd door Knuvelder overgenomen (deel II, p. 540) en is ook te vinden in H.
Krol en J. Heniger, 'Lambertus van den Bos of Lambertus Sylvius (1620-1698), een veelschrijver, rector
te Vianen'. In: In het land van Brederode 15 (1990), p. 3-4 en 38-43.
Met betrekking tot een college van Van den Bos, die dikwijls dronken school en stad onveilig maakte,
weten we dat de curatoren meer dan Brie jaar geduld uitoefenden: G.A. Dordrecht, actaboek der
curatoren 23-9-1661, 7-1-1664 en 28-8-1664.
G.A. Dordrecht, actaboek van de Oud-Raad, nr. 52, f. 100 recto en verso.
NNBW HI, k. 1450-1451.
R.A. Haarlem: Heemstede, Schepenrollen nr. 550 (1671-76), f. 18 recto.
Op 8-1-1690 komen we hem tegen als schepen van Vianen. R.A. Den Haag: Recht. Archief Vianen nr.
F 1-88, nieuwe nummering 93. Ook op 1-5, 13-6, 14-8, 28-8 en 28-11 van dat jaar maakte Lambert acten
op. Zijn naam is herhaaldelijk te vinden in het Register van procuration, caution, attestation enz. (16801722). Ook op 11-7-1698 komt zijn naam nog voor in het Register, vlak voor zijn overlijden.
Modern Encyclopedia der wereldliteratuur. Gent 1963, dl. 9, p. 232 (s.v. Vries).
P. De Rynck en A. Welkenhuysen: De Oudheid in het Nederlands. Baarn 1992, p. 122.
P. Arents: Cervantes in het Nederlands Bibliografie. Gent 1962, p. XII.
It Arrenberg: Naamregigter van de bekendste L..] Nederduitsche boeken. Voorheen uitgegeven door J. van
Abkoude. Rotterdam 1773 (2e dr.: Rotterdam 1788).
Abkoudc-Arrenbcrg, fol. *3r.
J. de Bruync: Algunas observaciones acerca de un superlativo de texto del Quijote y su traduccion por
Lambert van den Bos'. In: Linguistica Antverpiensia 20 (1986), p. 34-43. Helaas geeft De Bruyne geen
antwoord op de vraag of de vertaling gebaseerd is op het Spaanse origineel of op een andere vertaling.
Wel last hij zien aan de hand van Cervantes' veelvuldig gebruik van de overtreffende trap dat Van den
Bos dankzij zijn goede kennis van het Latijn tot een degelijke vertaling kon komen. Bijv.: "Confiada
estoy, senor poderosisimo, hermosisima senora y discretisimos circunstantes, que ha de hallar mi
cuitisima en westros valeriosisimos pechos acogimiento, no menos placid° que generoso y doloroso"
[cursief MvV/MdN] wordt bij Lambert van den Bos: "Ick heb een vast vertrouwen, akiermachtigste Heer,
alderschoonste Vrouw, en wijse verstandige Omstaenders, dat mijn droefheyt sal vinden in u
edelmoedigste inborsten een edele en droevige toegang".
In het voorwerk bij Lamberts vertaling van Seneca's treurspel Agamemnon (1661) heeft Samuel van
Hoogstraten wel een dergelijk traditioneel drempeldicht geschreven.
Arents, op. cit., p. 2, maar zie ook het artikel van Daniel Horst hierna.
Arents, op. cit, p. 3-5.

De prenten in de Don Quichot-bewerking van
Jacob Campo Weyerman
DANIEL HORST
Met zijn uitgave De voornaamste gevallen van den wonderlyken Don Quichot beoogde de
Haagse uitgever Pieter de Hondt niet een getrouwe bewerking van Cervantes'
meesterwerk te leveren. Hem stond veel meer een prachtboek voor ogen, waarin de
illustraties een centrale rol vervulden. Dit blijkt bijvoorbeeld al uit de aankondiging op
de titelpagina: wat die "voornaamste gevallen" waren, werd bepaald aan de hand van
"XXXI Kunstplaaten", vervaardigd door "den beroemden Picart den Romein, en andere
voornaame meesters". Om deze gravures heen leverde Jacob Campo Weyerman zijn
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bijdrage in de vorm van een bewerking van de tekst van Cervantes "op een' vryen en
vrolyken trant" en "gedichten ter verklaaring van iedere kunstprint".
De primaire bronnen die ons informatie verschaffen over de vervaardiging van de
illustraties in deze uitgave, zijn van tweeerlei aard: ten eerste zijn er de opmerkingen van
de vertaler in de introductie, en ten tweede de opschriften op de prenten zelf.
Weyerman beschrijft het ontstaan als volgt l:
De Heer Coypel [...] tekende en schilderde de Voornaamste Bedryven [...] die tot 31 Tafereelen
aangegroeid zijn. De beroemde Picart, gezegd de Romein, bragt die gedeeltelyk in't koper; en de
avenge wierden voltooid, door 't Puik van deszelfs Leerlingen: zynde dus de Kunstprinten, gelyk zy
hier achter vertoond worden, echte Afbeeldzelen van die beroemde Schilderyen.

Deze informatie komt overeen met hetgeen er op de prenten in de vorm van opschriften
vermeld staat. De opschriften geven echter ook meer informatie, namelijk over de
andere inventoren naast Coypel en welke de leerlingen waren die de rest van de platen
verzorgd hebben.
Deze bronnen geven weliswaar de hoofdlijnen aan, maar niet het totale
ontstaansproces. Om een houvast to bieden kan de totstandkoming van de illustraties als
volgt worden samengevat. Van 1715 tot 1751 werkt de Franse schilder Charles Coypel
(1694-1752) aan een serie van 28 kartons, ontwerpen voor wandtapijten. Naar deze
ontwerpen worden zelfstandige gravures vervaardigd door een groep Franse graveurs;
een deel van deze prenten wordt als een serie uitgegeven door Louis Surugue in Parijs.
Deze losse prenten hebben als voorbeeld gediend voor de etsen van Bernard Picart en
de andere illustratoren. Picarts overlijden in 1733 brengt een eind aan zijn inbreng in dit,
nog onvoltooide project. Bijna tien jaar later wordt het project opnieuw opgepakt en voltooid door Picarts leerling Jacob van der Schley, in samenwerking met enkele andere
prentkunstenaars. In 1746 verschijnt dan de uitgave van Pieter de Hondt met daarin de
voltooide reeks van in totaal 31 prenten.
In 1715-16 voltooit Charles Coypel het eerste doek in een serie ontwerpen voor
wandtapijten met voorstellingen uit de lotgevallen van Don Quichot. In 1714 had de
jonge schilder, hij was toen nog maar 20 jaar oud, waarschijnlijk op aanbeveling door
zijn vader Antoine Coypel, een aan het hof van Lodewijk XIV invloedrijke schilder, de
opdracht voor de reeks gekregen van de Manufacture Nationale des Gobelins, het
Franse nationale atelier voor wandtapijten 2. Vanaf dit jaar zou hij tot aan zijn dood met
tussenpozen aan dit project blijven werken. In totaal werden 28 ontwerpen vervaardigd,
waarvan 24 in de jaren tot 1727, drie tussen 1731 en 1734, en de laatste in 1751, een jaar
voor zijn dood3. De ontwerpen voor de tapijten, kartons genaamd, werden met olieverf
op doek geschilderd, met afmetingen van ca. 125 x 130 cm (afb. 2) 4. Van enkele
ontwerpen zijn nog getekende voorstudies bewaard gebleven s. De wandtapijten
vervaardigd naar Coypels ontwerpen kunnen als typische voorbeelden van de Franse
Rococo beschouwd worden. De centrale voorstelling met een scene uit het verhaal nam
maar ongeveer een kwart van het oppervlak in beslag, de rest van het tapijt werd gevuld
met weelderige ornamenten van bloemenguirlandes, medaillons, dieren en trofeedn,
opgebouwd uit wapens en delen wapenrusting. De tapijten waren een groot commercieel
succes: tot 1794 werden maar liefst negen versies van de reeks vervaardigd, in totaal
meer dan tweehonderd wandtapijten 6.
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Bij de keuze van de uit te beelden episodes uit het verhaal heeft Coypel zich niet laten
leiden door de selecties voor harden in eerder verschenen geillustreerde werken. Deze
uitgaven baseerden zich voornamelijk op de eerste geillustreerde uitgave van de Don
Quijote, in 1657 uitgegeven bij Jacobus Savry te Dordrecht, met illustraties die worden
toegeschreven aan zowel Jacobus als Salomon Savry 7. De schilderijen van Coypel tonen,
in vergelijking met eerdere selecties, een voorkeur voor de elegante episodes uit het
verhaal, voor de meer galante taferelen met hoffelijke gezelschappen, ten koste van de
gevechtsscenes. De spot en hoon die de ridder en zijn knecht in eerdere voorstellingen
ten deel vallen, hebben in de doeken van Coypel plaats gemaakt voor een mildere bejegening, waardoor de capriolen van de hoofdfiguren bij de beschouwer eerder in
sympathie en goedaardig vermaak resulteren. De composities van de schilderijen geven
blijk van Coypels belangstelling voor het theater. De hoofdpersonen figureren altijd centraal op de voorgrond; soms duiden enkele figuren een tweede plan aan, en de voorstelling wordt op de achtergrond afgesloten met een landschap of kamerwand, hetgeen als
achterdoek werkt. Behalve in zijn schilderijen verwerkte Coypel het verhaal van Don
Quichot ook in een (onuitgegeven) toneelstuk en in een
De prenten die Coypel van 1723 tot 1734 van zijn ontwerpen liet graveren, zullen
zeker aan het succes van de reeks hebben bijgedragen. Met het vervaardigen van deze
grafische reprodukties werd de bekendheid van zijn werken onder een breder publiek,
ook buiten Frankrijk vergroot. De reeks prenten werd in opdracht van Coypel
vervaardigd door een groep graveurs die onder leiding stond van Louis Surugue l° (afb.
3)11. Die graveerde het grootste deel van de prenten en verzorgde tevens de uitgave van
de reeks'. In latere uitgaven van deze serie werd het aantal voorstellingen uitgebreid tot
uiteindelijk 31 stuks, waarvan 25 naar Coypels schilderijen, aangevuld met zes prenten
naar nieuwe inventies, die door andere kunstenaars speciaal voor deze reeks waren
ontworpen'. De prenten werden als zelfstandige objecten vervaardigd, en dus niet als
illustraties in verband met een gepubliceerde tekst.
De ontwerpen van Coypel werden al snel door anderen gebruikt als bron voor
geillustreerde uitgaven van de Don Quijote. De uitgave van Knaplock uit 1725 te Londen
wordt als de eerste vermele. Twee jaar eerder dan de uitgave van Pieter de Hondt uit
1746, verschijnt de Spaanse uitgave uit 1744 van Pierre Gosse en Adriaen Moetjens te
Den Haag. Hierin zijn 22 prenten als boekillustratie opgenomen. Deze illustraties zijn
sterk verkleinde, spiegelbeeldige, vrij slaafse kopieen naar de Franse prenten, gebaseerd
op de composities van Coypel (afb. 4)'. Deze prenten, etsen, zijn vervaardigd door een
groep Nederlandse prentkunstenaars, bestaande uit Jacob Folkema, Simon Fokke en
Pieter Tanje. Door het, in vergelijking met de Franse originelen, meer verticale formaat
van deze prenten, werd de voorstelling aan de zijkanten ingeperkt en verhoogd aan de
bovenzijde. Waarschijnlijk bevat deze uitgave het 1739 gedateerde portretje van Cervantes door Jacob Folkema, naar het schilderij van G. Kent, welke in ieder geval in de
uitgave van 175516 terug te vinden is. Het lijkt dus aannemelijk dat de (ongedateerde)
illustraties ontstaan zullen zijn in de periode tussen 1739 en 1744.
De ontstaansgeschiedenis van de illustraties voor de uitgave van De Hondt uit 1746
overlapt deels met dit project, maar werd jaren eerder aangevangen. Volgens de inleiding van Jacob Campo Weyerman werden de illustraties verzorgd door Bernard Picart
en zijn leerlingen. Als we de gegevens van alle 31 prenten op een rijtje zetten, blijkt dat
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Picart twaalf van de voorstellingen in prent heeft gebracht, Jacob van der Schley dertien,
Pieter Tanje vijf en tenslotte wordt de naam van Simon Fokke op een illustratie
vermeld". Van de drie laatstgenoemde kunstenaars wordt in de literatuur alleen Jacob
van der Schley als leerling van Picart genoeme. Pieter Tanje blijkt echter in de leer to
zijn geweest bij Jacob Folkema, die weer wel een leerling was Picart was'. Als we
daarnaast bedenken dat ook Louis Surugue, de graveur en uitgever van de Franse reeks,
van 1710-1714 een leerling van Picart in Amsterdam is geweest', dan wordt het duidelijk
dat al deze kunstenaars met elkaar en met elkaars werk bekend moeten zijn geweest.
Enkelen van hen hadden ook eerder samengewerkt bij een ander project, de
zogenaamde `Bijbel van Hoet', waarbij ook de uitgever Pieter de Hondt betrokken was.
Deze omvangrijke prentbijbel (naar inventies van Gerard Hoet, Houbraken en Picart)
werd uitgegeven door De Hondt in 1728. Verantwoordelijk voor de illustraties waren
o.a. Picart, Surugue, Folkema en Tanje. Samenvattend kan gesteld worden dat van de
drie opeenvolgende projecten waarin gebruik gemaakt werd van de ontwerpen van
Coypel, de Franse prentreeks onder leiding van Surugue vanaf 1724, de eerste geillustreerde uitgave naar Coypels ontwerpen uit 1744 met de prenten van Folkema en de
uitgave uit 1746 van De Hondt, twee werden verzorgd door leerlingen van Picart, en een
deels door hemzelf werd uitgevoerd en werd voortgezet door een leerling.
Gezien hun eerdere succesvolle samenwerking is het mogelijk dat het initiatief tot de
uiterlijke verzorging van De voornaamste gevallen van den wonderlyken Don Quichot
door De Hondt en Picart is genomen. Welke rol Jacob Campo Weyerman hierbij heeft
gespeeld, is onduidelijk. Wellicht was het oorspronkelijke de bedoeling dat Picart de
vervaardiging van alle illustraties voor zijn rekening zou nemen, maar door zijn
overlijden in 1733 kon dit plan geen doorgang vinden. In de laatste twee jaren van zijn
leven voltooide Picart twaalf illustraties voor het boek n. Aan de voortgang van het project komt dan een voorlopig eind. Na een periode van ca. tien jaar wordt de draad weer
opgepakt en worden de overige illustraties voor het boek door andere graveurs voltooid.
Dit kan worden afgeleid uit het feit dat alle dertien prenten die Picarts leerling Jacob
van der Schley leverde (hij heeft hiermee van alle illustratoren de grootste inbreng) zijn
gedateerd. Deze dateringen lopen van 1742 tot en met 1745. De overige zes illustraties
van Tanje en Fokke zijn niet gedateerd, maar zullen ook wel in deze periode van vier of
vijf jaar zijn ontstaan. We hebben boven gezien dat gedurende deze periode Tanje en
Fokke ook bezig waren met het vervaardigen van prenten ter illustratie van de uitgave
van Gosse en Moetjens uit 1744. Het is opvallend dat deze kunstenaars het zich niet
moeilijk hebben gemaakt en voor de beide uitgaven van 1744 en 1746 illustraties van
dezelfde episodes hebben geleverd (afb. 5 en 6)22.
Z,owel bij Tanje en Fokke als bij Jacob van der Schley valt op dat zij, in vergelijking
met de prenten van Picart, in hun illustraties de originelen, de Franse prenten, zeer
nauwkeurig en bijna zonder afwijkingen navolgden. Ook pier geldt dat door het verschil
in afmeting het beeld in de hoogte iets werd uitgebreid. Wellicht ten overvloede: het feit
dat de prenten van Picart c.s. spiegelbeeldig zijn aan de Franse prenten en dus in
dezelfde richting als Coypels ontwerpen zijn gemaakt, is een verdere aanwijzing dat zij
naar de Franse reprodukties zijn gekopieerd, en niet naar de oorspronkelijke tekeningen
of schilderijen van Coypel, daar er bij het proces van kopieren een omkering van het
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Afb. 5: Pieter Tanj6, Entrada de Sancho Pansa en la Isla Barataria, ets (foto: UB Amsterdam)
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Atb. 6: Pieter Tanj6, Entree de Sancho dans l'Isle de Barataria, ets (foto: KB Den Haag)
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Louis Surugue, La fausse Princesse de Micomicon, gravure (foto: Rijksprentenkabine4 Amsterdam)
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A/b. 8: Bernard Picart, La fausse Princesse de Micomicon, ets (foto: KB Den Haag)
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beeld ontstaat. Opvallend is ook het bijna letterlijk citeren van de Franse onderschriften
van de Franse voorbeelden op de illustraties in de Nederlandse vertaling van Weyerman.
Als enige van de illustratoren is Bernard Picart enigszins creatief omgesprongen met
zijn voorbeelden'. Twee voorbeelden kunnen dit illustreren. Als we de prent van Louis
Surugue, die identiek is aan Coypels schilderij, vergelijken met de prent van Picart (afb.
7 en 8)24 dan vallen er meteen enkele veranderingen op. Waar in Surugues prent Don
Quichot alleen zijn helm heeft afgezet, heeft de ridder in de voorstelling van Picart zijn
gehele wapenrusting uitgetrokken en opgehangen aan de grote boom rechts. Verder zijn
er twee rijdieren toegevoegd en werden de twee toeschouwers achter de boom meer
naar de rand van de scene verplaatst. Een tweede, aardig voorbeeld kan worden
geillustreerd met behulp van de ontwerptekening die Picart maakte voor plaat 22 in het
boek (afb. 9 en 10) 25. Op de tekening, die eerst direct naar het Franse origineel is gekopieerd, zijn wijzigingen aanwijsbaar die Picart over zijn eerste opzet heeft aangebracht.
Zo heeft hij bijvoorbeeld de poten van het namaakpaard oorspronkelijk als balken
getekend en ze daarna veranderd in meer levensechte benen. Ook is de geschoren boom
op de achtergrond na een eerste opzet aanzienlijk verkleind.
De tekening vertoont ook een aantal kenmerken die ons iets meer kunnen vertellen
over de werkwijze die Picart gevolgd heeft. De tekening is in rood krijt uitgevoerd en
aangebracht op een raster van potloodlijnen en de contouren zijn met een scherp
instrument doorgedrukt. Van een dergelijk raster werd gebruik gemaakt om een
afbeelding op een ander object over te kunnen brengen. Picart zal in dit geval de
voorstelling van de te kopieren prent eveneens van een dergelijk raster hebben voorzien,
om deze vervolgens in zijn tekening op een andere schaal, maar met behoud van de
compositie en de onderlinge verhoudingen te kunnen reproduceren. Na eventuele
wijzigingen op de tekening te hebben aangebracht, werd de voltooide tekening op de
etsplaat gelegd, waarna de contouren van de voorstelling werden doorgegriffeld. Door
dit procede kon de voorstelling integraal van het papier op de koperplaat worden
overgebracht, waarna de etser de lijnen van de voorstelling in de etsgrond verder
uitwerkte. De ontwerptekeningen van Picart zijn onvoldoende uitgewerkt om
zondermeer als voorbeeld voor de etser te kunnen hebben gediend. Daarom werd waarschijnlijk bij het in details voltooien van de voorstelling het Franse voorbeeld ernaast
gehouden. De prenten in het boek vertonen dikwijls een combinatie van ets en gravure.
Met deze laatste techniek werden regelmatige lijnen met een burijn direct in de koperplaat gesneden, vaak om donkere delen van de voorstelling te accentueren.
Over het uiteindelijke resultaat moeten de vervaardigers wel tevreden zijn geweest.
Dat de ontwerpen van Coypel hier een grote bijdrage aan hebben geleverd staat buiten
kijf, maar vergelijking met de illustraties in de Spaanse uitgave uit 1744 maakt duidelijk
dat het gebruik van deze ontwerpen op zichzelf geen garantie is voor een buitengewoon
resultaat. In de uitgave van De Hondt lijkt er echter een esthetisch bijna ideale verhouding tussen beeld en tekst te zijn gevonden, zeker in vergelijking met eerdere
geillustreerde uitgaven van de Don Quijote.
Noten
1. M. de Cervantes Saavedra: De Voornaamste
Hondt, 1746), introductie p. XIX.
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De bijnaam 'den Romein' die Bernard Picart zowel op de titelpagina als in bovenstaande citaat
meekrijgt, behoorde toe aan zijn vader Etienne Picart 'le Romain', die deze naam kreeg vanwege zijn
lange verblijf in Rome (bron: Thieme-Becker: Kiinstkr Lexikon, dl. XXVI, p. 574).
Thierry Lefrancois: Charles Coype4 Peintre du roi (1694-1752), Paris 1994, p. 64.
Lefrancois, p. 145-373 (hoofdstuk "Peintures et pastels").
Lefrancois, cat. nr. P. 23, p. 163-164.
Lefrancois, cat. nr. D. 8, p. 415 en D. 42, p. 433.
Johannes Hartau: Don Quijote in der Kunst. Wandlungen drier Symbolfigur, Berlin 1987, p. 39.
Toeschrijving aan Jacobus Savry zie: Hartau, op.cit., p. 34. Toeschrijving aan Salomon Savry zie: Don
Quijote, Ausgaben in Vierhundert Jahre, cat.
tent. Biblioteca Nacional, Madrid en Museum fiir
Kunsthandwerk, Frankfurt am Main, Madrid 1991, cat. nr . 34, p. 123.
Hartau, p. 41.
Lefrancois, p. 44.
Inventaire du fonds francais, graveurs du XVIIIe siecle,
BibliothIque Nationale, D6partement des
Estampes, dl. IV, p. 601.
Gravure door Francois Joullain, naar het schilderij van Coypel, uitgegeven door Surugue.
Rijksprentenkabinet Amsterdam, 275 x 330 mm, inv. nr . RP-P-OB-47.001, zie Lefrancois, op.cit., bij cat.
nr. P. 23, p. 163-164.
Het is onduidelijk uit hoeveel prenten de vroege uitgave van de reeks bestond, en wanneer deze voor het
eerst verscheen. Het Inventaire du fonds franfais (p. 601) maakt melding van een reeks van 25, waarvan
de 24ste in 1736 verscheen. Hartau (p. 44) vermeldt een reeks van 25 uit ca. 1724. Uit de ontstaansdata
die Lefrancois voor de afzonderlijke prenten geeft, blijkt echter dat er in 1724 nog geen 20 voltooid
waren.
Aan de gehele reeks van 31 prenten werkten de volgende graveurs mee. De 25 prenten naar Coypel
warden vervaardigd door. Nicolas-Dauphin de Beauvais (2), Charles-Nicolas Cochin pire (3), MarieMagdeleine Horthemels-Cochin (2), Jean-Baptiste Haussard (1), Francois Joullain (3), Bernard L6pici6
(1), Francois de Poilly le jeune (1), Simon-Francois Ravenet (1), Charles-Nicolas Silvestre (1), Louis
Surugue (8) en Nicolas-Henri Tardieu (2). Dc zes aanvullende prenten warden gemaakt naar ontwerpen
van Francois Boucher (1), Pierre-Charles Trimolitres (2), Jacques-Philippe Le Bas (1), en CharlesNicolas Cochin fils (2).
Don Quijote Ausgaben in Vierhundert Jahre, cat. nr. 34, p. 132.
De hier afgebeelde illustratie is ontleend aan: Vida y hechos del ingenioso hidalgo Don Quixote de la
Mancha (dl. II), uitgegeven door Johann Caspar Arkstee en Henricus Merkus, Amsterdam en Leipzig
1755. Deze uitgave maakt gebruik van dezelfde platen als de uitgave van 1744. Jacob Folkema, ets, 125
x 75 mm, Universiteitsbibliotheek, Amsterdam, sign. 2354 E 9.
Don Quijote Ausgaben in Vierhundert Jahre, cat. nr. 34, p. 123-124. Zie ook noot 15.
Deze kunstenaars waren verantwoordelijk voor volgende illustraties, Bernard Picart: 2, 5, 6, 8, 10, 11, 14,
15, 17, 21, 22 en 27; Jacob van der Schley: 1, 3, 4, 7, 9, 12, 16, 23, 25, 26, 29, 30 en 31; Pieter Tanj6: 13,
18, 19, 24 en 28; Simon Fokke: 20.
Thieme-Becker: Kiinster Lexikon, dl. XXX, p. 108.
Thieme-Becker, Kiin.stler Lexikon, dl. XII, p. 152.
Thieme-Becker, 1Ciinstler Lexikon, dl. XXXII, p. 302.

21. Impostures Innocentes, ou Recueil d'Estampes [...] par Bernard Picart, Dessinateur et Graveur (...).,

Amsterdam 1734, Catalogue, p. 8: `Una Histoire de Dom-Quichotte en XII. Planches in Quarto, choisies
d'aprIs les principales de celles qui ont 6t6 faites a Paris sur les Tableaux de Charles Coypel, avec
quelques petits changemens par B. Picart en 1732. a 1733'
22. Herkomst afb. 4 zie de uitgave van 1755 (noot 15), dl. IV, p. 108. Herkomst afb. 5, Cervantes' Don
Quichot, ed. De Hondt 1746, plaat XXIV.
23. De veilingcatalogus van Picarts nalatenschap vermeldt onder de groep 'Estampes' op p. 21 als no. 100
`Les Don Quichotte de Coypel complet.' Bernard Picart was dus in het bezit van de Franse prentreeks
naar Coypels ontwerpen. Geveild bij Philippe van der Land, 25 November 1737, to Amsterdam (exemplaar van deze veilingcatalogus in The British Museum). Zie bij Frits Lugt: Repertoire des catalogues de
ventes publiques, periode 1600-1825, La Hayc 1938, nr. 478.
Met dank aan Nelke Bartelings die mij op deze veilingcatalogus attendeerde.
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Aft).

9: Bernard Picart, Ontwerptekening voor Don Quichotte et Sancho month sur un Cheval de Bois,
simaginent traverser les Airs, pour alter vanger Doloride (foto: Teylers Museum, Haarlem)
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Afb. 10: Bernard Picart, Don Quichotte et Sancho months sur un Cheval de Boi4 simaginent traverser les Airs,
pour alter vanger Doloride, ets en gravure (foto: KB Den Haag)
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24. Afb. 6, Louis Surugue, gravure, 270 x 330 mm, uitgegeven door Louis Surugue, Rijksprentenkabinet
Amsterdam, inv. nr. RP-P-OB-47.000; Afb. 7 uit Cervantes' Don Quichot, ed. De Hondt 1746, plaat VIII,
Bernard Picart, ets, 220 x 160 mm.
25. Afb. 8, Bernard Picart, tekening in rood krijt, penseel in rood, op ruiten gebracht in potlood en de
contouren doorgegriffeld, 200 x 156 mm, Teylers Museum, Haarlem. Scholten, H.J., Catalogue Raisonne
des Dessins des Ecoles Franfaise et Hollandaise. Mus& Teyler a Haarlem, Haarlem 1904, p. 350, nr. 138
(Portefeuille S*). In deze collectie bevinden zich de voorstudies voor alle twaalf illustraties van Picart.
Met dank aan R.J. te Rijdt voor zijn informatie.
Afb. 9, zie: Cervantes' Don Quichot, ed. De Hondt 1746, plaat XXII, Bernard Picart, ets en gravure,
220 x 164 mm.

Voornaamste gevallen in folio en kwarto
De Don Quichot-uitgaven van Pieter de Hondt
JOSE DE KRUIF
,k om de
De historien van Don Quichot worden te Parys door een voornaam meester gegraveem moog4
zotheit van den een, door de konst en 't verstand van den ander, aan de eeuwigheit te consacreren: de
bedryven der Don Quichots onzer eeuw die in zotheid van actien alle zyne actien zeer ver te boven gaan,
zal men tot zulk een einde behoeven te teekenen noch te graveren

De Amsterdamsche Argus l

Jacob Campo Weyerman zal de bovenstaande tekst, geschreven door zijn aartsvijand
Hermanus van den Burg in 1721 misschien wel gelezen hebben. Uit zijn eigen teksten
blijkt in ieder geval dat hij in 1724 al kennis genomen had van de inhoud van Cervantes'
Don Quijote 2. Hij zal in die jaren echter niet vermoed hebben dat hij zelf in 1745/1746
als vertaler in de Haagse Gevangenpoort zou meewerken aan een Nederlandse uitgave
van de Don Quijote, eveneens door voorname meesters gegraveerd.
Cervantes gaf er met zijn Don Quijote blijk van meer waarde te hechten aan ware
naastenliefde dan aan uiterlijk christelijk vertoon. Volgens twintigste-eeuwse
beschouwers is de Don Quijote vooral een persiflage op de Contrareformatie en religieus
fanatisme. Maar omdat de godsdienst in Spanje staatszaak was, zou de auteur zijn
toevlucht genomen hebben tot handig verhullen van alles wat nadelig zou kunnen zijn
voor gevestigde instellingen. Kennelijk is Cervantes toch net niet handig genoeg geweest:
in 1624 werden enkele passages uit het verhaal in Portugal door de Spaanse overheersers in de ban gedaan. In 1640 werd het boek in Spanje door de inquisitie verboden
vanwege 66n zin: "Werken van liefdadigheid die achteloos worden gedaan, hebben geen
waarde"3.
De Spaanse verboden hadden, zoals dat gaat, weinig effect op de populariteit van het
verhaal. Het boek werd achtereenvolgens in 1612 in het Engels, in 1614 in het Frans, in
1621 in het Duits en in 1622 in het Italiaans op de markt gebracht.
De eerste vertaling in het Nederlands verscheen toen Don Quichot al beroemd was
geworden. De vertaler was Lambert van den Bos, J. Savry te Dordrecht was de uitgever.
Deze eerste Don Quichot in het Nederlands was, net zoals de uitgave van De Hondt
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later, geillustreerd. Gezien het aantal herdrukken is deze vertaling een succes te
noemen4. Mogelijk heeft dit succes de Haagse boekhandelaar/uitgever Pieter de Hondt
geinspireerd bij het op de markt brengen van de uitgave van 1746, waarvoor passages uit
de Quijote vertaald waren door Jacob Campo Weyerman, die ze tevens had "verrykt met
het Leeven van M. de Cervantes Saavedra". Daarmee was Weyerman ook de eerste
Nederlandse biograaf van Cervantes. De gevangen genomen deugniet diende een leven
te beschrijven dat even wisselvallig was geweest als zijn eigen bestaan. Ook Cervantes
verbleef herhaalde malen in gevangenschap en stierf, net als Weyerman zou overkomen,
in de grootst mogelijke armoede.
Pieter de Hondt

Pieter de Hondt (1696-1764) staat volgens E.F. Kossmann, historiograaf van de Haagse
boekhandel, bekend als uitgever van prachtdrukken. Als zoom van boekverkoper
Abraham de Hondt vestigde hij zich al op jonge leeftijd zelfstandig met twee winkels,
eidn in de grote Zaal van het Binnenhof en eon in de stad. In 1726, na de dood van zijn
vader, nam hij ook diens winkel op de Zaal over en werd hij meester in het gilde. In
datzelfde jaar trouwde hij met Elisabeth Nairac, die uit de rijke Amsterdamse bankiersfamilie Nairac afkomstig was'.
Het huwelijk met Elisabeth Nairac zou later nog van betekenis worden voor de
zaken van Pieter de Hondt. De Haagse boekhandel maakte in de eerste helft van de
achttiende eeuw een moeilijke periode door. Het gildeboek meldt: "Sedert den jaare
1737 tot den jaare 1747 is geen Aantekening gehouden wie dat Deken en Hooftmannen
zijn geweest, door ongelulddge tijden en groot discredit van Boekverkoopers, waardoor
enige zijn geruineert geworden en het gilde kastje met verscheyde papieren is vermist
geworden'. Omdat de zetkosten een onwrikbare (dure) post waren, was het winstgevend
veel te herdrukken. Frankrijk is, zeker in de zeventiende en achttiende eeuw, een
belangrijke afzetmarkt geweest voor Nederlandse boekhandelaren, onder andere omdat
het een veel groter taalgebied was dan het Nederlandse. De Franse uitgevers klaagden
dan ook steen en been over nadrukken uit Holland.
In 1723 vermeldde een krantebericht dat Parijs strenger zou gaan optreden tegen
verboden boeken en dat er importbeperkingen zouden komen. Dit was een klap voor de
Nederlandse boekverkopers die zich joist op de lucratieve export naar Frankrijk richtten.
Waarschijnlijk ontstond er vanaf 1724 een gebrek aan liquide middelen bij meerdere
boekverkopers tegelijk. De handel met Frankrijk zou zich, dankzij smokkel en
medewerking van corrupte overheidsdienaren, later wel weer herstellen, maar voor veel
Haagse uitgevers was het toen al te laat. Boekhandelaren als Alberts, De Merville, Van
Lom en Lunenburg waren eind jaren twintig, begin jaren dertig failliet gegaan.
Anderen schijnen zich op speculatie te hebben gericht om het hoofd boven water te
houden. Er werd een - later beruchte - compagnie van vijven opgericht, onder leiding
van Pierre Gosse jr., en waarvan deel uitmaakten de boekverkopers Gerardus Block,
Swart, Beauregard en Moetjens. Block viel al in 1744 of door faillissement. Men
probeerde zich via de compagnie van vijven te redden door veel niet gecontroleerde
aucties onder boekverkopers te houden. De onverkochte fondsen werden onderling in
veiling gebracht en met royale obligaties betaald. Deze obligaties werden vervolgens met
de boeken als onderpand getransporteerd naar buiten de boekhandel verkerende
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derden7. Met andere woorden, door het creeren van ongedekte schuldbekentenissen aan
elkaar kwamen de boekverkopers aan middelen om rekeningen van derden toch te
kunnen voldoen. Deze derden liepen vervolgens het risico met waardeloze papieren te
blijven zitten.
Pieter de Hondt staat in de personele quotisatie-registers van Den Haag uit 1744
vermeld als taxabel in klasse 4. Hij kon zich een huur van f 575,- per jaar veroorloven
en hield er twee dienstbodes op na. Zijn inkomen werd geschat op f 1000,- per jaar en
daarnaast dachten de schatters dat hij over het nodige kapitaal kon beschikken. Achter
de melding van zijn geschatte inkomen is echter korte tijd later toegevoegd: "f 800,insolvent", wat wil zeggen dat de taxateurs hun aanvankelijke inschatting hadden herzien
in verband met financiele moeilijkheden van de Honde.
Pieter was dan ook al woeg betrokken geraakt bij het speculatienet van Pierre
Gosse. Toen in 1744 een nieuwe crisis uitbrak, werd hij een van de eerste slachtoffers.
Hij had echter in een opzicht geluk: zijn voomaamste crediteur was zijn zwager, de
Amsterdamse bankier Guillaume Nairac. De schuld aan Nairac was vooral te wijten aan
borg staan voor zijn medespeculanten. Het was dus zaak van hen geld en, als dat er niet
was, andere waardevolle zaken te verkrijgen. De Hondt schijnt snel forse maatregelen
genomen te hebben. Met Johannes Swart, die hem f 24.177,- verschuldigd was, en met
Adriaan Moetjens kwam hij in januari 1746 tot een oplossing.
Gosse en Beauregard bracht hij voor het gerecht en later probeerde hij de zaken
met hen via een onderhands contract te regelen. Met geen van beide acties had hij
succes. Pas in 1755 kon hij door bemiddeling van Jacques Pinet, in die dagen een redder
van vele Haagse boekverkopers, met hen tot overeenstemming komen.
In de tussentijd vroeg en verkreeg hij zes maanden 'sfirete de corps' en zorgde hij
ervoor tijdelijk afwezig te zijn om tijd te winnen. Zijn schoonouders steunden hem in
1745 met een schenking van maar liefst f 5300, contant. Ondanks de nog vrij lang
voortslepende strubbelingen tussen hem en zijn medespeculanten lukte het Pieter om,
waarschijnlijk vooral dankzij de hulp van zijn schoonfamilie, al in juni 1745 van het
gerecht een verklaring te verkrijgen waarin werd gesteld dat zijn then op orde waren9.
-

Don Quichot

Gegeven de hiervoor beschreven financiele perikelen is het besluit van De Hondt om
zo'n duur uitgevoerde publikatie als De voornaamste gevallen van den wonderlyken Don
Quichot op de markt te brengen, opmerkelijk. De gelijktijdig verschijnende Hollandse
en Franse vertalingen werden aangeboden in kwarto en in folio, waarbij de folio-editie
zeer luxe, met randversieringen aan de bladzijden en een rood en zwart gedrukte
titelpagina was uitgevoerd. De voorbereidingen vonden in een voor de uitgever wel
bijzonder ongunstige periode plaats. Die voorbereidingen waren, gezien de datering van
de prenten, waarschijnlijk al in 1742 begonnee. Bij de uiteindelijke uitgave in de eerste
helft van 1746 waren de ergste financiele moeilijkheden nog maar net achter de rug.
Anderzijds moet opgemerkt worden dat De Hondt zich nauwelijks afgaf met
goedkopere uitgaven. Veel van de door hem uitgegeven boeken kenmerken zich door
fraaie druk, duur papier, groot formaat en uitgebreide, zeer fraaie illustraties. Zo gaf hij
in 1747 Histoire generates des voyages uit, een zeer dure uitgave, rijkelijk voorzien van
illustraties. Ook voor dit boek moeten de voorbereidingen al veel eerder begonnen zijn.
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Achterin de Histoire generales des voyages is een catalogus te vinden van een aantal
boeken die de Hondt op dat moment kon leveren. Kennelijk richtte de catalogus zich
speciaal op de tijdgenoten die kapitaalkrachtig en geinteresseerd genoeg waren om niet
alleen de Histoires generales, maar ook andere zeer dure werken aan te schaffen. Bijna
de helft van de in de catalogus aangeboden boeken was uitgevoerd in het luxe
folioformaat, een volgende 24% werd in kwarto aangeboden. Ruim tweederde van de
boeken hadden dus de duurste formaten, waarbij bij menig werk als aanprijzing vermeld
stond dat het boek zo rijk en mooi geillustreerd was. Kreten als "avec quantite de
figures" werden vaak gehanteerd". In het begin van de zeventiende eeuw was het aantal
uitgegeven folianten en kwarto's min of meer gelijk, maar in de eeuw erna schijnen de
kleinere formaten de boventoon te zijn gaan voeren, zo deelt A.C. Kruseman ons mee.
Uiteindelijk, zo meldt hij: "bleven de folianten en kwatrijnen de ernstige monumenten
van een hooghartigen voortijd" 12. De Hondt ging, gezien de samenstelling van zijn catalogus niet met zijn tijd mee. Hij probeerde consequent een kapitaalkrachtige en
prachtlievende markt te blijven bedienen.
De Don Quichot was dus niet het enige kostbare boek dat De Hondt in een voor
hem financieel moeilijke periode uitgaf. Blijft de vraag waar hij het benodigde beginkapitaal vandaan heeft gehaald. Natuurlijk zorgde het gebruik van platen voor twee
versies, een Franstalige en een Nederlandstalige, voor een zekere kostenspreiding, maar
toch moet behoorlijk in dergelijke uitgaven geinvesteerd zijn. Had hij mensen gevonden
die bereid waren mee te investeren, misschien de familie van zijn vrouw? Had hij meer
kapitaal tot zijn beschikking dan de moeilijkheden in 1745 doen vermoeden? Duidelijk
wordt, dat we nog veel te weinig weten van de bedrijfseconomische aspecten van de
achttiende eeuwse boekhandel om dit soort vragen te kunnen beantwoorden.
Hoeveel de produktiekosten van het boek precies hebben bedragen is helaas niet te
achterhalen, maar gezien de kostbare uitvoering moeten die niet gering zijn geweest.
Hoopte Pieter vanwege de populariteit van het verhaal en het kennelijke succes van de
vertaling van Lambert van den Bos op een flink aantal herdrukken? Voor de potentiele
koper van dit boek was de prijs in ieder geval fors: f 20,- voor de kwarto-uitgave en
f 30,- voor een exemplaar in folio, at gauw vier tot acht weken levensonderhoud in die
dagen.
De prijzen van andere Don Quichots in het Nederlands lagers in dezelfde periode
aanmerkelijk lager. De oude en rechte Don Quichot de la Manche, de zevende druk van
de vertaling van Lambert van den Bos, door Pieter Visser te Amsterdam uitgegeven in
1732, kostte in 1743 twee gulden en twee stuivers'. In 1788 was deze editie nog te koop
bij S.J. Baalde voor f 2:16:0. En een in 1762 bij Schoonhoven en Van de Brink verkrijgbare Levensgevallen van den geestigen Don Quichot of den Spaanschen ridden van de h.
maagd van don Ignatius de Loyola in twee delen kostte een gulden en zestien stuivers.
Kennelijk mikte Pieter de Hondt met zijn uitgave op wat wij tegenwoordig het `hogere
segment' van de markt zouden noemen 14.
Hoe heeft Pieter geprobeerd de kapitaalkrachtige achttiende-eeuwers tot aankoop te
bewegen? In de Haagsche courant heeft hij niet geadverteerd voor zijn uitgave, wel in de
Republyk der geleerden of boekzaal van Europa, waarin in het juli/augustusnummer
vermeld wordt:
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's Gravenhage. By Pieter de Hond is gedrukt "De voornaamste Gevallen van den wonderlyken Don
Quichot, door den beroemden Picart den Romein en andere voorname Meesters, in 31 konstplaten
na uitmuntende Schilderyen van Coypel, in 't Koper gebragt, Beschreven op een vryen en vrolyken
trant door Jacob Campo Weyerman; en door den zelfden met gedigten ter Verklaring van iedere
Kunstprint en het Leven van M. de Cervantes Savedra verrykt, alles volgens het oorspronkelyk
Spaansch. In groot Quarto.

Een prijs werd niet in de advertentie vermeld'.
In een volgend nummer van de Republyk der Geleerden verscheen een bespreking die
aldus begon:
De naam van den Beroemden M. de Cervantes Savedra is wegen zync Geestige Schriften bij de
Letterminnaren zo zeer bekend; en de names van Coypel en Picart den Romein zyn by de liefhebberen van Schilder en Plaatsnykunde in zo veel' achtinge, dat als men de name van den alom in
Holland en andere provincien bekenden Jacob Campo Weyerman tot een trits daar by voege, en een
werk beschouwe door hen alien zamen geweven, niets anders dan zinryks, kunstigs en vrolyks te
wachten zy.

De scribent vervolgt met te wijzen op de humor en wijze lessen van Cervantes, de pracht
van de prenten en vooral de prettig leesbare stijl die door Weyerman, zowel voor de
vertaling als de prentbijschriften zou zijn gebruikt. Volgens de bespreking viel er niet
aan te twijfelen; het werk zou waardering krijgen onder een brede kring van lezers 16.
Als Weyerman deze tekst onder ogen heeft gehad, moet hij ze met gemengde
gevoelens hebben gelezen. Op 20 juli 1746 had hij in verband met De Hondts uitgave
van de Don Quichot een verzoek tot de procureur-generaal van het Hof van Holland
gericht. "Wegens het uytgeven van seeker Boek, door hem Jacob Campo Wyerman getranslateert". Volgens de vertaler had De Hondt zijn tekst op verschillende plaatsen
veranderd en verminkt 17. Weyerman kreeg rechtshulp toegewezen in de personen van
de heren Van Nievelt en De Bye. Helaas is niet te achterhalen hoe deze kwestie afliep.
Zowel uit de advertentie als uit de bespreking vallen kwaliteiten of te leiden die
geacht werden potentiele kopers aan te trekken. Men wijst de geIntendeerde lezer op de
goede naam van Cervantes en de makers van de prenten, de vertaling rechtstreeks uit
het oorspronkelijk werk en tenslotte vooral ook de toevoegingen door Weyerman en
diens aanlokkelijke stijl van schrijven. Over de Franse folio-editie wordt in een catalogus
van 1747 vermeld, dat er maar een klein aantal exemplaren in dit formaat geproduceerd
zijn. Kennelijk was schaarste ook in de achttiende eeuw al een instrument dat ingezet
kon worden om mogelijke kopers over te halen.
Twee aspecten springen eruit: het bezitten van een prachtboek als statussymbool,
immers men kan de gelukkige bezitter worden van een anderhalf maal duurder
exemplaar in folio, waarvan er maar weinig waren en waarvoor de prenten vervaardigd
waren door gerenommeerde kunstenaars. Daarnaast werd een beroep gedaan op
degenen die meer uit waren op lezen voor vermaak: de vertaler zou al een reputatie
opgebouwd hebben wegens zijn prettig leesbare stijl van schrijven.
Don Quichot in de tweedehands handel

Hebben de aanprijzingen effect gehad? Had de Hondt de markt voor het boek joist
ingeschat en is Weyermans vertaling destijds inderdaad goed verkocht? Opnieuw is niet
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voldoende informatie beschikbaar om hierover definitief uitsluitsel te kunnen geven,
maar de schaarse gegevens die wel beschikbaar zijn, wijzen alle in de richting van een
zeer slecht lopende verkoop.
In De Navorscher van 1863 verscheen een vraag van Pieter Arend Leupe die van plan
was een lijst van vertalingen van de Don Quijote aan te leggen. Hij kende zelf slechts
eln vertaling en vroeg dus de lezers om verdere informatie. In het volgende nummer
luidt een van de antwoorden aldus: "Jacob Campo Weyerman gaf ons de eerste vertaling
van de Gevallen van Don Quichot. Dat boek schijnt toen weinig in den smaak onzer
landgenoten te zijn gevallen, want het vond geen gunstig onthaal". Helaas is niet bekend
waar deze lezer zijn informatie over het ongunstige onthaal vandaan had, maar andere
informatie suggereert eveneens een slecht lopende verkoop' 8.
Uit het confraterboek van de firma Luchtmans blijkt dat De Hondt haar in het jaar
1746 etn exemplaar van zijn Don Quichot leverde, een kwarto-exemplaar met een boekverkoperskorting van 20%, dus voor f 16,-. Luchtmans wist zelfs dit ene exemplaar niet
te slijten, want het boek werd 11 juli 1747 teruggezondee.
Ruim tien jaar na de uitgave door De Hondt verschijnt in de 's Gravenhaegse courant
van maandag 2 mei 1755 de volgende advertentie:
S. van Esveldt, boekverkoper te Amsterdam in de Kalverstraat(...), door Inkoop zynde magtig
geworden, alle de Exemplaren van de voornaamste gevallen van den wonderlyken Don Quichot,
door beroemde plaatsnyders(...). Dit werk dat zo kostbaer is uytgevoerd, zo in Plaeten (waar van elk
een keurig Schildery is) als ten opzigte van Letterdruk en 't Papier, heeft men voorheen moeten
verkopen voor f 20,- en nu om zo wel de Liefhebbers der Printkunst te animeren en die der
Boeken, als mede die geene die de voorige werken van Weyerman hebben, zo is de gemelde Esveldt
geresolveerd om dit keurige Werk gedurende dit loopende Jaer ingevalle het zelve zo lang zal
strekken te verkopen voor de zeer geringe Prys van f 8,-; daer zyn er eenige, doch maer een kleyn
getal in Folio te bekomen voor f

Tegelijk was Van Esveldt erin geslaagd opnieuw een recensie in de Republyk der
Geleerden te krijgen en plaatste hij in zowel de Republyk als in de Boekzaal der Geleerde
Waerelt een advertentie 's Interessant is verder nog de aantekening dat reeds exemplaren
waren verzonden aan de boekverkopers J. Maagh in Alkmaar en A. van Paddenburg in
Utrecht, waar ze eveneens konden worden aangeschaft. Eenzelfde advertentie werd
gevonden in de Leidsche Courant n.
Gezien de overige, hiervoor genoemde aanwijzingen voor een slechte verkoop, is het
het waarschijnlijkst dat Steven van Esveldt inderdaad een onverkochte voorraad van De
Hondt overgenomen heeft. Wel moet De Hondt in ieder geval minstens enige exemplaren van de Franse editie zelf gehouden hebben, want in een fondslijst uit 1758/1759
staat nog als eerste boek vermeldt: "Les Avantures de Don Quichot, par Coypel, Picart
le Romain & autres habiles Maitres, a la Haye 1746 4°". De folio-editie komt op deze
fondslijst niet meer voor 23.
Van Esveldt heeft dus druk geadverteerd met gebruikmaking van grotendeels
dezelfde verkoopargumenten als De Hondt: de reputatie van de prentmakers, de fraaie
uitvoering van het werk, de prettige stijl van Weyerman en ook de schaarste van de
folio-editie wordt weer benadrukt. Twee aanprijzingen zijn nieuw: aangesproken worden
ook degenen die al vorige werken van Weyerman hebben en er wordt op gewezen dat
de prijs aanmerkelijk gedaald is.
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Ook Van Esveldt kwam ondanks zijn moeite en de lagere prijs kennelijk niet van zijn
voorraad af, want ongeveer lien jaar later staat opnieuw een advertentie voor De
voornaamste Gevallen van Don Quichot in de Boekzaal der Geleerde Waerelt. Ditmaal
meldt de Amsterdamse boekhandelaar Jacobus Hayman in september 1765 dat hij exemplaren van Don Quichot heeft weten in te kopen. Hij biedt de kwarto-editie aan voor
f 10,- en de folio-exemplaren voor f 15,- Ondanks het feit dat het boek bijna twintig
jaar na de eerste uitgave opnieuw aangeboden wordt, is het volgens de aanbieder nog
steeds schaars. Onderaan de advertentie waarschuwt Hayman: "Vermits het getal van de
bovengemelde Boeken zeer gering is, wordt dezelve niet afgelevert, als voor contant geld
daar by". Hayman meende voor de kwarto-editie f 2,- meer te kunnen vragen dan Van.
Esveldt, de prijs van de folio-editie is gelijk gebleven. Deze verhoging van de kwartouitgave hoeft kennelijk niet toegeschreven te worden aan achttiende-eeuwse inflatie;
misschien verwachtte Hayman dat de kwarto-editie nu beter zou verkopen.
De Boekzaal van november 1765 vermeldt dat het boek in folio is uitverkocht.
Vreemd genoeg heeft de aflevering van november 1772 daarentegen een advertentie van
Pieter Hayman, die Weyermans Don Quichot aanbiedt tegen f 22,- voor een groot folio
editie en in Royaal quarto voor f 12,-. Is hier toch sprake van een herdruk? Vijftien jaar
later worden beide edities nog steeds te koop aangeboden en blijken de prijzen opnieuw
gestegen te zijn. P. Hayman staat namelijk ook nog vermeld in de tweede druk van
Arrenbergs Naamregister van boeken, dat loopt tot begin 1787. De folio-editie moet dan
f 25,- kosten en de kwarto-editie wordt door deze boekverkoper voor f 16,aangebodee.
Hoe het de voorraad na 1787 is vergaan, is niet meer te achterhalen. Wel zijn nog
prijzen uit negentiende-eeuwse veilingen bekend die varieren van f 46,- in 1866 tot
f 420,- voor soms zeer fraai ingebonden exemplaren, verguld op snee afgewerkt.
Een kribbige commentator in het Biografisch, anthologisch en critisch woordenboek
der Nederduitsche dichters vermeldt dan ook over Jacob Campo Weyermae:
met zyne paskwillen, schimpschriften en al wat hij in rijm en proza schreef zo hoog gingen;
tegenwoordig is dit alles slechts scheurpapier; doch zijn Levens der Schilders en Gevallen van Don
Quichot, hoe slecht en slordig geschreven, worden door de zoogenaamde liefhebbers en
bibliomanen, gelijk meer rare prulschriften, nog bijkans tegen goud opgewogen.

Misschien zijn er niet alleen in de negentiende eeuw, maar ook al in de achttiende eeuw
verzamelaars geweest van het `scheurpapier' dat Jacob Campo Weyerman produceerde.
Esveldt richtte zich in 1756 in zijn advertenties tot degenen die al vorige werken van
Weyerman hadden, hetgeen natuurlijk duidt op aanvulling van een verzameling als
verkoopargument. Naar deze verzamelaars is, voor zover ik weet, nog bijna geen
onderzoek verricht.
De voornaamste gevallen van Don Quichot is dus uiteindelijk nog een gewaardeerd en

gezocht werk geivorden, maar de Hondt en vooral ook Weyerman, hebben er kennelijk
niet veel aan verdiend. Vooral voor Weyerman moet de vertaling weinig opgeleverd
hebben. In het bijschrift bij de eerste prent van De voornaamste gevallen van Don
Quichot vraagt Weyerman zich af wie "onderworpener is aan de lasten der Heerszugt en
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wie onderheviger aan de Neepen der Willekeur dan een arm mensch?" Daar wist hij
inmiddels alles van: niet lang na de uitgave van zijn Don Quichot stierf Weyerman in de
Gevangenpoort in Den Haag. Het gerecht besloot de weinige goederen die hij nog naliet
aan zijn weduwe en dochter te laten, vanwege de buitengewoon armoedige staat waarin
die twee zich bevonden.
Pieter de Hondt verging het beter. Hij bleef tot 1762 actief als boekverkoper en
uitgever van prachtedities. Op 23 augustus van dat jaar verkocht hij zijn ongebonden
boeken, manuscripten en kopijen onder de boekverkopers. Twee jaar later stierf hij, 68
jaar oud.
Naschrift

Kort geleden kwam ik opnieuw in aanraking met De Hondts Don Quichot. Het boek
beyond zich in een stand van twee Duitse firma's op de internationale antiquarische
boekenbeurs in 1994 in de RAI te Amsterdam. De vermelding in de bijbehorende folder
luidde: "Don Quichote (Niederlandisch), Den Haag, 1746. Luxus-Exemplar mit 32 illuminierten Kupfern. Beste ausgabe in Folio mit Holzschittramen, in einem reich vergoldeten
hollandischen Einband der Zeit." Over de vertaler en diens tekst geen woord, wel over
de luxe uitvoering en de illustraties, die kennelijk de twintigste-eeuwse rechtvaardiging
vormen voor de astronomische prijs van 78.000 DM die gevraagd werd.
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Vertaler, bewerker, bederver
Jacob Campo Weyerman en

Don Quijote

J. LECHNER
Prosper Arents begirt zijn 1458 nummers tellende bibliografie over Cervantes in het
Nederlands van 1962 met vier citaten die weinig goeds beloven. Zo zei de vertaler van
de Don Quijote C.L. Schuller tot Peursum in 1842: "Wellicht nergens in Europa wordt
het kunstgewrocht van Cervantes minder gewaardeerd dan in Nederland". Pisuisse vond
dat de `Cervantes-literatuur' in ons land "schraal" bleef en Henri van Booven klaagde:
Wat weet het Hollandschc publiek van deezen grooten, buitengewoonen kunstenaar Cervantes, [...]
wat west het, wat kent het van zijn werken, zijn toneelstukken, wat kent het, wat denkt het van den
Don Quichotte? Ik geloof niet dat het meerendeel van mijn landgenooten bijster veel geeft om
Cervantes en zijn werk. Ik heb mij dikwijls afgevraagd: is hier waarlijk nog een misverstand op to
helderen...?

Het vierde citaat komt uit S.A. Vosters' proefschrift over Spank in de Nederlandse
literatuur (1955) waarin hij, sprekend over het midden van de negentiende eeuw,
refereert aan "Cervantes' meesterwerk, dat bier ondanks zijn onafgebroken populariteit
voortdurend miskend was".
Desondanks verscheen in 1657 van de hand van Lambert van den Bos in Dordrecht
de eerste integrale vertaling van de Don Quijote (die Vosters niet noemt); in 1732,
veertien jaar voor Weyermans versie, verscheen de zevende druk van deze vertaling. Wie
in het boek van Arents vanaf 1746 verder gaat, ziet dat tot 1962 toch nog door zeven
vertalers, van wie twee niet bij name bekend zijn, nieuwe vertalingen zijn gemaakt, met
als belangrijkste momenten in die reeks de teksten van Schuller tot Peursum
(1854-1859), met herdrukken en bewerkingen tot en met 1955, en die van Werumeus
Buning, met de assistentie van de Utrechtse hispanist C.FA van Dam, van 1941-1943
(vier drukken tot en met 1957, twaalfde druk in 1992). Vosters' opmerking dat men "de
meest gelezen roman uit de wereldliteratuur" alleen maar kende tilt "vertalingen
`versneeden naar den hedendaagschen smaak', waarin de geestigheid plomp en gemeen
werd" (p. 64), is overdreven: zij heeft slechts betrekking op de bewerking door Pieter
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van Woensel uit 1802 (herdruk in 1819), waarin op de titelpagina inderdaad deze
woorden staan te lezen.
De uitgave van de vertaling van Lambert van den Bos, conrector van de Latijnse
School te Dordrecht, begint met een belangrijk voorwoord, geschreven door Jacobus
Savry, de uitgever. Het is immers bekend dat pas in de negentiende eeuw, en dankzij de
Duitse romantici - de vertaling van Ludwig Tieck en de commentaren op de Quijote van
G.W. von Schlegel, Fichte, Hegel en Schopenhauer - het boek werd uitgetild boven het
niveau van "libro de entretenimiento", ontspannin&slectuur, en zeker boven dat van
vermakelijke volksliteratuur: men begon de ernst en diepzinnigheid van het werk waar
te nemen. Tegen deze achtergrond zijn de woorden van Savry, geschreven op de helft
van de zeventiende eeuw, bepaald opvallend:
[...] Don Quichot de la Mancha, vermaert door zijne wijse sotheydt, en sotte wijsheyt, so wys
geensints of hij laet ons een rechtschapen sotheyt aenmercken, ook geenszins soo sot, of by maeckt
sich sterck, ons groote wijsheydt te leren. Hy sal bier by ons sijn ouden trant behouden, gevende
(gelijck by gewoon is aen de ontmoeters een dubbele verwonderinge) de eerste in het aensien van
sijn wesen, de tweede in bet hooren van sijn redenen, die met malkanderen over een komen, als het
wit met het swart. Die hem alhier siet uytgebeelt en toegetaeckelt op een belacchelycke wijse (danck
heb sijn versleten boeken van Aamadis) sal hem keuren voor een sot in trim dimensione; maer die
hem hoort spreecken en sijnen Sancho van de Cathedra van sijnen Ronzinant [sic] lessen geven, sal
hem houden voor een van de Doctoren van Salamanca.

Kortom, hier is al begrip te vinden voor de diepzinnigheid van de figuur van Don
Quichot als de zotte wijze of de wijze zot. Zowel Savry als Lambert van den Bos merken
verder op dat het grootste deel van de christelijke wereld het boek in een eigen vertaling
in de landstaal kan lezen en dat het tijd wordt dat dat nu ook hier gebeurt.
In het voorgaande werd Van den Bos' vertaling een integrate genoemd en dit behoeft toelichting. Er wil mee gezegd zijn, dat het gaat om een vertaling die recht doet
aan de indeling en het aantal hoofdstukken van de oorspronkelijke tekst: het is geen
versie die opgebouwd is uit de delen van een gemutileerde tekst. Toth betekent dit niet
dat er geen discrepanties zijn met het origineel: onnauwkeurigheden (slordigheden?),
bepaalde zinswendingen die de vertaler verkeerd heeft begrepen, en sours een
toevoeging uit eigen koker. Het begint al met de eerste zin van het boek:
In een seecker plaets van Macha [sic] wiens naem ick nu niet wil gedencken, was over eenige tijdt,
een seecker Edelman, van Lancij en Speer, met sijn mageren Hengst, die van ouderdom het loopen
verleert had.

Er staat echter (volgens de in het algemeen nauwkeurige vertaling van Van Dam en
Werumeus Burring):
In een dorpje van de Mancha, waarvan ik mij de naam niet wens te herinneren, leefde nog niet lang
geleden een van die edellieden, die een lane in een wapenrek, een antiek lederen schild, een mager
paard en een snelle hazewind bezitten.

Van den Bos laat schild en hazewind weg en vertelt iets over het paard wat pas verderop
gezegd wordt. Enkele regels daarna staat te lezen:
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De jaren van desen onsen Jonckheer moghten omtrent de 50 zijn, zijnde wat melancholijck, of
swaergeestigh van complexie, mager en dor van vices, geelachtig van verw, een groot vrint van de
jacht en diergelijcke Ridderlijcke oeffeningen.

Vergelijkt men dit met:
Deze ridder liep near de vijftig, hij was taxi van gestel, een mager man, met ingevallen wangen; hij
stond altijd vroeg op en was een liefhebber van de jacht

dan wordt duidelijk dat Van den Bos Bingen heeft weggelaten, andere verkeerd heeft
begrepen en weer andere erbij heeft gemaakt. Hoe het ook zij, en ook al zijn er meer
van deze gevallen aanwijsbaar, het is een eerste, nog steeds leesbare vertaling, die niet
als geheel ontrouw aan het origineel kan worden verworpen.
In 1746 verschijnt dan de versie van Weyerman, geschreven tijdens zijn opsluiting in
de Gevangenpoort. De titelpagina (zie afb. 1) informeert de lezer al in hoge mate
omtrent de tekst die hij in handen heeft. Het gaat om de voornaamste gevallen en is dus
kennelijk een antologisch werk. Weyerman zal een versie maken aan de hand van 31
kopergravures en weliswaar "Alles volgens het Oirspronklyk Spaansch", maar "op een'
vryen en vrolyken trant", waarbij "vrolyk" zo veel wil zeggen als: luchtig, geanimeerd.
Tenslotte zal iedere prent begeleid worden door een verklaring in versvorm van de hand
van. Weyerman en het boek wordt voorafgegaan door een levensbeschrijving van
Cervantes. Een heel programma.
De prenten geven niet de belangrijkste momenten van het verhaal weer en evenmin
volgen zij het chronologisch verloop ervan: soms wordt de volgorde van de
gebeurtenissen in de prentenreeks omgegooid. Ze zijn duidelijk het produkt van een
sterke voorkeur voor bepaalde episoden uit dit werk van Cervantes. Zo wordt het eerste
deel van de Quijote vertegenwoordigd door slechts negen prenten, terwijl er 22 gewijd
zijn aan het tweede deel. Binnen deze 22 hebben er drie betrekking op de Bruiloft van
Camacho; negen op het verblijf van Don Quichot en Sancho aan het hertogelijk hof;
drie op Sancho als gouverneur van het eiland Barataria en twee op de periode dat de
beide protagonisten ten huize van Don Antonio Moreno verblijven. Belangrijke episoden
als de inspectie van de bibliotheek van Don Quichot, zijn verblijf in de Sierra Morena
en het verhaal van de gevangene van de Moren ontbreken. Prent 28 stelt de ridderslag
van Sancho door Don Quichot voor, een episode die in het oorspronkelijke werk niet
voorkomt, noch in het apocriefe tweede deel van Avellaneda. Hierover straks nog. De
Franse prenten hebben een uitgesproken galant karakter: de boerenmeisjes van het
zeventiende eeuwse Spaanse platteland zijn fraai gekapt, hebben kanten kragen en guile
decolletes. De landschappen doen denken aan Watteau en waar hofscenes worden
afgebeeld hoort men als het ware op de achtergrond de muziek van Couperin en
Rameau.
Op deze prenten is Don Quichot bepaald niet zo mager als hij wordt getekend in
hoofdstuk 1 van het boek van Cervantes en zijn wapenrusting -fonkelend harms,
uitstekende helm, goede laps, fraaie degen en gaaf, rond schild- mag er wezen. De
eerste prent (zie afb. 11) beeldt Don Quichot of terwijl hij, in zijn voortreffelijke
wapenrusting, de poort van zijn erf uitrijdt, waar een olijke Dulcinea (fraai kapsel;
kanten opstaand kraagje en decollete) koren staat to wannen.
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A/b. 11: Gravure van J. van Schley naar C. Coypel in: De voornaamste gevallen van den wonderyken Don
Quichot

('s Hage, Pieter de Hondt, 1746) (foto: KB Den Haag)
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De laatste prent toont het einde van Don Quichot: geharnast en in gepeins verzonken
zit hij op een stoel in de buurt van zijn bed. Boven hem, troont, stralend in het licht, op
een wolk een geharnaste vrouw: Sapientia, de wijsheid. Boven Sancho, die er wat
verlegen bijstaat, een andere, zwevende vrouwenfiguur, die in haar hand een kasteeltje
ophoudt, buiten het bereik van Sancho. Het lijkt een verwijzing naar een droom van een
gefrustreerde Sancho, maar noch de eerste, noch de laatste prent doet recht aan de
tekst. Wanneer Don Quichot uitrijdt, is Dulcinea in geen velden of wegen te bekennen
(ze woont immers in een ander dorpje) en wanneer hij, aan het eind van het tweede
deel, thuiskomt, is hij moe en ziek en de geneesheer die naar zijn toestand komt kijken,
zegt hem dat zijn einde nabij is. Sancho kwam uit zichzelf tot het inzicht dat het
gouverneurschap - machthebber zijn - nets voor hem was en deed daar, ook weer uit
eigen beweging, afstand van. Kortom, en nogmaals: de prenten geven het chronologisch
verloop van het verhaal niet weer - hetgeen natuurlijk ook niet makkelijk kan in 31
afbeeldingen, waar het gaat om een boek van bij de duizend pagina's -, ze zijn niet
getrouw aan de tekst en geven Weyerman dus in principe alle aanleiding om eenzelfde
weg te volgen.
Weyerman lijkt zich overigens wel verdiept te hebben in het leven van de auteur en
noemt in dat verband onder andere enkele namen van tijdgenoten van Cervantes; ook
verwijst hij naar de grote Spaanse bibliograaf Nicolas Antonio (1617-1684), wiens Bibliotheca hispana nova, in 1672 verschenen te Rome, een schat aan biografische en
bibliografische gegevens bevat over wat Spanjaarden geschreven hebben tussen 1500 en
1670. Weyermans woorden getuigen, men kan het moeilijk anders zeggen, van
bewondering voor de roman van de grote Spanjaard: Cervantes, zegt hij,
was van die zeldzame Mannen, welke wezenlyk de naam van Geleerden verdienen; en die de
Schriften der Aloudheid waardeeren, en behandelen, om 't Nut 't geen Zylieden daaruit voor zig
zelfs, of voor hunnen Tydgenooten kunnen trekken: hij las, voornaamelyk, in het altoos voor een
ieder geopend Boek der Natuure; en schetste, en modelde, alle zyne Karakters, na 't leeven. Dat
zeldzaam Vernuft lachte hartiglyk met de Brakken der Aloudheid, die voorgeeven den zin der
Griekse en Romeinse Geleerden, zo duidelyk als hun A'B, to bevatten: onderwyl zy zo dom zyn als
Ezels, omtrent de Gesteltenisse en de bezigheden hunner Ecuw [...]. (p. V-VI)

Hij kept blijkbaar Cervantes' herdersroman Galatea (1585) ("een Pronkstuk van een
Roman", p. VIII), evenals zijn toneelwerk, de Ocho comedias y ocho entremeses (1615),
waarvan hij de titels in vertaling geeft, alsook de Novelas ejemplares van 1613.
Weyerman betwijfelt op goede gronden de veronderstelling door sommigen geuit, dat de
Quijote geschreven zou zijn om de Hertog van Lerma te parodieren; evenmin gelooft hij
het idee van sommige anderen dat het boek een persiflage is op Karel V, onder andere
I..] dewyl dat schoon Vernuft te zedig, en zynne Penne te eel was, om onder zulk eenen
lak te komen en blyven, dien de Hertog van Lerma zelfs, hem, geenerwyze zoude
hebben kunnen opleggen" (p. XII). En nu komt de lofzang op Cervantes' hoofdfiguur:
Want, wat Merkt6ken geeft Cervantes tog aan zynen HELD, onder de benaminge van DON
QUICHOT? Schryft by hem niet toe de Dapperheid, de Voorzichtigheid, de lisheid, de Godsdienstigheid, de Maatigheid, de Kuisheid, de Gemanierdheid, de Onbaatzuchtigheid de MedeWenheid,
de Rechtvaardigheid: Deugden, die meerendeels den Hertog (zo als de Historie verzekerd) onbekend
waren? In een Woord, buiten de enkelde Feile, de zotheid van 't Dooknd Ridderschap, die zyn werk
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ten Grondslag moest strekken: maakt by er niet een Model van VOLMAAKTHEID van, en
zoodanig als men niet ligtelyk, nog in Homerus nog in Virgilius nog in de gantse Aloudheid, zomin
als onder de laateren, zal aantrcffen? (p. XIII).

Hij spreekt, terecht, over Cervantes' "allerfynste Ironie" (p. XIII) en noemt hem "deezen
grooten Man" (p. XXVI). Na deze loftuitingen gelezen te hebben is het een schok te
ervaren wat er van Cervantes' boek geworden is. De "Verklaaring" bij iedere
"Printverbeelding" bestaat uit ulevellenverzen, niet uit podzie, en pleegt een allegaartje
te zijn van stukken uit het verhaal, toespelingen op of verwijzingen naar andere verhalen
uit de wereld van kunst, literatuur en mythologie, het geheel doorspekt met moraliserende terzijdes en opmerkingen die hilariteit moeten verwekken. Het is een
onbenullige en zelfgenoegzame Sinterklaasrijmelarij die, in plaats van de appetijt op te
wekken, even zwaar op de maag ligt als een overdosis gevulde speculaas. Maar dit is pas
het begin. Daar Weyerman zich kennelijk gedrongen voelde zijn lezers te vermaken,
geeft hij ons al aan het begin van zijn produkt schetsen van Sancho Panza en van
Dulcinea, die in het oorspronkelijke werk niet voorkomen en vooral wat Dulcinea
betreft, verbazingwekkend zijn als men bedenkt hoezeer deze laatste bij Cervantes
gehuld blijft in het poetische waas van de verre aangebedene. Dulcinea verschijnt aan
het eind van het eerste hoofdstuk: "[...] en un lugar cerca del suyo habia una moza
labradora de muy buen parecer, de quien el un tiempo anduvo enamorado, aunque,
segfm se entiende, ella jamas lo supo, ni le dio cats de ello." Dat is: "[...] in een dorpje
dichtbij het zijne woonde een heel knap boerenmeisje waar hij, naar men zegt, een tijd
verliefd op was geweest, zonder dat zij het ooit wist of merkte" (mijn vertaling; VD-WB
geven: "[...] een knappe boerenmeid, aan wie hij vroeger zijn hart had verspeeld, hoewel
zij, naar er beweerd wordt, daar nooit weet of last van had"). Weyerman trakteert de
lezer op het volgende:
[...] de Doghter eens Landbouwers in zijn Dorp, genaamd Alonza [i.p.v. Aldonza] Lorenco. Deeze
Schoone was een klein Boerinnetje, van een koddig maaksel, waardig een plaats van Eere in het
toneel der Dwergen. Haar gestalte, ter hoogte van Vier Voeten drie Duimen en twee Stroobreedten,
kwam te markt met een klomp Vlees, drie- en viermaal zo zwaar dan de Ridder: zijn Krygsharnas
en doodmager Peerd daaronder gerekend. Het lust ons den vroolyken Leezer, een kleine Schets van
de Lichaams gestalte deezer Infante, ter loops aftemaalen.
Een paar korte Beenen, gevormd als gedraaide Zuilen, onderschraagden een byster dik Lichaam,
bequaam ten model van een Doofpot, en gesierd met de mottigste Tronie die ooit rolde uit de
etsnaald van den berugten Jaques Calot. Een dikke, platte Neus, kleine leepe Oogen, en
opgezwollen Wangen; een Mond, gespleeten tot beide de Ooren, en waaruit, gelyk mede uit de
gansche Kreits haares Lichaams, een Lucht uitwaasemde, minlieffelyk dan ambergeur, een Kin van
drie-verdiepingen, welke neerstortte, gelyk een Waterval, op een paar Uijers, misdoopt een Boezem,
waren de onwederstaanbaare Bekoorlykheeden, waarop onze Ridder zig verbeelde smoorlyk verzot
te zyn (p. 7-8).

Sancho krijgt het volgende portret: "Hy wierd genaamd Sancho Panca: een Knaap zo
rond als een Eikel, zo klein als een Serrail-dwerg, en zo glad als een Mol" (p. 23). In
hoofdstuk 7, waar de lezer kennismaakt met Sancho, staat: "In deze dagen nu bepraatte
Don Quichot een boer, een buurman van hem, een fatsoenlijk man - voor zover dat van
een arm mens gezegd kan worden - maar met bar weinig hersens onder zijn haar".
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Niet alleen in zijn rijmcommentaar bij de prenten last Weyerman allerlei verwijzingen
naar eigentijdse situaties in, hij doet dat ook in het verloop van de prozatekst. Een
voorbeeld:
Don Quichot was zo gewend aan het gezelschap van zynen Schildknaap, als een Mennoniste-Juffer
gewoon is aan haar Papegaai, als een Klooster-non gewoon is aan den Bestuurder van haar Gewisse,
of als een piepjong Krygsbevelhebber gewoon is den beest te speelen, tegen een overwonnen Man
(p. 283).

Verder komen bijvoorbeeld ook ter sprake: gewoonten van Nederlandse jongedames, het
gedrag van papen, het optreden van Spanjolen en de kleur van nikkers. Totaal
verdwenen is de noblesse van het boek zoals die zich uit in de beide hoofdfiguren in hun
steeds wisselende context; het komische van bepaalde situaties, dat juist daarom zo
opvalt omdat het niet gaat om een stereotype procede; de momenten van warme
menselijkheid en van diepzinnigheid in de verhouding tussen en in de gesprekken van
Don Quichot en Sancho onderling, en in hun gemeenschappelijk gedrag tegenover
anderen (zoals bijvoorbeeld in de episode van Sancho als gouverneur van het eiland
Barataria, in het eerste deel). En bepaald ook het ontroerende elude van het boek
waarin Don Quichot, na in een klassieke tweekamp verslagen te zijn, terugkeert naar
zijn dorp, denkt over verleden en toekomst en, eenmaal thuisgekomen, ziek wordt en op
zijn sterfbed, waar Sancho verslagen en diep bedroefd naast staat, wijze en troostende
woorden voor anderen vindt.
Eerder was er sprake van de ridderslag van Sancho, die noch in het origineel noch
in het apocriefe tweede deel van Avellaneda voorkomt. Zo is er ook, na de 31e
"Printverbeelding", sprake van een kar met ... struisvogels (in het Spanje van de
zeventiende eeuw) en een gevecht van Don Quichot met deze dieren, waarvan er een
hem bijna vertrapt (p. 393-394). Deze gebeurtenissen zijn al evenmin te vinden in het
origineel. Bij Avellaneda komen weliswaar twee keer struisvogels ter sprake
(respectievelijk in hoofdstuk 10 en 12), maar in beide gevallen om een bizarre
vergelijking te trekken. In het eerste geval spreekt Sancho over "halzen" die hem werden
opgediend en waarvan hij zich afvroeg of ze soms niet van struisvogels afkomstig waren
(van zo'n oude, grote en taaie haan waren ze blijkbaar). De andere keer zegt hij hoe hij
geniet van een goed gedekte tafel "met zoveel schalen vol struisvogelvlees" als
aanduiding van de overmatige proporties van het opgediende gevogelte. Maar een kar
vol met die dieren, laat staan een gevecht tussen Don Quichot en struisvogels, komt
nergens voor. Misschien heeft Weyerman dit van Lesage (1668-1747), vviens Nouvelles
avantures de Don Quichotte de la Manche in 1704 was verschenen. Lesage bewerkte voor
een deel de Quijote van Avellaneda, maar haalde een deel van zijn stof ook elders en
putte de rest uit zijn eigen fantasie. Overigens heeft Weyerman andere passages wel
degelijk correct, om zo te zeggen woord voor woord en zin voor zin, vertaald; hij heeft
dus kennelijk in de Gevangenpoort niet slechts gevaren op zijn geheugen, wat het
allegaartje in zekere zin had kunnen verklaren.
Wat vonden tijdgenoten van Weyermans produkt? Uit de Republyk der Geleerden of
Boelaaal van Europa van 1746 (p. 493-510), voor het grootste deel een resume van de
tekst (net als de andere afleveringen, die verschenen in 1747 en 1757), komen we te
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weten dat het boek, "in groot Quarto", bij verschijnen 18 gulden kostte, wat begrijpelijk
is wanneer men de uitgave ziet. De korte recensie luidt:
De geestige Gedachten, fyne en gegronde Spotterny, schoone Zedekunde en wyse Lessen van
Saavedra, die hier Uittreksels gewyze den Lezer worden opgedicht, zijn onverbeterlyk; de
Kunstplaten door Picart en anderen naar de uitmuntende Schilderyen van Coypel in 't Koper
gebracht zyn heerlyk; en de viye en vrolyke trant door Weyerman, zo in de Vertalinge als
Dichtmatige Verklaringe der Kunstprinten gebruikt, is ten uitersten geestigh. Dus genoegzaam geen
twyfel kan overblyven, of dit Werk zal aan allerlye Lezers behagen (p. 493-494).

Niets dan lof dus. Een hulde aan de goede smaak van dit land is dat er kennelijk nooit
weer behoefte is geweest aan een herdruk van Weyermans produkt en dat het gebleven
is bij deze eenmalige uitstorting van quasi-geestige, maar in feite platvloerse en
onbehouwen genoegzaamheid, gezapige zedenmeesterij en gebrek aan respect voor een
andermans tekst.
Wat intrigeert is de totale discrepantie tussen Weyermans bewondering voor Cervantes
en diens hoofdwerk, en zijn eigen versie daarvan. Wanneer hij spreekt over de
"geleerdheid" van de Spanjaard, fantaseert hij niet: de term is misschien iets te veel
aangezet, maar in 1925 openbaarde het boek over de denkwereld van Cervantes, El
pensamiento de Cervantes, van de Spaanse criticus en historicus Americo Castro
(1885-1972), hoezeer Cervantes een grote leescultuur had, belezen was in de Klassieken,
in zijn eigentijdse Spaanse literatuur en in die van Italie (waar hij zes jaar geweest was),
en hoezeer zijn denken gekleurd was door het Humanisme. Weyerman zag goed dat
Cervantes' kennis van de Klassieken niet gebruikt werd als een buitenkant om een lading
van minder allooi aan de man te brengen. Terecht zijn ook de termen waarmee hij Don
Quichot karakteriseert. Het is niet te controleren of hij in de Gevangenpoort regelrecht
vertaalde uit het Spaans, zoals op het titelblad staat vermeld, of dat hij (ook) de
uitstekende en zeer getrouwe Franse vertaling van deel I door Cesar Oudin, secretaris
en tolk des Konings (Louis bij de hand had, of wellicht de eerste uitgave van de
bewerking van Avellaneda door Lesage, of een van de drie Nederlandse vertalingen
daarvan, die in 1706 (Utrecht), 1718 (Amsterdam) en 1725 (Deventer) waren
verschenen. Hoe dat verder ook zij, Weyerman lijkt oprecht onder de indruk van de
Quijote, maar publiceert een versie die blijkt geeft van het absolute tegendeel. Deed hij
dit omdat hij dacht een makkelijk verkoopsucces te behalen door de lachers op zijn
hand te krijgen? Zelfs al was dat door deze tekst mogelijk geweest - en de geschiedenis
bewijst dat het boek niet aansloeg -, hoe kon Weyerman zijn geest dan toch zozeer
geweld aandoen en pagina na pagina het tegendeel op papier zetten van wat hij te
goeder trouw lijkt te hebben gezegd?
In 1802 verschijnen in Den Haag, bij J.C. Leeuwestyn, van de hand van Pieter van
Woensel nog twee delen vertaling/bewerking: Don Quichot van Mancha, Beschreeven
door Miguel der Cervantes de [sic] Saavedra. Versneeden naar den Hedendaagschen
smaak, en verrijkt met afbeeldingen eener nieuwe uitvindinge. De "versnijding" levert voor

het eerste deel 43 in plaats van 52 hoofdstukken op, voor tweede deel 52 in plaats van
74. In het "Aanhangzel van den Nederduitschen uitgever" staat te lezen dat het gaat om
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"een pakhuis van wolijkheid, geestigheid en verstand" (p. VII). Maar, zegt hij, "hadt
deeze groote man geleefd in onze tijden" dan had hij "zijn werk, om door zijne
tijdgenooten te worden gelezen, geheel anders [...] moeten inrichten". Het boek is
"niettegenstaande alle zijne aardigheden" niet "in zijn geheel leesbaar" en wel "door zijne
uitgerektheid en langdradigheid". Van Woensel zegt: I..] ik reeken een weezenlijken
dienst aan CERVANTES gedaan te hebben, door hem leesbaar te maken". Hij heeft
dan ook het mes fors in de tekst gezet, daar "langdradigheid is voor den geest, wat lang
nat is voor de maag", en vanuit de gedachtengang "Men moet iets aan 's Lezers
vatbaarheid overlaaten, et le secret d'ennuyer est celui de tout dire" (p. VIII). Aldonza
Lorenzo wordt "Aaltje Lourens", Don Quichots rechterhand is "deeze sukkel, wiens
naam Sanche [sic] was" en de "barbier van de plaatze" heet "Mr. Klaas". Wat alleen nog
ontbreekt zijn anijsmelk en kaneelbeschuitjes. Het dorm en houterige Hollands is een
remedie tegen iedere vorm van literair genoegen en de prenten zijn pover in vergelijking
met andere uit die periode.
Naast de zeer getrouwe en, zoals gezegd, goed leesbare vertaling van het eerste deel
van de Quijote door C6sar Oudin, de eerste Franse (1614), steekt die van Lambert van
den Bos niet slecht af. Vergelijkt men de versie van Van Woensel met die van Louis
Viardot, die slechts enkele decennien later (1836) in Parijs verscheen, dan is er een
wereld van verschil. Bij Viardot respect voor de tekst in al zijn aspecten en een
prachtige vertaling, die niet ten onrechte befaamd is en waarmee men nu nog graag zijn
tijd doorbrengt. Weyerman mag merites hebben die ik niet ken; als vertaler/bewerker
van de Quijote is hij op geen enkele wijze serieus te nemen.

"Mijne bedoeling is altoos geweest iedereen
goed en niemand kwaad te doen“*
De Don Quichot-vertaling van Pieter van Woensel
MEIKE BROECHELER
In 1802 verschijnt te 's-Gravenhage bij J.C. Leeuwestyn De ridder Don Quichot van
Mancha, beschreeven door Miguel de Cervantes de Saavedra. Versneeden naar den
Hedendaagsche smaalg en verrijkt met afbeeldingen eener nieuwe uitvindinge. Deze vertaling van Don Quijote bestaat uit twee delen en is van de hand van Pieter van Woensel
(1747-1808).
Voorafgaand aan de tekst beschrijft Van Woensel het Leven van Cervantes l. Hij
vertelt de lezer aan het begin van deze levensbeschrijving dat Cervantes tijdens zijn Leven
als oud vuil werd behandeld en geen erkenning kreeg voor zijn schrijverschap. De
verhouding tussen auteur en publiek is volgens Van Woensel in de twee eeuwen rinds
Cervantes niet veranderd. Nog steeds hoeven auteurs geen respect te verwachten! Van
Woensel vindt het een belangwekkend onderwerp; hij besteedt maar liefst drie pagina's
aan deze uiteenzettine Hij lijkt een overeenkomst te willen zien tussen zichzelf en
Cervantes: ook hij krijgt immers geen waardering van zijn tijdgenoten. In de loop der
50

jaren heeft hij, door zijn lezers voortdurend te bekritiseren, een behoorlijk verstoorde
relatie met zijn publiek opgebouwd.
Zo verschijnt er in 1792, ruim 10 jaar voor het verschijnen van zijn Don Quichotvertaling, in de Monthly Review een recensie op de Aanteekeningen 3 van Van Woensel.
In deze reisbeschrijving haalt Van Woensel uit naar het christendom. De lezer moet zijn
kritiek echter niet al te serieus nemen, vindt hij. Hij heeft immers meer kennis van
Cervantes dan van de bijber. De Monthly Review voelt zich genoodzaakt te reageren:
[...] he confesses that he knows very little of the matter, and tells us that he is much less conversant
with the sacred writings, than with the works of Cervantes. A sensible man would have concealed
this ignorance. He appears, indeed, to have studied Don Quichote so closely, that he has really
caught the honest knight's insanity, he can seriously spur up his Rozinante to assault a windmill,
which he takes for a giant, - or a flock of sheep, which he fancies a formidable army. In short, his
whole attack on Christianity is exactly in the style of the battle between the hero of La Mancha and
the inn-keeper's wine-bags. (Monthly Review, 1791, p. 525)

De Monthly Review staat versteld van de bekentenis van Van Woensel; Don Quichot is
een gek en Van Woensel zonodig nog gekker. Van Woensel heeft inderdaad - zij het op
een andere manier dan de Monthly Review beweert - een speciale band met Don Quichot, Sancho Panza en Cervantes. Met een zekere regelmaat verwijst hij in zijn werk
naar deze figuren en hun schepper5.
Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat Van Woensel, zoals hij in de Aanteekeningen
beweert, de bijbel niet goed kent: hij neemt veelvuldig citaten uit de bijbel op in zijn
werk. In 1792 noemt hij de bijbel en Cervantes nogmaals in een samenhangend verband.
In De Lantaarn, een almanak die hij in eigen beheer uitgeeft, spreekt hij over de
onhebbelijke gewoonte van mensen om de baas over elkaar te spelen 6. Vooral christenen
en islamieten lijden aan deze kwaal. Veelgodendienaars als de Romeinen hadden er
geen last van:
Zo verre van hun geloof te willen opdringen aan de natien, die zij onder hunne heerschappij
bragten; plaatsten de Romeinen de afgodsbeelden der veroverde volkeren in hunne kerken naast de
hunnen; en deeze poppen stonden 'er zo vreedzaam naast elkander, als nu op elkander voor mij op
tafel leggen 't N.T. en Cervantes. (De Lantaarn, 1792, p. 123)

Er ligt een boek van Cervantes, hoogstwaarschijnlijk de Don Quichot, op het bureau van
Van Woensel; 10 jaar voor het verschijnen van zijn vertaling van dit werk. Zou hij er al
die tijd mee bezig zijn geweest? Het is verleidelijk om dit aan te nemen. Niet alleen
vanwege de verwijzingen naar het boek in eerder werk van Van Woensel, maar ook
vanwege de levensloop en levensvisie van Van Woensel. Van Woensel zal niet alleen
respect hebben gehad voor Cervantes, maar vooral ook voor diens helden Don Quichot
en Sancho Panza.
Van Woensel is geen bedaarde huisvader. Integendeel, hij heeft zijn Leven Lang veel
gereisd en is, voor zover bekend, nooit getrouwd geweest. Op 25-jarige leeftijd vertrekt
hij om onduidelijke redenen naar Rusland. Hij werkt daar zes jaar als arts bij het
adellijke land-cadettencorps van St. Petersburg. Terug in Nederland wordt hij arts bij de
marine in Amsterdam.
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In 1784 gaat hij weer op reis, ditmaal naar Turkije, de Krim en Rusland. De Aantekeningen doen verslag van deze reis. Het is onbekend waarom hij deze reis ondemeemt en
hoe hij tijdens de reis in zijn bestaan voorziet. Waarschijnlijk is hij enige tijd als arts in
dienst van de Russische vloot.
Reizen is voor Van Woensel doel op zich. Hij is van mening dat de mens door
ervaringen en kennis op te doen, een onafhankelijke, doordachte mening kan vormen 7.
Het reizen wordt ook een ziekte voor hem. Hij vermeldt dat hij nergens meer kan
aarden en dat alles hem zeer snel verveele. Terug in de Republiek wordt hij weer
marine-arts. In die functie maakt hij in 1794 een reis naar West-Indie. Ook verblijft hij
in 1796, in opdracht van de Commissie van Buitenlandse Zaken, een half jaar in St.
Petersburg. Tot zijn dood, in 1808, verblijft hij in Nederland en publiceert hij nog
verschillende werken, onder andere over Rusland.
Intussen geeft Van Woensel ook een almanak uit, De Lantaarn 9 Zowel in dit
jaarboekje, als in zijn overige werk steekt Van Woensel zijn mening over religie, politiek
en zijn medemensen niet onder stoelen of banken. Het lijkt alsof hij zich niet
bekommert om stijl - zijn werk is ook nu nog zeer toegankelijk maar alleen met de
inhoud bezig is. Vaak springt hij van de hak op de tak, omdat een bepaald onderwerp
hem aan een ander doet denken en hij de lezer zijn gedachten hierover niet wil
onthouden. Vooral in zijn vele voetnoten leeft hij zich uit en deelt hij de nodige
`uppercuts' uit.
Door deze houding maakt hij rich niet geliefd bij het publiek. De kritiek die hij
ontvangt, legt hij echter naast zich neer. Hij is ervan overtuigd dat hij er goed aan doet
geen blad voor de mond te nemen en de mensen te bekritiseren om hun bekrompenheid
en hypocrisie. Zo draagt hij een hoofdstuk in de Aanteekeningen op aan de bijbelpassage
Mattheus XIII, v. 57:
En zij names aanstoot aan Hem. Maar Jezus zeide tot hen: Een profeet is alleen in zijn vaderstad
en in zijn huis ongaerd.

Hij net zichzelf als een wereldburger en draagt tolerantie hoog in zijn vaandel. Van
Woensel vindt zeif dat hij niets dan goede bedoelingen heeft. Zijn portret, opgenomen
in deel 1 van de Aanteekeningen, is voorzien van een onderschrift:
1k heb geleerd dat niets beter is, dan rich te verblijden en goed te doen. (Predik. 3, v. 12) (Van
Woensel, 1791, dl. 1, to. titelpagina)

Is Van Woensel een Don Quichot? Een dolende ridder? Ook Don Quichot wilde niets
dan goed doen, wilde de wereld van het kwaad bevrijden: "Mijne bedoeling is altoos
geweest iedereen goed en niemand kwaad te doen." (uitspraak van Don Quichot in de
vertaling van Van Woensel, dl. 2, p. 202). De Month4i Review zag in Van Woensel een
Don Quichot: een gek die hersenschimmen najaagt en de realiteit vervormt. Van
Woensel zal eerder de oprechtheid, het onverdroten optimisme en de onafhankelijkheid
van Don Quichot gewaardeerd hebben. Kinderen en gekken zeggen de waarheid. Zowel
Don Quichot als Sancho Panza hebben een door-en-door goed hart. En joist dat is
volgens Van Woensel belangrijk.
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In 1802 verschijnt de Don Quichot-vertaling van Van Woensel; 70 jaar na de laatste
herdruk van de vertaling van Van den Bos. Waarom maakt Van Woensel een nieuwe
vertaling? Zijn liefde voor de Don Quichot is aannemelijk. Hij noemt het boek in 1800
zelfs zijn vademecum". Deze liefde hoeft echter op zichzelf geen reden voor een nieuwe
vertaling te zijn. Waarschijnlijk kende hij de vertaling van Van den Bos. In een verantwoording voorafgaand aan de vertaling, "Aanhangzel van den Nederduitschen uitgever",
vertelt Van Woensel dat hij het boek opnieuw vertaald heeft en tegelijk danig ingekort.
[De Don Quichot van Cervantes is] ten pakhuis van vrolijkheid en verstand [...], [maar is]
niettegenstaande alle zijne aartigheeden, voor bijna niemand [...] in zijn geheel leesbaar, door zijne
uitgerektheid en langdraadigheid. [...] Op dat een auteur gelezen worde, moet hij zich schikken naar
de mode van zijn tijd; en ik reeken een weezenlijken dienst aan CERVANTES gedaan te hebben,
door hem leesbaar te maken, in onze taal, ('t geen hij, oordeel ik wel, niet extra was) voor mijne
landgenooten.. [..] Men moet iets aan 's Lezers vatbaarheid overlaaten, et le secret d'ennuyer est celui
de tout dire." (Van Woensel, 1802 d1.1, p. VII-VIII)

Van Woensel heeft respect voor Cervantes, maar behoudt zich het recht voor de Don
Quijote in te korten waar hij dat nodig vindt 1i. De passages die hij weglaat, zijn vooral
zijwegen die Cervantes bewandelde: verhalen over avonturen van mensen die Don
Quichot en Sancho Panza ontmoeten. Van Woensel richt zich primair op de avonturen
van de twee helden. Ook last hij vrijwel alle dichtstukken van Cervantes weg; deze
konden hem niet bekoree.
Van welke editie zal Van Woensel gebruik gemaakt hebben voor het maken van zijn
vertaling? Hij zal in ieder geval zijn uitgegaan van een anderstalige editie. De vertaling
van Van Woensel bevat namelijk elementen die nog niet eerder in een Nederlandstalige
editie verschenen. Het gaat hierbij om twee voorredes van Cervantes (in deel 1 en deel
2) en op de opdracht aan de graaf van Lemos in deel 2'. Van Woensel geeft een vrije
vertaling van deze onderdelen, maar inhoudelijk komen ze overeen met het originee1 14.
Van Woensel las hoogstwaarschijnlijk geen Spaans is, maar Franse, Duitse en Engelse
vertalingen waren in overvloed voorhanden.
Van Woensels levensbeschrijving van Cervantes, waarover ik al eerder sprak, doet
vermoeden dat Van Woensel goed gedocumenteerd was over deze auteur en zijn oeuvre.
De beschrijving is zeer uitgebreid en natuurlijk kon Van Woensel het niet nalaten bier
en daar zijn eigen stempel op het verhaal te drukken. De titel van de beschrijving, "Het
leeven van Miguel de Cervantes de Saavedra", is meteen al voorzien van een voetnoot:
Het leeven! en nets meer, noch minder. [...] Niets meer, daar wij niet opkomen als zijne
lofreedenaars - nets minder, omdat wij oneindig verve 'er van of zijn, om ons voor te doen, als
kritieken, die een familietrek hebben van de bedillers. (Van Woensel, 1802, d1.1, p. IX)

Zo zet Van Woensel verschillende opvattingen over het Leven van Cervantes tegenover
elkaar' en plaatst hij zijn vraagtekens bij ongeloofwaardige verhalen die over Cervantes
de ronde doer'''.
Deze kritische houding is ook terug te vinden in voetnoten bij de vertaling. Daarin
geeft hij de lezer achtergrondinformatie, maakt hij hem attent op leuke passages' en
onvolkomenheden in het werk van Cervantes.
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Bezwaarlijk zal men iemand in - en zelfs din uur buiten de Bataafsche Republiek vinden, die meer
achting heeft voor CERVANTES, dan ik - bezwaarlijk zal men ergens, of 't mogt in zijn Vaderland
zijn, iemand vinden, welke dit werk meer doorleezen heeft; maar nogtans maakt die achting mij niet
blind voor zijne onvolkomendheeden. (Van Woensel, 1802, dl. 1, voetnoot p. 106)

Een onvolkomenheid is in zijn ogen onder andere het feit dat Sancho Panza zijn ezel
ineens weer berijdt, nadat deze hem enige uren daarvoor ontstolen was'. Een
onvolkomenheid is ook dat Cervantes erg onbarmhartig met Don Quichot en Sancho
Panza omgaat. Zij krijgen van bijna iedereen die ze tegenkomen een ongenadig pak
slaag. Van Woensel is van mening dat dit absoluut niet onderhoudend is voor zijn
publiek - hij schrijft voor balkon en loge en niet voor schellingplaatsen - en heeft deze
passages dan ook, waar mogelijk, afgezwakt of ingekort".
Vanwege deze onvolkomenheden is Van Woensel ook net zo negatief over het
apocratiefe tweede deel van Don Quijote als veel Cervantes-adepten. Dit tweede deel
was geschreven door Alonso Fernandez de Avellaneda en verscheen in 1614. Van
Woensel vindt het boek van Avellaneda niet zo goed als het boek van Cervantes, maar
is van mening dat het Cervantes wel aanzette tot het publiceren van het tweede deel van
zijn Don Quijote in 1615. Bovendien had Avellaneda volgens hem in sommige kritiek op
Cervantes gelijk. Hij vervvijst in dit verband naar het XP hoofdstuk van Avellaneda,
getiteld "'t welk men niet met vooroordeel moet lezen" n. In dit schitterende hoofdstuk
wordt de Don Quijote van Cervantes besproken. Drie mannen, waaronder Don Quichot
zelf, discussidren over ongeloofwaardige avonturen en inconsequenties in het boek van
Cervantes.
De vertaling van Van Woensel is dus om een aantal redenen opvallend. Allereerst
geeft hij in voetnoten, en in het voorwerk tussen de regels door, commentaar op het
werk van Cervantes. Verder heeft Van Woensel naar eigen goeddunken een aantal
passages weggelaten. Hij voegt echter ook voor het eerst in een Nederlandse vertaling
de beide voorwoorden en de opdracht aan de graaf van Lemos toe. Daarmee tilt hij het
verhaal uit boven het niveau van een onderhoudende geschiedenis. De lezer maakt
kennis met de auteur. Een auteur bovendien die gezond verstand heeft en die, zoals in
zijn voorredes blijkt, in veel opzichten een zielsverwant is van Van Woensel. Zo zegt
Cervantes niet to willen smeken om goedkeuring door het publiek. Hij weet echter dat
het publiek zich vaak laat misleiden door valse uiterlijke schijn en maakt zich zorgen of
het publiek zijn werk zal waarderen. Een dergelijke uitspraak zou in geen enkele
publikatie van Van Woensel zelf misstaan.
[Het boek is immers] zonder kunst of geleerdheid, zonder kant-teekeningen, zonder nooten, daar
andere boeken van wimmelen, die, al behelzen zij niets behalven verteizels en sprookjes, zo over en
over doorspekt en vercierd zijn met spreuken uit ARISTOTELES, PLATO en het geheele heir van
wijsgeeren, dat de lezer 'er over verbaasd staat, en den schrijver voor een zeer geleerd en verstandig
man houden moet? (Van Woensel, 1802, dl. 1, p. IV) n

De vertaling van Van Woensei is voorzien van prenten. Op de titelpagina werd al
vermeld dat deze prenten met een nieuwe techniek vervaardigd waren. Het betreft de
techniek van het droge-naald-etsen, door Reinier Vinkeles in 1771 geintroduceerd uit
Parijs'. Het is onduidelijk wie de etsen gemaakt heeft.
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Wat vond het publiek van deze vertaling van Van Woensel? Veel is hierover niet
bekend. De Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen geeft een positieve recensie in
1803'.
[...] de menigvuldige toespelingen, bij de beste schrijvers, op dezen Ridder van de droevige Autur en
zijne verrichtingen, deden ons menigmaal naar een oud exemplaar van zijne levensbeschrijving
omzien. [...] een ieder maakt nu op zijn gemak kennis met de Don Quichot, en zal dit Werk, hetgeen
de Vertaler te recht een paldsuis noemt van vrohjkheid geestigheid en verstand, niet alleen nu lezen
zonder verveling, - lets, het welk, wanneer men de vroegere uitgaven van hetzelve in ooze taal voor
zich had, waarlijk niet doenlijk was, - maar met wezenlijk vermaak en niet zonder nut [...].
(Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen, 1803, dl. 1, p. 492)

In 1819 - Van Woensel heeft het tijdelijke dan al lang verwisseld met het eeuwige wordt de vertaling opnieuw uitgegeven bij J.C. van Kesteren te Amsterdam. De opbouw
van deze editie is, met uitzondering van de titelpagina, gelijk aan die van 1802.
Waarschijnlijk heeft Van Kesteren dan ook een oude partij overgenomen van
Leeuwestyn en geeft hij deze opnieuw uit. Ook in 1822 is de vertaling op de fondslijst
van Van Kesteren terug te vinden'.
Van Woensels vertaling was zeker niet de laatste die op de Nederlandse
boekenmarkt zou verschijnen. Zij staat samen met de vertaling van Lambertus van den
Bos en de bewerking van Jacob Campo Weyerman aan de basis van een lange, rijke
traditie. Van Woensels vertaling is ook nu nog zeer onderhoudend en goed leesbaar. Ze
getuigt van respect voor Cervantes en voor de vertaler zelf. Van Woensel laat zich bij de
vertaling duidelijk leiden door zijn eigen smaak en opvattingen. Hij vertaalt de Don
Quijote omdat hij van mening is dat de tijd vraagt om een nieuwe vertaling: "Op dat een
auteur geleezen worde, moet hij zich schikken naar de mode van zijn tijd" (Van
Woensel, 1802, dl. 1, p. VII).
Of Van Woensel zich met zijn vertaling conformeert aan de mode van zijn tijd is nog
maar de vraag. Zijn overige werk getuigt van een tegengestelde houding. Hij komt
daarin naar voren als een heuse Don Quichot: een onvermoeibare ridder, wiens goede
bedoelingen niet echt gewaardeerd worden.
Noten
Uitspraak van Don Quichot in: De Ridder Don Quichot van Mancha [...], 1802, vertaling van P. van
Woensel, dl. 2, p. 202.
1. "Het leeven van Miguel de Cervantes de Saavedra", Van Woensel, 1802, dl. 1, p. IX-XXXVI.
2. Van Woensel, 1802, p. IX - XII.
3.

Aanteekeningen gehouden op eene reize door Turkijen, Natolien, de Krim en Rusland in de jaaren 1784 -89,

4.
5.

Aanteekeningen, dl. 1, p. 216.
Aanteekeningen, 1791, dl. 1, p. 55, p. 216, p. 384; Aanteekeningen [...], 1795, dl. 2, p. 15, p. 62, p. 89; De
Lantaarn, 1792, p. 119, p. 123; De Lantaarn, 1798, p. 158; De Lantaarn, 1800, p. 49, p. 146; De Lantaarn,
1801 (herdruk van 1800 met uitbreiding), als bij 1800 en p. 109. Er zijn geen verwijzingen gevonden in
Rusland beschouwd [...], 1804; De swat van Rusland [...], 1781; Monitor [...], apr.-aug,. 1780; De Lantaarn,

dln.) 1791-1795.

1793, 1796.
6. Van Woensel haalt overigens in dit verband een uitspraak van Sancho Panza aan: "Heerschen is
aangenaam, was ['t] ook, zegt SANCHE, over eene kudde varkens." (De Lantaarn, 1792, p. 119).
7. Aanteekeningen [...], dl. 1, p. 1-2.
8. Aanteekeningen [...], dl. 1, p. 5-6.
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9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

De Lantaarn, uitgegeven onder het pseudoniem "Amurath-Effendi, Hekim-Bachi", waarschijnlijk bij Van

Cleef in Den Haag jrg. 1792, 1793 (herdruk van 1792 met toevoeging), 1796, 1798, 1800, 1801 (herdruk
van 1800 met toevoeging).
De Lantaarn, 1800, p. 48-49.
Wanneer Van Woensel een groot stuk tekst weglaat, vermeldt hij dat. Zoals in Van Woensel 1802, dl.
1, voetnoot p. 220.
Van Woensel, 1802, dl. 1, voetnoot p. 46.
De opdracht aan de Hertog van Bijar in deel 1 van de oorspronkelijke versie van Cervantes heeft Van
Woensel niet opgenomen.
Ik heb de editie van Van Woensel op dit punt vergeleken met de editie van Werumeus Buning en Van
Dam (eerste druk 1941), welke in het algemeen beschouwd wordt als een getrouwe vertaling van het
origineel van Cervantes.
Van Woensel verwijst in zijn oeuvre veelvuldig naar gebruikte bronnen, echter nooit naar Spaanstalige
bronnen.
Bijvoorbeeld de meningsverschillen over de geboorteplaats van Cervantes (Van Woensel, 1802, dl. 1, p.
XII-XIII).
Van Woensel gelooft bijvoorbeeld nets van de verhalen over Cervantes' gevangenschap in Algiers.
"Dergelijke onnatuurlijkheden boezemen bij een nadenkend lezer mistrouwen in [...1" (Van Woensel,
1802, dl. 1, p. XIX). Hij kent de situatie in islamitische landen en stelt dat Cervantes al lang opgehangen
zou zijn als hij zich echt zo gedragen had als beweerd wordt.
Van Woensel, 1802, dl. 2, voetnoot p. 259: "Zo moet onze ridder, die zich op zo veele dingen verstondt,
ook kennisse gehad hebben van 't kouzen stoppen! Wat zeg ik? stoppen... van het maasen zelfs".
Van Woensel, 1802, dl. 1, voetnoot p. 187.
Van Woensel, 1802, dl. 1, voetnoot p. 106 en dl. 2, voetnoot p. 23.
Van Woensel, 1802, dl. 1, p. XXVI. Het bedoelde hoofdstuk is terug te vinden in deel 2, p. 416 ev. van
een Nederlandse vertaling, Nieuwe Avantuuren van den Vroomen en Wijzen Don Quichot de la Mancha,
Oorspronkelijk in de Spaansche Taal beschreeven door Alonso Fern. de Avellaneda, En nu om derzelver
geestigheid voor de eerste maal in 't Neederduits gebracht. Verciert met Kopere Platen,
uitgegeven bij W.

Broedelet te Utrecht in 1706 (eerste druk), bij J. Ratelband en A. van Damme te Amsterdam in 1718
(tweede druk) en bij H.W. van Welbergen te Deventer in 1725 (tweede druk).
22. Van Woensel zelf heeft ook geen al te hoge pet op van zijn collega-auteurs en zijn publiek. Lees ter
vergelijking de voorrede van de Aanteekeningen [...], 1791-1795.
23. Dit blijkt uit een brief van de heer S. Moulijn (1866-1948, schilder en geschiedschrijver van de
lithografie), gedateerd op 21-5-1926. Deze brief is opgenomen voorin het UBA-exemplaar van deel 1 van
Van Woensel, 1802. De etsen zijn te vinden in dl. 1: t.o. p.6, p.35, p.135, p.415 en p.451; in dl. 2: t.o. p.15,
p.193, p.344 en p.354.
24. Er zijn geen recensies gevonden in de Algetneene Konst en Letterbode De Recensen4 ook der Recensenten,
het Vaderlandsch Magazijn, van Wetenschap, kunst en smaak en de Maandelijlcsche Uittreksels of Boekzaal
der geleerde wergild.

25. Fondslijst van J.C. van Kesteren, Bibliotheek van de Koninklijke Vereeniging ter bevordering van de
belangen des Boekhandels, Amsterdam.
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Zie binnen-achterkant van het omslag

De schele droes op drift
Jan van Hoogstraten aan Ussel, Waal en Maas * (Deel I)

ELLY GROENENBOOM-DRAAI
Op zekere avond - we schrijven 6 maart 1721 - speurt Hermes, alias Jacob Campo
Weyerman, in zijn wijnkeldertje naar wat gebottelde levensvertroosting. Hij wordt daarbij gestoord door een geweldig kabaal, veroorzaakt door zijn geliefde Daemon, die op
`slot Leeuwenburg' blijkt gearriveerd. Tot Hermes' stomme verbazing is hij geflankeerd
door een "langachtig mensch-postuur", volgens Daemon een snort kameleon, die zich
naar wens kan veranderen in om het even welke van Hermes' indrukwekkende collectie
vijanden. Dankzij die eigenschap kan hij zwaargewicht Hermes dienen als sparring partner bij diens voorbereiding op het knock-out slaan van echte tegenstanders. 1 Ten bewijze
daarvan neemt het wonderwezen verschillende gedaantes aan, die er voor dit relaas niet
toe doen. Bij de derde metamorphose echter staat Hermes oog in oog met Adonis' ultieme tegenpool, een ondermaats, dikbuildg, "infaam scheel" en grotendeels tandeloos
manspersoon, gewapend met een vat vol gal, hoewel inmiddels tot deemoed bereid.
De meesten van u zullen in hem - dank zij berichten uit het hiervoormaals van Peter
Altena - de `puikdichter' Jan van Hoogstraten herkennen, eon van Hermes' voornaamste
opponenten. In mijn Rotterdamse Woelreus 2 is de ruzie tussen beide kemphanen breed
uitgemeten. Daarvan zal ik u dus niet opnieuw verslag doen. Vandaag wilde ik u
uitnodigen enige etappes van Jans ondermaanse parcours met mij na te rijden?
Voorouders en geboorte van Jan van Hoogstraten

Voordat we Jan van Hoogstraten volgen, vertel ik u in het kort wat bekend is over zijn
voorzaten. Allereerst zij opgemerkt dat Nolen ons in zijn artikel over David van
Hoogstraten verzekert, dat de familienaam niet als `Hoogstraten', maar als 'Hoogstraten'
moet worden uitgesproken! Omdat ieder argument daarvoor ontbreekt, volhard ik maar
eigenzinnig in de mij (en vermoedelijk ook u) vertrouwdere uitspraak `116ogstraten'.
Schotel heeft in de Vaderlandsche Letteroefeningen een uitvoerige beschrijving
gegeven van 'Het geslacht Van Hoogstraten.' s In de zestiende eeuw zou te Antwerpen
Francois van Hoogstraten (16 sept. 1541 - 1632) hebben gewoond, waar ook zijn zoon
Hans of Jan geboren werd, en wel op St. Matthijsavond 1568. 6 Francois verliet tussen 30
september 1568 en 17 januari 1572, vermoedelijk zowel om godsdienstige - hij was
mogelijk doopsgezind - als om economische redenen zijn vaderstad en vestigde zich te
Dordrecht. Zoon Hans of Jan trouwde met Janneke van Walen of Janneken Wale. Hun
zoon, Dirck van Hoogstraten, werd in 1596 nog te Antwerpen geboren. 7 Hij leerde er
tekenen en graveren, maar zou zich later geheel aan de schilderkunst gewijd hebben. 8
Warschijnlkvetoad nzijvermtodnaDeHg.
In 1640 keerde hij met zijn gezin terug naar Dordrecht, waar hij op 20 december van
datzelfde jaar stied. Zeker is, dat Dirck daar tot de Doopsgezinde Gemeente behoorde?
Uit zijn huwelijk in 1626 met Mayken de Koning (1598 - 1645) waren intussen, behalve
een viertal dochters, drie zoons geboren: in 1629 of 1630 Jan (of Hans), op 2 augustus
1626 Samuel, de bekende schilder en dichter en in 1632 Francois. 1°
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De laatste, geboren in Den Haag, werd in Dordrecht voor de boekhandel opgeleid. Als
zodanig was hij daar vanaf 1679 werkzaam. 11 Na zijn huwelijk in de Maasstad begon hij
aan de Hoogstraat, hoek Weezenstraat, een boekhandel, waar in 1657 of 1658 het eerste
produkt van de drukpers kwam. Nadien betrok hij met zijn gezin een huis op de hoek
van de de Hoogstraat en de Vlasmarkt, 12 waar hij wederom werkzaam was als boekhandelaar. Rond die tijd zou Francois overgegaan zijn tot de katholieke kerk.' Rond
1678 verhuisde hij naar Dordrecht. Na zijn terugkeer - niet later dan 1683 - naar de
Maasstad opende hij in 1685 of '86 een boekwinkel aan de Kaasmarkt en betrok hij het
huis ten oosten van het hoekhuis aan de Lamsteeg. Hij stierf op 24 januari 1696. 14 Ik
heb dit alles niet geverifieerd en vertel u het alleen om warm te lopen voor mijn
eigenlijke onderwerp, Francois' zoon Jan.
Op 27 april 1656 trad Francois in het huwelijk met Hester (Esther) de Coninck
(Koning).' Het echtpaar kreeg zeven kinderen, waarvan slechts twee zonen de volwassenheid bereikten: de oudste was de eerbiedwaardige en beroemde David, die in 1658
werd geboren en in 1724 overleed. 16 Zijn vier jaar jongere broertje Jan overleefde hem
ruim, maar over jaar en plaats van zijn overlijden was de berichtgeving tot op heden
zeer divers!' Een notariele akte van 6 augustus 1736 bood mij tenslotte uitsluitsel: Jan
stierf op 28 juli van dat jaar en vier dagen later, op 1 augustus, werd hij ter aarde
besteld.' Op 26 januari 1662 werd hij geboren, volgens verschillende bronnen te
Rotterdam, maar opmerkelijk genoeg heb ik hem in geen der Rotterdamse Doopboeken
kunnen terugvinden.19 Genoemde datum is echter ongetwijfeld juist, of Jan moest zich
zelf al vergissen in de talloze verzen waarin hij zijn geboortedag bejubelt, bijvoorbeeld
in zijn `Geboortezang Op Mynen vyftigsten verjaardag, Den 26' van Loumaand 1712% 2'
Het dichten zat Jan in het bloed. Zoals bekend had ook zijn vader zich behalve met
de boekhandel beziggehouden met dichten en met vertalen van vooral stichtelijke werken. Van Francois' hand verscheen o.m. de bundel Voorhof der Ziele, behangen met leerzaeme prenten en zinnebeelden, Rotterdam 1668, 1698, waarin lofverzen van onder andere Heijmen Dullaert zijn opgenomen. Hij was niet de enige in de familie die connecties
had met Dullaert: Francois' broer Samuel schijnt een boezemvriend van hem geweest te
zijn en ook zijn beide zonen koesterden groot respect voor de Rotterdamse schilderdichter. Het was over de uitgave van diens oeuvre, zoals u weet, dat in later jaren een
broedertwist tussen Jan en David zou uitbreken, of althans zou worden aangewakkerd. 21
Vertrek naar Dordrecht; huwelijk met Geertruy van der Hagen en scheiding
In het jaar 1683 verkreeg Jan het poorterschap van de stad Dordrecht. Tot 1685 zou hij
er werkzaam geweest zijn als boekverkoper "in de Voorstraat bij de Beurs", mogelijk als
opvolger van zijn vader. Zijn geringe produktiviteit in dat bedrijf zou verklaard kunnen
worden uit het feit dat hij in Dordt tevens de functie vervulde waarin we hem later ook
op andere plaatsen zullen aantreffen: die van 'commies ter recherche'. In zijn vrije tijd
besteeg hij graag en veel, en niet geheel vrij van opportunisme, zijn Pegasus.'
De reden van zijn vertrek van Maas naar Merwede moet gezocht worden in zijn
relatie met Geertruy(d) van der Ha(e)gen, dochter van Barendina van Trigt en de kunstschilder Dingeman van der Hagen, welke laatste achtereenvolgens gevestigd was geweest
te Antwerpen, Zaltbommel en Dordrecht.' Op 5 december 1683 ging Jan in
laatstgenoemde stad met Geertruy in ondertrouw en twee weken later, op 19 december,

58

werd het huwelijk voltrokken. Geertruys geboortedatum is niet bekend; op goede
gronden beweert Wolleswinkel dat ze op 28 december 1658 te Zaltbommel werd
gedoopt, maar een overtuigend bewijs valt daarvoor niet te leveren.' Voordat we Jan op
zijn verdere tochten volgen, zullen we bij zijn verbintenis met haar wat larger stilstaan.
Brandende liefde lijkt er minder de aanleiding toe geweest te zijn dan de onverhoedse komst van een tweeeiige tweeling. Al op 8 september 1684, zo'n negen maanden
dus nadat de ouders in ondertrouw waren gegaan, vond de doop plaats van Francois
(Franciscus), vernoemd naar zijn grootvader van vaderskant, en Dina (Bernardina),
mogelijk zo geheten naar haar grootmoeder van moederszijde. Getuigen waren Jans
vader, Francois van Hoogstraten, en de mij onbekende Lambert van Bre.
Opmerkelijk is dat de kinderen (oud-)katholiek werden gedoopt, terwijl dat met Jans
latere kinderen in de Nederduits Gereformeerde kerk gebeurde. Geertruy was stellig
niet katholiek; althans in 1688 is ze lid van de Nederduits Hervormde kerk. Was Jan zelf
katholiek opgevoed? Wilde hij zijn vader, die zeker vanaf 1660 met het katholicisme
sympathiseerde,' een plezier doen? Ik breng bier in herinnering dat hij in geen enkel
Rotterdams doopboek terug te vinden bleek. Had Weyerman misschien niet helemaal
ongelijk toen hij Van Hoogstraten ervan betichtte "uitwendig de gezontheit van den Konink, en inwendig die van den Pretendent" te drinken, een warm kloppend hart dus voor
de katholieken te bezitten?' In geen van zijn woonplaatsen heb ik Jan als lidmaat van
welke kerk dan ook aangetroffen. Was hij bang voor zijn katholieke sympathieen uit te
komen?' Of sprak hij recht uit het hart toen hij stelde: "'T opregt geloovig hart is Jesus
ware kerk" en 'Ter kerk, ter Bedestonde, en 's Heeren disch te loopen/ En Gode geenen kerk te bouwen in het hart,/ Is wangeloof dat Gods genade, en oordeel sart [...]"?'
Dat het huwelijk Jan overviel, wordt door hemzelf bevestigd in zijn bedenkelijke
Troost Aan Juffr.: : : : Voor *.*.*.*.'' De vooraisnog anonieme, maar zeer bedroefde
juffer, overduidelijk zijn minnares, heeft het om vermelde redenen zo niet in de passie,
dan toch in de echt tegen Geertruy moeten afleggen. Door wanhoop overvallen stort ze
haar hart bij hem uit, waarop hij zich haast haar gerust te stellen: "Al schyn ik u geheel
ontweken/ Door 't noodlot, dat aan de Egt my boeid:/ Geen Huwlyk zal de Min verbreken,/ die my zo vast in de ad'ren gloeit,/ Schoon my die pligt pier toe verrukte:/
Helaas! een doodelyke pligt!" En bemoedigend voor de onbekende schone - en wellicht
ook voor zichzelf - voegt hij eraan toe: "Uw Minnaar is nog niet verloren,/ Neen by
verlaat u nog zoo niet,/ Hoe wreed u 't Huwlyk komt te voren,/ Dat slegts uit dwang,
en pligt geschiet." Die woorden logen er niet om en laten voor Geertruy weinig
huwelijksgeluk vermoeden. Desondanks werd de verbintenis nimmer officieel ontbonden
en met een zestal kinderen belcroond.' Jan kende zijn huwelijkse plichten.
Het Lot toonde zich wel erg ironisch toen het al op 25 september van datzelfde jaar
1684 de levensdraad van Francois doorknipte, de mannelijke helft van de tweeling die de
impuls vormde voor het huwelijk. Een zekere `K.V.B.' bedenkt Jan bij dit smartelijk
verlies met een Tylczang. op F.V.H. Overleden den 25 Sept. 1684'. Aan het woord is
vermoedelijk Van Hoogstratens vriend Kornelis van Bracht, die in zijn vers refereert aan
de dood van Antonides van der Goes van een week voordien. Die slag had Van
Hoogstraten gebracht tot het schrijven van een berijmde 'Brief Aan K.V.B.*** Kort na
`t overlyden van den digter Antonides.' Niet zonder gevoel voor drama haakt "K.V.B."
daar nu op in door in zijn rouwbeklag het kind zelf - nog geen maand oud! - te laten
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beweren niet aan een lichamelijke kwaal gestorven te zijn, maar van smart om de dood
van de vermaarde podet! 31
In 1687 bezweek ook het andere kind, Dina, wat Jan een verrassend oprecht klinkende lijkzang ontlokte 'Op het overlyden van myn eerste Dogtertje D:v:H: Oud 3 Jaaren
1687.32 Hij noemt haar zijn "eerste Dogtertje", omdat inmiddels een volgend meisje was
geboren, Hester, vernoemd naar haar grootmoeder van vaderskant. Op 24 juli 1686 werd
zij te Dordrecht gedoopt. Hester bleek levenskrachtiger: zij werd pas in 1740 begraven. 33
Omdatousvernhlop-itegnsldvahrboes
Francois en Samuel' - nauwelijks aandacht is besteed en ook omdat de relatie met haar
vader verre van voorbeeldig was, wil ik straks wat larger bij deze dochter stilstaan.
Ongeveer twee jaar na haar geboorte werd Jan en Geertruy een volgende zoon geboren, die de eer genoot te worden vernoemd naar zijn vader. Getuige een Tykzang. ter
Uitvaert van J.V.H. Oud 5 Maanden. 5 November. 1688' overleed hij, evenals Francois,
binnen het jaar. In een lijkldacht op zijn dood, die geinspireerd lijkt op Vondels KinderLycic wordt ook dit kind zelf aan het woord gelaten. Toch werd het waarschijnlijk niet
onder het dak van zijn vaders huis geboren. Jan junior werd namelijk op 31 oktober
1788 gedoopt te Woudrichem als zoon van Jan van Hoogstraten en Geertruij van der
Hagen, nadat de moeder daar begin mei 1688 naartoe verhuisd was. Van de Nederduits
Gereformeerde kerk krijgt ze althans op 7 mei een uitgaande attestatie, een bewijs dus
van lidmaatschap (en goed gedrag), waarmee ze zich in Woudrichem kon laten inschrijyen?' Helaas heb ik er geen inkomende attestatie aangetroffen.
Dat een volgende Francois er op 30 november 1689 werd gedoopt,' bevestigt haar
verblijf aldaar. De vraag is alleen: Waarom? En waar verbleef haar echtgenoot in die
tijd? Raadselachtiger nog wordt de kwestie doordat Francois' op 28 juli 1692 geboren
broer Samuel weer te Dordrecht werd gedoopt, en wel op 7 augustus 1692. 3s Was Geertruy naar familie of vrienden afgereisd om op verhaal te komen? Was Jan, afgezien van
een enkel bezoek aan zijn vrouw, aan de Merwede gebleven? En had Geertruy haar
huwelijksvakantie na zekere tijd beeindigd? Ik weet het niet, maar zeker is dat Jan zich
niet uit het veld liet slaan en Samuels geboorte als een trotse vader bezong in 'Ter
Geboorte Van myn Zoontje Samuel V: H:' 39
In een zeer magere `Verjaarswens Aan G: V: D: H:. Voor W: N: R:', geschreven
door Jan van Hoogstraten,' wordt de jarige (die haar achtendertigste verjaardag viert)
getypeerd als een "Getrouwe Bedvrindin". Was dit gedicht gericht aan Geertruy van der
Hagen en zo ja, wie ging dan verborgen achter de initialen W: N: R:? En wat was in dat
geval de reden van Jans dichterlijke interventie? Insinueert hij in dit tienregelige
gedichtje een verhouding tussen Geertruy en W: N: R:, en had die iets te maken met
haar intermezzo in Woudrichem? Helaas moet ik het opnieuw bij gissingen laten. Maar
of die nu juist zijn of niet, feit is dat de grootste fleur van Jans huwelijk of was, indien
die ooit al bestaan had.
Zijn echtverbintenis met Geertruy hield, hoewel formeel nooit beeindigd, de facto
dan ook geen stand tot de dood hen scheidde. Naar voor haar te vrezen valt, was dat
trouwens ook simmer Jans oogmerk geweest. Geertruy zou in mei 1719 gestorven zijn,
en wel te Bleskensgraaf, maar uit een verzoekschrift dat zij in het jaar 1704 indiende bij
de "Ed. Achtb. Heeren Schepenen der Stad Gouda" blijkt dat zij al sedert eind 1699
wettelije l van haar man gescheiden leefde in 'huishouding, bed, tafel en goederen'.
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Verhuizing naar Gouda

Reeds eerder echter, in 1697, was Van Hoogstraten, naar ik aanneem zonder Geertruy,
naar Gouda verhuisd, waar hij een aantal gelukkige jaren beleefde. Omtrent de verblijfplaats van de drie kinderen in die tijd tast ik in het duister, maar het ligt voor de hand
dat hun moeder hen bij zich hield. Op vijf december van het jaar van aankomst verkreeg
Jan te Gouda het poorterschap.' Over de functie die hij er vervulde, is veel gespeculeerd. De Goudse poorterboeken vermelden alleen dat hij als zijn vorig beroep dat van
`commis ter recherge van Dordrecht' had opgegeven, maar in 1704 wordt hij te Gouda
genoemd als "commis ter Recherge van d'admodiatie wegens 't Ed. mo: collegie ter
admiraliteyt op de Mase".'
Een notariele akte van 1704 gent ons een blik op de problemen waarvoor Van
Hoogstraten zich als commies gesteld zag. In die akte zijn de getuigenissen vastgelegd
van de `sackedragers', Leendert Jansz. en Pieter Claasz, die als deposanten verklaarden
dat Jan door een collega, een zekere Cornelis Oosterkerk, was uitgescholden voor "een
schelm ende dieff', zonder dat daar beledigingen van Jans kant aan vooraf waren
gegaan. Al droegen de deposanten hun steentje bij om Van Hoogstraten te steunen, dat
laat onverlet dat de beschuldiging was geuit. Terecht of niet? Waar rook is, is vuur, zal
Jans latere aartsvijand Weyerman gedacht hebben, toen hij Jan ervan beschuldigde via
intimidatie aan boeren, voerlieden en schippers een bekentenis van smokkel te
ontlokken. Het was niet de eerste, maar zeker ook niet de laatste keer dat Van
Hoogstratens onkreukbaarheid in twijfel werd getrokken.`"
Nog een voorbeeld wil ik u daarvan geven alvorens Jans litteraire perikelen te
schetsen, die stellig hebben bijgedragen tot zijn vertrek uit Gouda.' In een notariele
akte van 6 december 1732 staat het verslag opgetekend van enkele getuigen die optraden
ten behoeve van John Smith, "Engels factoir" te Rotterdam. Deze had het met de Rotterdamse commiezen aan de stok gekregen.' De kwestie was dat Smith door commies
ter recherche Jacob Ben van Boshuysen en in aanwezigheid (en dus met instemming)
van enige andere commiezen, onder wie Jan van Hoogstraten in diens hoedanigheid van
commies van de admodiatie, was gesommeerd de goederen die hij aan de Wijnhaven
aan het lossen was, naar 's Lands Magazijn over te doen brengen. Smiths verzoek om
opgave van redenen bleef ook na herhaald aandringen niet gehonoreerd, waarop de
"factoir" woedend begonnen was zelf de verpakking van zijn goederen open te snijden,
hetgeen hem eveneens op hoge toon verboden werd. Uit het feit dat Smith de zaak
aanhangig maakte, mag mijns inziens worden afgeleid dat een dergelijke bejegening niet
als gebruikelijk beschouwd werd.
Ook nog in 1716 oefent Van Hoogstraten, inmiddels woonachtig aan de Westgouwe,
de functie uit van "commies van de admodiatie". De Index familiegeld 171e van de
Gemeente Gouda, een register van in een belasting aangeslagen personen, gaf mij niet
de indruk dat dat een bijzonder lucratieve functie was. Van Hoogstraten werd namelijk
aangeslagen voor f5,- 's jaars, een bedrag dat mensen met de laagste inkomens minimaal verschuldigd waren. Ter vergelijking: Arnoldus Henricus Westerhoff, rector van de
Latijnse school, werd aangeslagen voor f 10,-; de burgemeesters Arent van der Burgh
en Bruno van der Dussen betaalden resp. maar liefst f 150,- en f 200,-.
Inmiddels verloochende Jans dichterlijke aard zich niet; volgens De Jong was hij de
bekendste dichter in Gouda. Zo dikwijls verschijnen in zijn gedichten de namen van de
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aanzienlijkste families daar ter stede, dat hij met hen op vriendschappelijke voet gestaan
moet hebben. Zeker is dat hij geen gelegenheid onbenut liet om zijn jubelzangen en
rouwklachten over de Goudse notabelen uit te storten.' De Goudse raad en voorzittend
schepen Govaert Cincq, volgens de Goudse Index familiegeld 1716 woonachtig aan de
Oosthaven, trad op als zijn mecenas en met hem ontwikkelde zich een hechte vriendschap. Zich koesterend in de aldus gewonnen sympathie woonde Van Hoogstraten jarenlang aan de Westgouwe.
De twee vrienden deelden hun liefde voor taal- en letterkunde. 5° Ze lazen geregeld
in het oeuvre van andere dichters en natuurlijk ook in dat van henzelf. Cincq bezat,
behalve van Van Hoogstraten, werk van onder meer Poot, Dullaert, Rotgans en Vondel
en beschikte ook over taalkundige studies. Uit Van Hoogstratens Mengel Poezy blijkt dat
Cincq, een wat stale en verlegen man, hem geregeld boeken te leen of ten geschenke
gaf. Zo lezen we in deel I daarvan Jans 'Dank Aan den Heere G: Cinq Voor de Vereering van Huigens Korebloemen' en zijn Dankoffer Aan den Heere G. Cinq, Voor zyn
Ed: Geschenk van het Boek Batavia Illustrata' (in een uitgave van 1685). Te leen kreeg
Jan waarschijnlijk een dichtbundel van de door Cincq bewonderde Jan Vos, waarvoor hij
zijn dank richt `Aan den Zelven [i.e. G. Cincq], Op het ontfangen van de Poezy van Jan
Vos'. Blijkbaar behoorde ook Van Hoogstraten tot Vos' bewonderaars, een adoratie, die
Weyerman niet met hem deelde, zoals ik elders heb betoogd. Evenmin deelden zij
trouwens hun mening over Joan de Haes, bejubeld door Van Hoogstraten en gekraakt
door Weyerman, en over Pieter Langendijk, die in Weyermans ogen geen goed kon
doen, maar bij Van Hoogstraten grote - overigens wederzijdse - waardering genoot. 51
Arent van der Burgh, Raad en Vroedschap der stad Gouda, en Raad ter Admiraliteit trad eveneens op als Jans beschermheer. Van Hoogstraten achtte hem in tegenstelling tot Cincq een extrovert man, opgewekt en luidruchtig. Ook hij leende Van
Hoogstraten boeken, getuige het tot hem gerichte vers "Op het wederom gaande Boekje
J.M. Eleg. & c. Aan zynen Eygenaar den Hr. en Mr. A.V.D.B." 52 Van der Burghs buiten,
Burghvliet, 53 rond 1715 het trefpunt van de Goudse letterlievenden, werd door Van
Hoogstraten geregeld bezocht en bezongen. Zo leidde Van Hoogstraten aan de Ussel
een plezierig leven, temidden van kunstminnende vrienden. Het paradijs bleek echter
niet voor eeuwig.
-

Verbanning naar Tiel
In de zomer van 1718 zag Jan zich gedwongen de stad Gouda te verlaten om zich met
grote tegenzin te vestigen in Tier'. Die verhuizing moet hebben plaatsgevonden tussen
15 juni en 15 juli van dat jaar. Een `Dankoffer aan den hoog geleerden en in konst ervarenen Heere H**** Arts, en Fenixdigter' ondertekent hij namelijk nog met "Aan de
Gouwe Den 15den van Zomermaand 1718", z terwijl hij zijn `Gedagten in de eenzaamheit aan den Heere A.H. Westerhof noteert in "Tiele 15 July 1718".55 In een notariele
akte van 19 juni 1718, opgemaakt te Dordrecht, wordt Jan van Hoogstraten bovendien
(ik ga er van uit dat hij bedoeld is) nog "CommissarisM tot gouda" genoemd?
Van Hoogstraten voelde zich allerminst gelukkig in het "Boomgaardryke Tiel", "Daar
`t al op winst en woeker staat,/ En nets word Aangelegt tot vrolyk Tiiinsieraad". Dat het
leven er "goet koop" is en hij er "in 't onvermydlyk juk" getroost wordt door de
Tielenaren J.N. en J.R. biedt blijkbaar onvoldoende soelaas. "In het Oude Tiel, den 29
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van Oostmaand, 1718" (in augustus dus) schrijft Van Hoogstraten een 'Brief aan den
Weledelen Gestrengen Heere Borgermeester Vander Burch', zijn oude vriend Arent van
der Burgh.' Deze brief staat vol herinneringen aan de goede, maar nog nauwelijks oude
tijd, en het beklag over de culturele armoede van Tiel is niet van de lucht. Dat Van
Hoogstratens "Zangheldin" in deze "diepen poel van tegenspoet" "Haar sterfuur [zag]
nadren" zal niemand hem dan ook willen aanrekenen.
Een paar maanden later herinnert Van Hoogstraten in een 'Verjaargroete aan Den
Hr. en Mr. A.V.D.B. Als zyn Ed: op de 17den van Wintermaand, 1718. Twee en veertig
jaren out wiert' Van der Burgh opnieuw met weemoed aan de "vreugd, voorheen daar
[= te Gouda] bygewoond". Bijna wrang vraagt hij hem: "Getroost het u, dat we aan den
breeden Waal gezeten/ Van menig hart (nu we uit het oog zyn) glat vergeten,/ De
vreugd des Yssels, niet als door gedagten zien,/ En daarom, van zoo ver 't verjaarfeest
eere bien." Sterker nog blijkt Van Hoogstratens somberheid uit de regels die daarop volgen: "Was 't koopryk Rotterdam, onze eerste wens, en bede,/ Myn lot geworden, doe de
slag viel van de vrede/ (Waar onder Haat, en Nyt, daar alle deugd op stuyt/ Haar zaad
zayde in 't geheim, op hoop van helssen buyt)/ Men had van Ryn of Waal myn vaerzen
niet vernomen,/ maar van de Maaz my aan den Yssel zelf zien komen,/ Om dezen dag
van vreugd te vieren na waardy,/ Nu niet bezogt, dan van myn Tielse Poesy"?'
Aanleiding tot de verbanning
Blijkens deze "Verjaargroete" werd Jan gedwongen overgeplaatst, maar de vraag is:
waarom?' De auteur van het pamflet Ontleeding van een eerloos Zangertje van februari
1721, vermoedelijk Jans kwelgeest Weyerman, prijst Gouda gelukkig met zijn vertrek "0 driemaal overgelukkige Yssel, die zulke Lantbedriegers verschopt" - en beklaagt het
rampspoedig Tiel: "zesmaal overongelukkig Plaatsje, dat met het uitschot van alles
schandelyks wort gestraft". Frappant zijn de slotwoorden van Jans brief van 20 juli 1718,
kort na zijn aankomst in Tiel, gericht aan Cincq en Westerhovius: 61 "Vaart wel myn
vrinden. Zoo my iets aan 't harte legt/ Van 't gene ik aan de Gouwe of Yssel heb
gelaten,/ Dat 's u te minnen, schoon ge my zelf quaamd te haten."
Dit slot duidt ondubbelAnnig op onmin tussen Van Hoogstraten en zijn voormalige
vrienden Westerhovius en Cincq. Niettemin (of juist daarom) is de toon van Jans brieven aan hen op het kruiperige af. In zijn `Gedagten in de eenzaamheit aan den Heere
A.H. Westerhof van vijf dagen eerder smeekt hij Westerhovius zelfs om een berichtje,
dat blijkbaar uitbleef: "Rees maar de tyding eens op ons gerekt verlangen!/ En schreef
men my eens aan, hier is bedankens stof!". In beide brieven spreekt Van Hoogstraten
zijn teleurstelling uit over de onmogelijkheid deel te nemen aan een uitgave van de
verzen van Heijmen Dullaert, "Waar of men eyndelyk is aan 't begin geraakt/ dog zonder dat my daar 't gezigt of is gebleken". En dat terwijl hij, op 5 december 1717, in de
opdracht bij het vierde deel van zijn MengelPoezy aan Cincq nog op de op handen zijnde
uitgave van de Dullaertverzen had gezinspeeld. 62 Had zijn overplaatsing met die kwestie
te maken?
Zoals bekend was om de Dullaert-uitgave veel te doen geweest. Ik geef u hier nog
even een kort resume. Govaert Cincq had zich met het verzamelen van Dullaerts podzie
en het voorbereiden van de uitgave ervan uitvoerig bezig gehouden. In eerste instantie
had hij Jan bij die werkzaamheden betrokken - begrijpelijk, want er werd door hen veel
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over podzie gesproken. Van Hoogstraten schreef zelfs een reeks lofdichten voor de
beoogde editie. Plotseling bleek echter dat de uitgave door zijn broer David bezorgd
werd.' De reden daarvan is onduidelijk, maar overduidelijk waren Jans gevoelens van
haat die hem ertoe brachten zijn broer enkele valse Dullaert-verzen' in handen te
spelen. David schijnt weliswaar bijna in de val getrapt te zijn, maar ontdekte het bedrog
tijdig.64 Volgens de (latere) lezing van de Boekzael zou hem de mindere kwaliteit van die
verzen wet zijn opgevallen, maar zou hij het erop gehouden hebben dat het niveau van
een dichter (dus ook van Dullaert), hoe getalenteerd ook, niet altijd even hoog was. De
inhoud van een der gedichten zou hem echter op het juiste spoor gebracht hebben.'
Voor mijn betoog is het vooral van belang dat volgens een gedicht in de Keurdigten,'
`Cop het verscheyden Van den Heere Govert Cinq, Zoo genaamde Patroon van H: Dullaerts podzy' ook Cincq zich had laten misleiden en "eens anders rym voor Dullaerts
digt" had aangezien.
Deze had dus reden te over tot ongenoegen. Acht maanden na de hierboven aangehaalde brief aan Westerhovius schrijft Van Hoogstraten "Uit Tiel. 15 April 1719" een
`Vredewens of Liefde voor Leet aan den Heere G.******',' die vrijwel geheel aan de
zaak Dullaert is gewijd. Het vers opent met de woorden "Die ligt gelooft, wort ligt
bedrogen", een toespeling op de - veronderstelde - lichtgelovigheid van zijn verloren
vriend Govaert Cincq inzake de kwestie van de vervalste Dullaert-verzen.' Van
Hoogstraten betitelt die zaak als een "verwaten misverstant". Toen de bedrogene het
dwaallicht eenmaal was gaan volgen, aldus Jan, "Doe gold nog raad nog overleg./ „Die
`t werk te stuyten dagt ten goeden/ „Geraakte in haat, in vats vermoeden/ „Als stoat
dat ligt hem in de weg." In zijn lezing had Cincq zich dus laten bedotten, ook al had hij,
Jan, zijn roerende best gedaan de Goudse burgervader op het rechte spoor te brengen.
In het laatste deel van zijn Mengel Poezy suggereert Van Hoogstraten eveneens dat niet
hijzelf, maar iemand anders verantwoordelijk was geweest voor de truc met de vier vervalste Dullaert-gedichten: Doorgedreven Voor-Oordeel over Vier onzer Gedigten. (Met
naam verandering) door iemand nageschreven en (tegens alle ernstige waarschouwing)
op den naam van den vermaarden Digter H.D. uitgegeven, Aan den Heere W.H.T.
dezer klugt kundig.n6'9 Zo kon het gebeuren dat "ydle waan/ Hoogstraten nam voor
Dullaart aan", een conclusie waaraan Jan in zijn `Vredewens' niet kan nalaten toe te
voegen, dat zijn eigen verzen voor die van Dullaert niet hoefden onderdoen.
Interessant is de vraag waar de initialen "W.H.T." voor staan. Volgens Van Putte
vormen ze de afkorting van "Westerhovius, Theologus",' maar dat valt moeilijk te rijmen
met Jans eerder vermelde kruiperige houding jegens Westerhoff. Een geschiktere
kandidaat kan ik vooralsnog echter ook niet leveren. In elk geval verzekert Van
Hoogstraten Cincq dat "die toetssteek niet [is] geschiet/ Om iemand uwer te bedroeven/
Maar 't oog des Amstels te beproeven". Niet Cincq c.s. had hij op de proef willen
stellen, maar uitsluitend zijn eigen geleerde broer David. Triomferend voegt hij er dan
ook aan toe dat David "Geen onderscheyt nog weet te maken/ Wat Dullaart van zyn
broeder scheyt". "De Y-Aristarch dus opgeligt/ En, door dien slag aan 't suise bollen,/
Dreigt hier den eertrap of te rollen/ Van 't steyl Parnas door hem gestigt." Aileen
daarom was het broer Jan te doers geweest; dat ook Cincq in de affaire was meegesleept, betekende een niet beoogde streep door de rekening.
-
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In een poging Cincq milder te stemmen bagatelliseert Van Hoogstraten aan het slot van
zijn `Vredewens' de mislukte `grap'. Het sop is de kool niet waard - zo tracht hij de zaak
te sussen - het gebeurde is "min schelms [`boosaardie] dan aardig" en zeker geen reden
voor een definitieve breuk. Cincq dacht daar echter anders over. En ook bij anderen had
Jan het verbruid; volgens Van Putte onder meer bij de raad en advocaat- fiscaal ter
admiraliteit op de Maze Hieronymus van der Dussen. Samen met Cincq zou deze de
hand hebben gehad in Jans overplaatsing naar Tiel . n
Zoals we al zagen, raakte Van Hoogstraten niet gebrouilleerd met Arent van der
Burgh. Blijkens zijn `niewe jaars loof aan Burgvliet [ = het buiten van Van der Burgh]
en zynen Heere' van maart 171972 had deze "troost, en toevlugt in gehate tegenspoet"
zelfs moeite gedaan Jan te Dordrecht of Rotterdam gestationeerd te krijgen in plaats
van in het zo verafschuwde Tiel. Van Hoogstraten verzucht althans: "was ik, door uwe
hulpe aan Merwe of Maaz verplant/ Gelyk uw toeleg dat graag had geschikt ten besten
[...]". Het had niet zo mogen zijn. Terugdenkend aan zijn laatste ervaringen te Gouda
vervolgt hij: "Maar onder alles wat de lust my daar [= Gouda] benomen/ 't Gemoed
gepynigt heeft, of 't wreedste is voorgekomen/ Was 't onwis straatgerugt, het praatje van
`t gemeen/ niet te weerspreken, schoon de Zon heel anders scheen." Had dat "praatje
van 't gemeen" te maken met de Dullaert-kwestie (waar Van der Burgh buiten stond),
of maakte (ook nog) een andere zaak Jan het leven zuur?
Hoezeer Van Hoogstratens litteraire bedrog ook een rol gespeeld moge hebben bij
de beslissing hem naar elders te zenden, zelf suggereert hij dat het niet de enige of zelfs
de voornaamste oorzaak was van zijn 'verbanning' naar juist Tiel. Zoals we al zagen,
brengt hij zijn vertrek in verband met een zekere "slag [...] van de vrede", die in een
`Klagte aan de IJsselstroom opnieuw genoemd wordt als kern van de Goudse ellende:
"Kost ons uw Erf voor oorlogs onweer dekken,/ Eer 't Vredevuur de vloot dreef van uw
wal?/ Jakobaas slot my een Parnas verstrekken?" Blijkbaar had dat "Vredevuur" schade
toegebracht aan de Goudse scheepvaart en koopvaardij, want, aldus Van Hoogstraten,
"Een zee van ramp [...]/ Trapt Gouda's eer, en luister met de voet [...]/ Daar 't eertydts
dreef van winst en handel over,/ En gy 6 stroom! niet zwigte voor het Y,/ Daar wast,
voor ons, nu gras nog loover, Door 't derven van uw zee- en koopvaardy./ En gy [...]
betreurt met my 't verlies dier ryke vloten." Dat die ellende ook Van Hoogstraten
persoonlijk trof, valt op te maken uit de daarop volgende woorden: "Uit deze slag, uw
erf, 6 stroom! beschoren,/ Uit dit verlies dat stad, en borger drukt,/ Is, aan uw vliet,
ook ons bederf geboren,/ En alle hoop van beterschap ontrukt."'
Het probleem nu schuilt in dat "vrede" waarop Van Hoogstraten doelt en waarover
ik geen uitspraak kan doen. Gaat het om de Vrede van Utrecht? Maar die kon in 1718
toch nauwelijks meer actueel genoemd worden. Zinspeelde hij op een kwestie die met
de verschillende vaarroutes van Duitsland naar Amsterdam te maken had en waarvan er
slechts eon (die via Tiel en Zaltbommel over de Waal) over Gouda liep? 74
Hoe dan ook, dat Gouda zijn "ryke vloten" moest missen, was misschien wel een van
de redenen waarom Jan die stad moest verlaten, maar betekende niet onvermijdelijk dat
hij voortaan zijn dichterlijke inspiratie uit de boomgaarden van Tiel zou moeten putten.
Dat verzekert hij ons aldus: "Nog had die plaag ons geen verval doen schroomen,/ Had
my de doodt myn toevlugt niet ontnomen./ Maar die is weg: En ik, helaas! versteken/
Van zulk een stut [...]/ Zoek met geween vergeefs de zark te breken/ Des Raadfiskaals,
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bier rustende in zyn graf. [...] Mogt ik die hulp, met uwe doodt verdwenen/ [...] zien in
Broeders gunst herboren!/ Dan had ik min (hoe veel) aan u verloren/". 75 Blijkbaar had
een beschermer (misschien iemand van de Van der Dussen-familie) het onheil nog
kunnen keren, maar had diens te vroege dood Jan die redding ontnomen.
In 1719 lijkt Van Hoogstraten zich in zoverre in zijn Tielse lot geschikt te hebben,
dat hij de oude en beproefde draad weer oppakt. Zo bedenkt hij de "Heer G. Verkerk,
Raad, en regerend schepen der stad Tie!" met een "Verjaarkrans" ter gelegenheid van
diens verjaardag op "Sint Jansdag [= 24 juni] 1719"." Zinspelend op zijn eigen ambt en
op Verkerks nevenfunctie van koopman vleit hij: "daar de Beurs den koopman helpt aan
zegen/ Vangt de Komies de druppels uit dien regen." De "Toezienders, of Komiesen",
zoals Van Hoogstraten toelicht, ressorteerden onder een raad. Hoe dat was
georganiseerd, schetst hij als volgt: "Zoo leeft op het gezag der wyze watterraaden/ Een
reex Toezienders, wel verdeelt langs Stroom en Wal,/ Tot meer of minder drieniaal
vyftig in getal,/ Die 's Levens onderhout den zeeraad zyn verschuldigt". n
Mogelijk in een poging hen te vermurwen schetst Jan in een brief van 20 juli 1718
aan Cincq en Westerhovius zijn troosteloze arbeid op de woelige baren van de Waal.
Het "Chersers lot", het lot van een belastingcommies, voert hem naar zijn zeggen "langs
de stroomen" en leert hem "in een Vlieger, Sloep of weyaak, onder 't wiegen/ Der zoete
baren [...] langs oude kribben vliegen / Het dryvend Eyland van de houtvloot te
gemoed;/ Of minder vaartuig, nog gewend aan dezen vloed".'
Dit vers onthult Van Hoogstratens betrokkenheid bij de tolheffmg van houtvlotten,
die onderdeel was van de Grote Gelderse Tol. Deze werd al vanaf de Middeleeuwen
geheven op de rivieren, o.a. in Tiel en Zaltbomme1; 79 in de achttiende eeuw ging het
merendeel van de vlotten de Waal af. In Tiel bestond bovendien de zogeheten Meurse
pandtol.' Sedert 1677 werden de tollen, voordien in handen van de gewestelijke
autoriteiten, verpacht. Daartegen rezen echter al spoedig bezwaren, omdat men, met
name in Tiel en Zaltbommel, "de swaere tollen en excessieve emolumenten der
tolbedienden" als fnuikend beschouwde voor handel en scheepvaart. Van Hoogstratens
tevreden constatering dat ook de "Komies" wel voer bij een levendige handel, moet in
dat licht worden gezien. Deze situatie hield aan tot na zijn dood; pas in 1738 besloot de
Gelderse Landdag de tolheffmg weer in eigen hand te nemen. Een van de motieven
daarvoor was, dat zich vooral aangaande de tolheffmg van houtvlotten tal van problemen
hadden voorgedaan, die erop neerkwamen dat de houthandelaren vonden dat ze door
de tollenaren (admodiateurs) schromelijk werden afgezet en dat hun schippers door hen
werden opgehouden.81
Ongetwijfeld tot zijn, en mogelijk ook tot andermans verdriet verbleef Van
Hoogstraten ook in 1720 nog in Tiel. In de opdracht bij het vijfde deel van zijn MengelPoezy "Aan den ED: gestrengen Heere Mynen Heere Adam Jakob Smit. Raad en
Regerend schepen der stad Nimmegen" - de breuk met Cincq bleek definitief en Van
Hoogstraten had de bakers der vleierij niet zonder praktisch inzicht verzet - maakt hij
duidelijk dat die "Opdragt" zijn verzen moest voeren "Van 't oude Tiel, den Waal op, na
Niew Megen"'
(Wordt vervolgd)
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Noten
* Tekst van een lezing, gehouden op de grondvergadering van de Stichting Jacob Campo Weyennan van 14
januari 1995. Met dank aan de medewerkers van het Gemeentearchief Rotterdam (i.h.b. H. Eyssens), van
het Gemeentearchief Gouda, het Gemeentearchief Dordrecht, het Streekarchief Krimpenerwaard, het
Streekarchivariaat Land van Heusden en Altena te Heusden, het Streekarchief Bommelerwaard te
Zaltbommel, het Stadsarchief Tiel, het Gemeentearchief Breda, het Gemeentearchief Den Haag, het
Rijksarchief te 's-Gravenhage, alsmede aan P. Altena, K.J. Bostoen, M. Roscam Abbing, P. Thissen, B.M.
Verhoeff en F. Wetzels. Het predikaat "schele droes" uit de titel is ontleend aan de Maendelykse
uittreksels, of Boekzael der geleerde werelt (hierna: Boekzael). Amsterdam, G. onder de Linden, januari
1721, p. 17: De droes ziet al te scheel" . (Gebr. ex.: KBH: 460 E 28-35 [enz.]). Afbeeldingen van Jan door
Arnold Houbraken bevestigen die scheelheid.
1. Rotterdamsche Hennes (hierna: RH) 33, p. 207-208.
2. E Groenenboom-Draai, De Rotterdamse Woelreus, Amsterdam 1994, p. 205-223 (hierna: Groenenboom
1994).

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.

Recentelijk verscheen de dissertatie van P.G.B. Thissen, Wed; netwerk en lettenverk van de familie Van
Hoogstraten in de zeventiende eeuw. Sociaal-economische en sociaal-culturek achtergronden van geletterden
in de Republiek. Amsterdam [enz.] 1994. Studies van het Pierre Bayle-instituut 26 (hierna: Thissen 1994).
Th. Nolen, lets over David van Hoogstraten en de letterkundige twisten van zijn tzjd.
Rotterdam, 1886, p.
7. (Hierna: Nolen 1886).
G.D.J. Schotel, 'Het geslacht van Hoogstraten.' In: Vaderlandsche Letteroefeningen, of Tijdschrift van
Kunsten en Wetenschappen. Tweede stuk voor 1850, Mengelwerk. Amsterdam 1850, p. 382-400 en 549-570
(hierna: Schotel 1850). Voorts idem 1851, p. 45 w. (hierna: Schotel 1851).
Schotel 1854 p. 382. Onduidelijk is of Schotel de eigenlijke feestdag van de H. Matthias bedoelt (24 of
23 febr.) of de vigilie van de feestdag (22 of 23 febr.). Volgens Schotel stierf hij op 14 maart 1605. In
1592, 1593 en 1596 beyond hij zich te Antwerpen. Zie: Thissen 1994, p. 33.
Janneken stierf in 1622. Zie: Schotel 1850, p. 382 en Thissen 1994, resp. p. 22-24 en 33.
Ms schilder wordt hij vermeld in Weyermans Levensbeschryvingen der Nederlandsche Konst-Schilders en
Konst-Schilderessen. 's-Gravenhage [enz.], 1729-1769. 4 dln. Ex.: KBH: 1355 B 36. Deel I, p. 386 vv.
(hierna: Weyerman 1729-1769). Zie tevens: Schotel 1854 p. 385.
Zie: M. Roscam Abbing m.m.v. P. Thissen, De schilder & schrijver Samuel van Hoogstraten 1627-1678.
Eigentzjdse bronnen & oeuvre van gesigneerde schildenjen.
Leiden 1993, p. 31 (hierna: Roscam Abbing
1993); A.G. van Hamel, 'Francois van Hoogstraten (1632-1696)'. In: Rotterdamsch Jaarboekje, 2e reeks,
9 (1921), p. 49-66. Zie p. 49 (hierna: Van Hamel 1921) en Thissen 1994, p. 34.
De dochters heetten Susanna (t 1723), Dina (1628-1704), Cornelia (t 1669) en Wilhelmina (t na 1678).
Cf. Schotel 1850, p. 384, Roscam Abbing 1993, p. 30 en Thissen 1994, p. 271. Volgens Schotel stierf Jan
(die hij overigens 'Hans' noemt) tijdens een verblijf met zijn broer Samuel te Wenen. Volgens Roscam
Abbing 1993, p. 30 en Thissen 1994, p. 271 stierf Jan in 1654. Roscam Abbing 1993, p. 30 noemt 1627 als
geboortejaar van Samuel, die stierf op 19 oktober 1678 (Schotel 1850, p. 395). Francois tenslotte werd te
`s-Gravenhage geboren op 31 jan. 1632 en hij stierf te Rotterdam op 24 jan. 1696. Zie: E.J. Wolleswinkel,
`De Portrettenverzameling van Mr. Jan Willem van Hoogstraten (1722-1770)'. In: Jaarboek van het
Centraal Bureau voor Genealogie 34 (1980), p. 92 (hierna: Wolleswinkel 1980). [Jan van Hoogstraten],
Mengel-Poity, of verscheyde gedichten. Tweede Deel. Amsterdam, bij Johannes van Leeuwen, 1714 , p. 81.
(Gebr. ex: KBH: 839 F 2). Hierna: Van Hoogstraten 1714 II. Cf. Schotel 1850, p. 383.
Het onderzoek naar zijn familie wordt bemoeilijkt door de omstandigheid dat Dordrecht in de 17e eeuw
minstens drie geslachten Van Hoogstraten kende. Cf. Schotel 1850, p. 395 en A.J. van der Aa e.a.,
Biographisch woordenboek der Nederlanden. Haarlem 1852-1878. 21 dln., p. 358 (hierna: Van der Aa).
Thissen 1994, p. 68 en 72.
Van Hamel 1921, p. 51. Zie ook Schotel 1851, p. 399. Door P.C.A. van Putte (Heijmen Dullaert,
Groningen 1978 (hierna: Van Putte 1978 II) p. 52, n. 43) werd dit echter aangevochten. Cf. Thissen 1994,
p. 207-208, waar wordt gesteld dat niet onomstotelijk kan worden aangetoond dat Frans van Hoogstraten
op latere leeftijd katholiek werd gedoopt.
Resp. Thissen 1994, p. 192 (op p. 75 spreekt Thissen echter van 1679 of 1680!); Thissen 1994, p. 79;
Wolleswinkel 1984 p. 89 en Schotel 1850, p. 399.
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15. GA Rotterdam: Het huwelijk werd aangetekend op 6 apriI.1656. DTB, Stadstrouwboek van Rotterdam.
N.B. Thissen 1994, p. 68 noemt ten onrechte 23 april als trouwdatum. Hester de Coninck leefde van 24
dec. 1628 tot 20 maart 1666. Zie: Wolleswinkel 1984 p. 92.
16. Zie over de vijf overleden kinderen: Thissen 1994, p. 71. David werd geboren op 14 maart 1658 en stierf
op 21 nov. 1724. Hij huwde Maria van Nispen (26 nov. 1663 - 26 nov. 1708) (Wolleswinkel 1980, p. 88).
17. Zie: Van Hamel 1921, p. 54-55. Volgens Van der Aa, p. 362; Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek.
Leiden 1911-1937, 10 dln. (hierna: NNBW), dl. 8, kol. 835 (Gouda wordt als plaats van overlijden) en Van
Putte 1978 II, p. 65 stierf Jan in 1756. Schotel 1851, p. 51 echter houdt het op 1736.
18. GA Rotterdam: O.N.A. 2330, fol. 725-728. De bewuste akte is van 6 augustus 1736 en is opgesteld door
notaris Jacob Bremer, wonende te Rotterdam. Jan Willem, de kleinzoon van Jan, heeft het dus bij het
rechte eind als hij die datum als sterfdatum van zijn grootvader noemt. Zie: Wolleswinkel 1980, p. 79-98.
GA Rotterdam: DTB, Begraafboek van de Gereformeerde Kerk te Rotterdam.
Van Hoogstraten werd
begraven op het "Fr.K" (= Franse, dus Waaise kerkhof) en de impost bedroeg f 15,-.
19. Niet in die van de Rooms-katholieke/oud-katholieke, doopsgezinde, remonstrantse, lutherse, Waalse,
Engels-Episcopaalse, Schotse of gereformeerde gemeente. Schotel 1851, p. 45. Ook het Burgerboek van
Dordrecht, no. 3-1975, fol. 18 vso. vermeldt dat Jan van Hoogstraten werd geboren te Rotterdam.
20. Cf. [Jan van Hoogstraten], Mengel-Poezy, of verscheyde gedichten. Eerste Deel. Amsterdam, bij Johannes
van Leeuwen, 1714, p. 132 w. Gebr. ex.: KBH: 839 F 2. (Hierna: Van Hoogstraten 1714 I). De opdracht
bij deze bundel "Aan den Heere Ludovicus de Dieu" is ondertekend met "25 maart 1713, J.V.H.".
21. Deze kwestie is - gebaseerd op de daarin vermelde bronnen - beschreven in Groenenboom 1994, p. 212214. Zie ook Schotel 1850, p. 395 en 384.
22. Gemeentearchief Dordrecht: Burgerboek, no. 3-inv.no. 1975, fol. 18 vso; J.A. Gruys, C. de Wolf,
Thesaurus 1473-1800. Nederlandse boekdrukkers en boekverkopers.
Nieuwkoop 1989, p. 90 (hierna: Gruys
/ De Wolf 1989); Van Hamel 1921, p. 60; Thissen 1994, p. 82; een "commies ter recherche" is een
ambtenaar die tot taak had belasting te innen en te waken tegen belastingontduiking (WN7' III, 2, kol.
2078); NNBW dl. 8, kol. 835.
23. GA Dordrecht: DTB 24-3; zie over de familie van vaders kant: Schotel 1851, p. 52; Dingeman werd geboren te Dordrecht ca. 1615 en stierf 1672 of 1673; Barendina overleed na 1682. Wolleswinkel 1980, p. 92.
24. Wolleswinkel 1984 p. 92. In het DTB van Zaitbommel, dat zich bevindt in het Rijksarchief Arnhem, is
haar naam niet terug te vinden.
25. GA Dordrecht: Nomina Baptisatomm a prima Iunij, Anni MDCLXICH, f. 27: "Franciscus & Bernardina
- gemelli", kinderen van "Johannes Hoogstraeten en Geertruijd van der Hagen". Thissen 1994, p. 209-215.
26. RH 45 van 29 mei 1721, p. 304.
27. Cf. [Jan van Hoogstraten], Mengel-Poezy, of verscheyde gedichten. Dl. S. Rotterdam, Nicolaas Korte, 1720.
Gebr. ex.: KBH: 839 F 2. (Hierna: Van Hoogstraten 1720). In het gedicht 'Op het van de stad afgescheyden kerkje Der Roomsgezinden, in de ronde Plantasie van St. Wolburgs Kerkhof te Tiel' beschuldigt
Van Hoogstraten de katholieken van moordlust (p. 141) en in de verzen 'Quid non potest simulata
Religio? Erasm.' (p. 158) en Tortiunkelen' (p. 159) neemt hij de Franciscanen en de (Portiuncula)-aflaat
op de hak, maar mogelijk hield hij zijn werkelijke religieuze signatuur daaronder verborgen.
28. Van Hoogstraten 1720, p. 142, 143. De laatste regels zijn mogelijk een imitatie van het begin (de regels
1 t/m 9) van Vondels Roskam.
29. Van Hoogstraten 1714 I, p. 192 vv.
30. Van der Aa, p. 362; Schotel 1851, p. 52.
31. Bijgebonden in Jan van Hoogstratens Minnezangen, Kusjes, Drinkliederen [...J. Gouda, Lukas
Kloppenburg, 1708 zijn de Zedezangen en stigte4ke liederen &tc (Gouda, Lucas Kloppenburg, 1708).
Daarin staat op p. 49-50 gedicht "XXXIV. Lykzang. op F.V.H. Overleden den 25 Sept. 1684." Gebr. ex.
KBH: 3180 F 10 (hierna: Van Hoogstraten 1708 H). Zie ook: Van Hoogstraten 1714 I, p. 80.
32. Cf. Van Hoogstraten 1714 II, p. 57 vv. De opdracht aan "Den Manhaften Heere Lukas de Veth" is
ondertekend met "Gouda 1 Augst: 1714. J.v.H." Waar zij en haar eerder gestorven broertje Francois
werden begraven, heb ik niet kunnen achterhalen. In elk geval komen zij niet voor in de begraafregisters
van de Grote Kerk te Dordrecht en evenmin in de Nieuwe Kerk aldaar. Het Dordtse begraafregister van
de Augustijnenkerk begint helaas pas bij 1695.
33. GA Dordrecht: DTB Nederduits gereformeerde kerk; GA Rotterdam: DTB (Begraafboek) Rotterdam.
34. Zie Schotel 1851, p. 52 vv.; hij gaat wel in op de levens van de beide zonen, maar niet op dat van Hester.
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35. Van Hoogstraten 1708 H, pp. 50-52.

36. Streekarchivariaat Land van Heusden en Altena: Woudrichem DTB 2; GA Dordrecht: Uitgaande attestaties der Nederduits Hervormde gemeente 1680-1688: "Geertruy van der Hagen b/d Kerkstraat Woudrichem 2/7 - 5 '88". Dezelfde vermelding is te vinden in het Huwelijksregister van de Dordtse Augustijnenkerk: ze krijgt op 7 mei 1688 een attestatie wegens haar vertrek naar "Wourcom" ( = Woudrichem).
37. Streekarchivariaat Land van Heusden en Altena: Woudrichem DTB 2. Van der Aa, p. 362 en Schotel
1851, p. 52-53 melden, stellig ten onrechte, dat hij werd geboren in Dordrecht. Francois stierf te
Oudewater op 25 februari 1760. Zie Wolleswinkel 1980, p. 92.
38. GA Dordrecht: DTB van de Nederduits gereformeerde kerk.
39. Van Hoogstraten 1714 I, p. 172.
40. Van Hoogstraten 1714 I, p. 152.
41. Ook deze scheiding was alleen verkrijgbaar door een uitspraak van de rechter. Zie: D. Haks, Huwelijk
en gezin in Holland in de 17de en 18de eeuw. Utrecht 1985, p. 180 (hierna: Haks 1985). Zie over Geertruy
Wolleswinkel 1980, p. 92. In de DTB's van Bleskensgraaf, die ik raadpleegde in het Rijksarchief te Den
Haag, komt haar naam bij de in 1719 begravenen niet voor.
42. Dat Jan van Hoogstraten in 1695 nog te Dordrecht woonde, zou men kunnen vermoeden op grand van
zijn vers 'Op het afsterven van [...] Jakobus Sappius, Bedienaar des Goddelyken Woords [...] binnen
Dordregt. Overleden den 8. February 1695' (Van Hoogstraten 1714 II, p. 21 w.); cf. Schotel 1851, p. 46;
Van der Aa, p. 362; N7VBW dl. 8, kol. 835. Het /VNBW stelt ten onrechte, dat Jan de rest van zijn leven
in Gouda gebleven is; GA Gouda: Goudse Index poorters en borgen (poorterboeken 1561-1808), deel A:
Namen van nieuwe poorters', p. 84.
43. GA Gouda: O.N.A. 533, fol. XI (een door notaris Dirk vander Tocht opgemaakte akte van 5 december
1704). Vlg. Leemans was een "admodiateur" een "pachter van de tollen", ofwel een "tollenaar". Zie p. 31
van W.F. Leemans, De Grote Gelderse Tollen en de Tollenaars in de 18e en het begin der 1* eeuw. Z.p.
1981 (hierna: Leemans 1981). Een "commies van de admodiatie" zal dus de ondergeschikte van een
tollenaar geweest zijn; volgens 1VNBW dl. 8 kol. 835 zou Jan er boekhandelaar geweest zijn; Schotel 1851,
p. 46 houdt zich op de vlakte en stelt: "Welk ambt HOOGSTRATEN bekleedde, is mij niet gebleken;
veel tijd en zorg moet echter aan de waarneming er van niet verbonden zijn geweest, wijl hij anders zoo
veel niet had kunnen schrijven, vertalen en dichten."
44. GA Gouda: O.N.A. 533, fol. XI; RH 20, p. 98. Meermalen maakt Weyerman toespelingen op Jan van
Hoogstratens ambt. In RH 20, p. 102 noemt hij hem "Poortspion" en op p. 103 "Kommys". Op p. 101
spreekt hij in verband met hem van "Bespieders Latyn". Vgl. ook RH 16, p. 70, waar Weyerman het i.v.m.
Van Hoogstraten heeft over een "slecht Bespiedersplaatsje" en RH 45, p. 304, waar hij hem "een Spion
by professie" noemt. In Weyerman 1729-1769 III, p. 89, sprekend over de schilder N. Bakker, vertelt hij
dat die "een kleyn, aardig, rond en beknopt Mannetje [was], dat drunk en ldonk als een poortbespiedende Komies" (met dat laatste mogelijk doelend op Van Hoogstraten). Misschien is hij ook het slachtoffer
in het gedicht Heer Jan/ Treed voor an, waarin o.m. beweerd wordt dat men de bewuste "Heer Jan" een
"Brak" ( = jachthond) noemt en dat "onnoosle Voerlui" hem vrezen boos te maken (Schimp- en
Hekeldigten, p. 142-143).
45. Maar vgl. by. ook GA Rotterdam: O.N.A. 2106, fol. 672, waarin volgens een akte van 29 april 1727 Jan
van Hoogstraten als deposant optreedt ten behoeve van een zekere Francois Schiltman. Schipper Jan
Maertense [?] Helder was nl. ca. een maand voordien het "Commisen Comptoir aan het oude hooft" te
Rotterdam binnengekomen en had Schiltman voor een smokkelaar, een "schurk en een schelm"
uitgemaakt, die de "Cooplieden haar gelt ontstal" en schippers veel te veel liet betalen.
46. GA Rotterdam: O.N.A. 2504, fol. 701. Als notaris trad op Johan van Gesel.
47. GA Gouda: Index familiegekl 1716, p. 10.
48. J.J. de Jong, Met goed fatsoen. De elite in een Hollandse stall; Gouda 1700-1780. Amsterdam 1985 (hierna:
De Jong 1985), p. 201. Zie voor voorbeelden: Van Hoogstraten 1714 II, p. 47 vv. "Zegepalm ter Lykstaatsie
van Juffrouw Marie Hollingerus. Overleden ter Goude, den 3. van Loumaand 's jaars 1711" en p. 214 w.
"Bruiloft Groete van den Heere en Mr. Jakob Sligcher, Ontfanger van de Respertive Graaflykheyts
tollen te Gouda. En Mejuffr. Jakoba de Mey. In Hoymaand. 1714." Zie tevens de opdracht aan "Den
edelen Welgeboren Heere Mr. Arend van der Burg, Raad en Vroedschap der stad Gouda", ondertekend
"J.V.H." voorafgaande aan [Jan van Hoogstraten], Mengel-Poity dl 3. Amsterdam, J. Verheyden, en
Comp. 1716. Op p. 66 w. van die bundel: "Mintriomf Over het huwlyk van den Heere Leonard Beels,
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Leeraar in Gods Kerke te Gouda, En Mejuffrouw Marie van der Does, Vereenigd den ... van Grasmaand
1715." (Gebr. ex: KBH: 839 F 2. Hierna: Van Hoogstraten 1716).
49. Van Putte 1978 II, p. 42; De Jong 1985, p. 204. Zo droeg Van Hoogstraten in 1710 zijn Eneas of Ondergang van Troje. Treurspel op "Aan den Heere G. Cinq. Raad en Oud Schepen der Stad Gouda". (Gouda,
L. Kloppenburg. Gebr. ex.: KBH: 448 J 150). In die opdracht, ondertekend met "J.V.H.", stelt Van Hoogstraten nog een vervolg van zijn treurspel in het vooruitzicht, waarvan mij echter niets bekend is. Volgens
De Jong 1985, p. 204 nodigde Cincq Van Hoogstraten uit in een huis naast het zijne te komen wonen.
50. Van Putte 1978 II, p. 65, n. 13; De Jong 1985, p. 208 en 204; Van Hoogstraten 1714 I, p. 92-93, 117 - 119
w. en voorts: Groenenboom 1994, p. 173 n. 17, p. 186 - 193.
51. De "Uitlegging van de Tytelprent" (van J. Wandelaar) bij deel drie en deel vier van Van Hoogstratens
Mengel-Poezy was van de hand van Pieter Langendijk; zie ook by. Van Hoogstratens lofzang 'Op het
uitgegeven Digtwerk. Van den Hr. P.L.' (= Pieter Langendijk), opgenomen in [Jan van Hoogstraten],
Parnas aan de Waal. Amsterdam, H. Bosch, 1726. (Gebr. ex.: KBH 760 B 15, p. 136-141; hierna: Van
Hoogstraten 1726).
52. Van Hoogstraten 1716, p. 76 w. Bedoeld is vermoedelijk de bundel Elegiamm moralium libri quattor
(1507) van de Nederlandse humanist Joannes Murmellius (1480-1517). Zie ook: De Jong 1985, p. 204.
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Troubreuke' verbitterd en beschuldigend uit over de rigoureuze beeindiging van een vriendschap.
Hoewel hij Been naam noemt, moet dit vers betrekking hebben op zijn breuk met G. Cincq.
Van Hoogstraten 1720, p.178 w. Van Hoogstraten licht toe dat bij de Venetianen maart de eerste maand
van het jaar is.
Van Hoogstraten 1720, p. 17-20, 86. De stadsarchivaris van Gouda, de heer B.J. van der Saag, verzekerde
mij dat het bedoelde grafelijk kasteel ten onrechte dikwijls juist met Jakoba van Beieren in verband is
gebracht, en tevens dat er in de tijd van Van Hoogstraten nog slechts resten van overeind stonden.
De andere was die via de Nederrijn, Lek, Vaart en Vecht, die als voordeel had dat men niet gehinderd
werd door tussengelegen stapelplaatsen, maar als nadef:1 dat ze op verschillende plaatsen te ondiep was.
Om die reden kozen vooral grote schepen toch voor de laatste vaarweg, die langs Gouda liep. (Leemans
1981, p. 91).
Van Hoogstraten 1720, p. 19.
Van Hoogstraten 1720, p. 101 vv. Cf. tevens: 'Eels ploygeraas. Over de verkiezing Van een niewe Regent,
in de plaatze van den Overledene, April 1719.' In: Van Hoogstraten 1726, p. 189-190; stellig Geraert
(Ger(r)ard) Verkerk (ged. te Tiel op 12 juni 1676; gest. tussen 1751 en 1757), Rijnschipper en koopman,
schepen en burgemeester van Tiel van 1718 af, benoemd tot (honorair) tollenaar van de Grote Gelderse
Tol op 25 okt. 1719 (tijdens de verpachting, waarover verderop meer). Zie Leemans 1981, p. 69.
Van Hoogstraten 1724 p. 15.
Van Hoogstraten 1720, p. 164 w. Cf. een brief aan A. van der Burgh, "Den Heer van Bleskensgrave", in
Van Hoogstraten 1720, p. 174 vv., waarin Van Hoogstraten zich erover beklaagt "om het Cherserslot [te
zijn] gezeten/ Aan vremden oever". Volgens Leemans werd bij Tiel en Zaltbommel een z.g. boeier
(tolboot) gebruikt om tol te heffen. Wel spreekt hij ook van een sloep. Zie: Leemans 1981, p. 20-21.
Tollenaars moesten om begrijpelijke redenen over een snelvarende zeilboot kunnen beschikken. Cf. Van
Hoogstratens verzekering aan Cincq en Westerhovius: I..] daar komt een houtvloot aan!/ [...] Ik moet
te water [...]: Weg gaan we reeds; 't en zy men ons het land ontvoer".
Tevens te Zutphen, Arnhem, Usseloord en Nijmegen. Zie Leemans 1981, p. 12.
Leemans 1981, p. 103. De reden daarvan was dat op de Waal met veel grotere vlotten gevaren kon
worden dan op de bochtiger en smallere Rijn.
Leemans 1981, p. 13-14. De moeilijkheden die bekend zijn uit de jaren 1730-1738, werden veroorzaakt
doordat de tollenaars, o.a. die in Zaltbommel, behalve de gebruikelijke lengte en breedte van een vlot,
66k de diepgang ervan bij de bepaling van de tol in aanmerking gingen nemen en de aard van het
vervoerde hout in berekening betrokken. Zie Leemans 1981, p. 31-32 en p. 43 n.
De "Opdragt" zelf is niet gedateerd, maar zou heel goed al in 1719 geschreven kunnen zijn. Uitgevers
schrokken immers niet terug voor een geflatteerd (= recenter) jaartal. Van Hoogstraten 1720. N.B. De
titelprent voor deze uitgave is niet ondertekend met "J. Wandelaar", maar met "Nachtegaal".
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In horoscopo spectandae
Willem Bilderdijk en de astrologie, 1790-1797*
JORIS VAN EIJNA [TEN
Willem Bilderdijk was een Maagd. Hij werd geboren, zo deelt hij zelf in een rood 1806
opgetekende levensbeschrijving mee, op 7 september 1756, om 4 uur in de ochtend. De
"geboortramers" (waarover straks meer) begonnen destijds de dag om 6 uur, zodat hij
eigenlijk met zijn vader "denzelfden 6" dier maand als verjaardag gemeen had, schoon
men den mijnen een dag later stelde" 1.
R.A. Kollewijn, de biograaf van Bilderdijk, deelt mee dat de pasgeborene "een
schoone, welgeschapen jongen" werd bevonden, die zijn baker in de mond waterde toen
deze hem aan de aanwezigen ten toon stelde; dat in de nacht van 7 op 8 september een
vandaal de aan de Westermarkt grenzende ruiten van het ouderlijk huis ingooiden of
insloegen; en dat de jonge Willem op 10 september door dominee Noordbeek in de
Westerkerk werd gedoope. Kollewijn vermeldt tevens de toekomstvoorspeffing van de
baker, die te vertellen wist dat het kind zich later weinig van loftuitingen zou aantrekken; maar verder heeft hij zich niet met voortekenen of astrologische gegevens bemoeid3. De moderne biograaf zal zich ook niet gauw op het onzekere terrein van de
astrologie begeven. Volgens een vrij willekeurig uitgekozen handleiding in de sterrenwichelarij had Bilderdijk als Virgo een bureaucratisch ambt moeten uitoefenen, en een
melancholisch, verstandelijk en kritisch karakter moeten bezitten 4. Het eerste heeft hij
ooit gedaan en het tweede heeft hij in meer of mindere mate gehad; veel meer kan men
er niet van zeggen. Interessanter is het feit dat Bilderdijk zelf belangstelling voor de
astrologie en andere occulte kunsten heeft getoond.
Arcana
Het woord "geboortramer" dat Bilderdijk in zijn levensbeschrijving gebruikte, toont zijn
interesse in het occulte al aan. Vermoedelijk doelde hij op een astroloog, in elk geval op
iemand die op grond van geboortedata bepaalde, vooralsnog in de toekomst verhulde
zaken kan gissen of vaststellen5. In de romance Assenede uit 1805 vertelt de arts van de
farao wat hij in de sterren heeft gelezen:
Ik raamde in d'aanvang van uw Echt

Haar lot, o Potifar!
Ik zag een' schrikbren nevelgloed
Om uw Geboortestar6.

Verwijzingen naar de astrologie komen in Bilderdijks gedichten vaker voor. Reeds in De
Vijfde uit 1789 gaat hij in op het feit dat het met de graven Diederik V, Floris V en
Willem V niet goed is afgelopen; met de stadhouder Willem V dreigt het eveneens mis
te gaan. Brengt het getal 5 ongeluk? "Of is 't een zelfde Star die aller lot beslecht?" 7 Dat
het citaat uit Zodiacus vitae sive de hominis vitae van Marcellus Palingenius, door
Bilderdijk toegevoegd aan de aantekeningen op zijn vertaling van Alexander Pope's
Essay on Man (De Mensch, uitgegeven in 1808), juist afkomstig is uit Liber VI (getiteld:
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Virgo) 8, zal op toeval berusten. Hij heeft het citaat waarschijnlijk gevonden in een
becommentarieerde uitgave van het Essay, want hij geeft er althans in deze periode geen
blijk van het neolatijnse gedicht goed te kennen. Opvallend is wel dat in de gedeeltelijke
navolging uit 1794 van de Astronomica van Marcus Manilius alle uitspraken over de
mogelijkheid om uit de sterren het menselijk lot te berekenen, zijn weggelaten 9.
Naast het dichtwerk biedt de in 1797 uitgegeven veilingcatalogus van Bilderdijks
bibliotheek boeiende informatie 1°. Deze catalogus - die waarschijnlijk voor een deel
`vervuild' en daardoor niet geheel betrouwbaar is - vermeldt namelijk een aantal merkwaardige werken over min of meer occulte kunsten en wetenschappen. Zo kan Bilderdijk omstreeks 1794, dus vlak voordat hij (in 1795) in ballingschap ging, belangstelling
hebben gehad voor de aichemie. Uit dit jaar stamt een te Dordrecht uitgegeven tractaat,
Over de moge4kheic4 om uit metaalen (...) echt goud en zilver te maaken, dat aansluit bij
andere, oudere alchemistische werken in de catalogus, zoals het bekende Viatorum, hoc
(1651; eerste druk 1618) van de
est, de montibus planetarum septem seu metallorum
rozenkruiser M. Maier.' De catalogus biedt ook andere verassingen (zie de lijst op p.
82-83). Zoals bekend werd in de eeuw van de Rede aan de kwakzalverij goed verdiend.
Een bijzonder beruchte kenner van quasi-medische kunsten was de in Nederland wonende, Duitse uroscopist en astroloog J.C. Ludeman (1683-1757), een aanhanger van Paracelsus en beoefenaar van de onomantie, die door W. van Swaanenburg en J.C. Weyerman in de eerste helft van de achttiende eeuw in schotschriften over de hekel werd
gehaald.12 Van de talrijke, ten onrechte aan hem toegeschreven en grotendeels door
F.L. Kersteman geschreven werken komen er in de catalogus niet minder dan acht voor,
voomamelijk uit de periode 1787-1791. Wellicht dat de latere vrijmetselaar Johannes
Kinker, aan wiens Post van den Helicon Bilderdijk rond 1788 een en ander bijdroeg,
mede verantwoordelijk is voor een reeks maconnieke geschriften in de catalogus'.
Verder noemt de catalogus van 1797 ook een aantal interessante handschriften, zoals
een ongedateerde Clavicula Salomonis van 276 bladzijden, "traduit de la Langue
Hebraique en Italien" 14. Dergelijke handschriften zullen gedurende de achttiende eeuw
onder belangstellenden hebben gerouleerd. In verband met het onderwerp van deze
bijdrage verdient vermelding de eveneens ongedateerde La roue pithagorique ou de
Dit
fortune par laquelle on peut trouver & decouvrir les choses cachies & futures'.
manuscript is met name interessant omdat het zich beweegt op het gebied van de
geomantia en waarschijnlijk ook de onomantia, twee occulte zusterkunsten waarop we
in het vervolg nog terugkomen16.
Al met al is, op grond van de Catalogus van 1797, Bilderdijks belangstelling voor het
magische, alchemische, astrologische, theosofische, hermetische, magonnieke en mystieke
toch niet bijzonder markant te noemen. Zijn omvangrijke bibliotheek (de Catalogus van
1797 bevat ongeveer 5.000 titels) weerspiegelt op dit punt de interesses van een dilettant,
vergelijkbaar met die van door hem gewaardeerde geleerden als Voltaire en Montesquieu17 . Bilderdijk beschikte over een aantal interessante studies, maar de meeste klinkende
namen en bewegingen (Bohme, het Corpus Hermeticum, Joodse kabbalisten, rozenkruisers enzovoorts) ontbreken, om van eigentijdse schrijvers (K. von Eckartshausen afgezien van het werk over het magnetisme - , L.C. de Saint-Martin, J.F. Kleuker, J.H.
Jung-Stilling, M. Claudius en anderen) niet te spreken 18. De datering van de diverse
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werken lijkt aan te geven dat zijn belangstelling voor het occulte met name uit de
tweede helft van de jaren tachtig stamt.
Astrologia

Een catalogus is maar een catalogus: op grond van een inventaris alleen zullen we nooit
precies weten welke boeken Bilderdijk las, welke hij slechts doorbladerde en welke hij
in kast of doos liet staan. Wel aantoonbaar is dat Bilderdijk zich actief met de astrologie
heeft beziggehouden. In het Bilderdijk Museum te Amsterdam berusten twee handschriften waarop een aantal astrologische tabellen, tekens, berekeningen en opmerkingen
voorkomen'. Het betreft twee `horoscopes' van zijn hand. Het eerste handschrift is een
blad dat aan beide zijden in het Latijn is beschreven (in het vervolg duid ik dit document aan als hs I). Het tweede is een dun `boekje' van iets kleiner formaat, waarvan
slechts drie bladzijden beschreven zijn, ditmaal in het Frans (hs II). In het volgende zal
ik deze curieuze handschriften proberen te ontraadselen, om daarmee licht te werpen op
een relatief onbekend aspect van de dichter-denker Bilderdijk.
Op het grotere handschrift (hs I) komen op de recto-zijde twee tabellen voor. Het
is niet moeilijk deze te ontcijferen. De eerste tabel bevat de data per maand waarop er
tussen 1775 en 1793 een nieuwe maan te zien was. Men zou kunnen veronderstellen dat
de tabel niet toevallig met het jaar 1793 eindigt. Zou dit niet het jaar kunnen zijn waarin
Bilderdijk zijn horoscoop heeft opsteld? Onder de tabel staat echter geschreven:
"quoq[ue] 19° anno idem ordo redit" (om de 19 jaar keert dezelfde orde terug). Met
behulp van deze tabel - het betreft bier een zogenaamde cyclus lunaris kan de gestalte
van de maan in elke maand van ieder willekeurig jaar worden berekend. Een eenvoudige
berekening geeft aan dat 1756 overeen moet komen met 1775 (1756 + 19 = 1775). In
dit jaar was er volgens de tabel op 24 september een nieuwe maan te zien, hetgeen
betekent dat Bilderdijk bij een wassende, bijna-volle maan moet zijn geboren.
Waartoe diende deze tabel? Ludeman, de Paracelsische piskijker, had in zijn BurgerHuysschat een lijst opgenomen waaruit men de invloed van de maan op aderlatingen kon
opmaken. Om de gunstigste dagen te berekenen diende men te tellen vanaf de dag
waarop het 's ochtends nieuwe maan was geworden. De 16de dag heette volgens deze
maankundige bepalingen zeer ongunstig te zijn, de 17de juist zeer gunstig, de 27ste
mogelijk dodelijk, terwijl de 26ste garant stond voor maar liefst twaalf maanden in
blakende gezondheid'. Bilderdijk echter zal deze tabel niet voor aderlatingen 21, maar
voor zijn astrologische berekeningen hebben gebruikt.
De tweede tabel op de recto-zijde van hs I bevat de data en tijden waarop de
`sterrenbeeldmaanden' beginners, en wel voor de jaren 1700 tot en met 1703. Ook deze
gegevens zijn cyclisch van aard; ditmaal behelst de cyclus slechts 4 jaar. Het geboortejaar
1756 blijkt overeen te komen met 1700. In dit jaar begon de maand van de Maagd op
20 augustus om 10:30 's ochtends, om 30 dagen later op 19 september om 21:00 (9 uur
"po[st]merid[ian]") te eindigen. Waarom deze gegevens genoteerd zijn, is niet geheel
duidelijk. Bilderdijks verjaardag valt middenin de sterrenbeeldmaand van de Maagd,
zodat hij zichzelf nooit per vergissing tot de Leeuw of de Weegschaal heeft kunnen
rekenen. Die verleiding zal hij allicht hebben gehad, want voor een liefhebber van de
krijgskunst dan wel een beoefenaar van de advocatuur zullen deze sterrenbeelden een
stuk aantrekkelijker zijn geweest dan dat van de Maagd n.
-
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Interessanter worden Bilderdijks aantekeningen op de verso-zijde van hs I. Geheel
bovenaan staat een derde tabel. Deze geeft aan welke uren op de verschillende dagen
van de week door de diverse planeten worden geregeerd. Men dient te rekenen "ab hora
6 matutina" (vanaf 6 uur in de ochtend), hetgeen betekent dat 6:00 overeenkomt met uur
1. Bilderdijks geboorteuur (4:00) komt volgens deze berekening overeen met uur 22 op
6 september 1756. Deze dag was volgens Bilderdijk een maandae, zodat hij volgens de
tabel geboren moet zijn op het uur dat Luna, de Maan, regeerde. Uit de tabel is tevens
of te lezen dat ook elke weekdag met een bepaalde planeet correspondeert: de zondag
met Sol of de Zon, maandag met Luna, dinsdag met Mars, woensdag met Mercurius,
donderdag met Jupiter, vrijdag met Venus en zaterdag met Saturnus (de planeetnamen
in deze volgorde waren in veel vroeg-moderne Latijnse geschriften de gangbare aanduidingen voor weekdagen). Bilderdijks geboortestond - 's maandags op het 22ste uur
- stond dus tweemaal in het teken van de Maan. Een erg nauwkeurige berekening lijkt
dit niet. In De lotery-spiegel van den astrologist Ludeman uit 179124, een werk dat voorkomt in Bilderdijks veilingcatalogus, wordt rekening gehouden met winter- en zomertijden. De `Oude Astronomisten' verdeelden iedere dag in 12 dagdelen en 12 nachtdelen.
In de zomer echter is een dagdeel langer dan een nachtdeel, omdat het dan langer licht
is; 's winters is dit vanzelfsprekend andersom. In de Lotery spiegel wordt de debutantwichelaar tal van tabellen geboden om precies de lengte van deze dag- en nachtdelen te
kunnen uitrekenee. Het door Bilderdijk (ook in zijn levensbeschrijving uit 1806)
genoemde "ab hora 6 matutina" wordt in dit werk van een verklaring voorzien: omdat
"den Eersten Dag met de Scheppinge van het Eerste Licht zy begonnen", vangt de eerste
dag van de week aan bij zonsopgane. Bilderdijk heeft dit werk niet gebruikt bij zijn
berekeningen. De Lotery spiegel hielp bij het zoeken naar de gunstigste dagen waarop
een bepaalde persoon zonder verlies en liefst met veel winst zijn goklust kon botvieren,
waarbij het aantal door Ludeman vastgestelde, geschikte momenten (slechts twee dagen,
namelijk 21 september en 22 december) door de auteur aanzienlijk werd vergroot.
Terug naar hs I. Na te hebben vastgesteld door welke planeten zijn geboortedag en
-uur werden geregeerd, kende Bilderdijk aan zowel de planeet die de dag als de planeet
die het uur regeert bepaalde waarden toe - hij zal een handboek met tabellen tot zijn
beschikking hebben gehad. De dag heeft de waarde 3/30, het uur de waarde 1/30 gekregen; samen is dit 4/30. Uit het vervolg van het manuscript wordt duidelijk dat diverse
gegevens, waaronder de zojuist genoemde, bepaalde waarden tussen 1 en 10 moeten
worden toegekend, en dat al deze waarden bij elkaar opgeteld gelijk moeten zijn aan 30.
Een vierde tabel op hs I combineert de zeven planeten met de letters van het alfabet
en de namen van engelen. We kunnen defmitief constateren dat Bilderdijk de occulte
kunst der onomantie beoefende n. Binnen deze kunst legt men zich erop toe de toekomst
te voorspellen aan de hand van zowel geboortedata als doopnaam. Zij genoot in de
achttiende eeuw zekere bekendheid: het Universal-Lexicon van Zedler (1740) wijdde er
een passage aan, evenals de Encyclopedic (1751-1765) van Diderot en d'Alembert. En
ook de paracelsist Ludeman was niet alleen in de uromantie, maar tevens in de
onomantie bedreven. Hij stelde de diagnosen van zijn patienten ermee vast.
Helaas is niet bekend welk handboek Bilderdijk bij het bepalen van zijn horoscoop
heeft gebruikt. Het door de veilingcatalogus vermelde handschrift La roue pithagorique
heb ik niet thuis kunnen brengen. Agrippa's Occulta philosophia bevat een en ander over
-

-
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de onomantie, maar werd niet door onze astroloog gebruikt 29. Van de hand van een
zekere M.D.N. Bidstrup verscheen in 1743 een Rota magica fortunae of magisches glucksradt met daarin een verhandeling over de onomantie; maar blijkens de berekeningen is
Bilderdijks eigen horoscoop ook op dit werk niet gebaseere. In het door mij geraadpleegde exemplaar is dit tractaatje met doorlopende paginering gevoegd achter een werk
van I.K.L. (= J.C. Ludeman?), Kabinet of geluks radt van veele geheime kunsten, dat al
evenmin Bilderdijks bron was'. In zulke handleidingen van de onomantie - het intellectuele niveau van de twee laatstgenoemde werken is overigens niet bijster indrukwekkend
- treft men doorgaans ook uiteenzettingen aan over de geomantie, de kunst om vragen
te beantwoorden aan de hand van geworpen teerlingen of anders7ins verkregen, schijnbaar willekeurige getallen. Zo wijdt ook I.K.L. uit over de "Magische Puncteer-Kunst" of
"Geomantica Magica"32. Maar ook het trefwoord `geomantie' levert geen aanknopingspunten op. Andere contemporaine bronnen als Het natuurkundig astrologisch en voorzeggend planeet-boek (1772), Kort begrip der astrologie, of de nieuwe planeet-lezer
(1788)4
Het groote planeet-boek, met de geomanci, physiognomi ende chyromanci
(1800)35,en
bieden evenmin uitkomst. Het is jammer dat de bron van Bilderdijks onomantische
informatie niet bekend is, aangezien we het daardoor wat hs I betreft zonder de
ongetwijfeld boeiende sleutel tot zijn horoscoop moeten stake. Zoals we zullen zien,
heeft Bilderdijk van zijn notities op hs II zelf een interpretatie aangereikt.
-

-

Onomantia
Het is op zichzelf wel interessant om te weten hoe in de achttiende eeuw door een

Hollander de onomantie in de praktijk werd beoefend. De zojuist vermelde, vierde tabel
op hs I ziet er als volgt uit (Bilderdijk heeft voor de planeetnamen de gebruikelijke
astrologische tekens gebruikt):
Luna Mars Mercurius Jupiter Venus
Saturnus
Planeten: Sol
1,m,n
r
u,v,w
Letters:
a
e
o
ii,Y
Engelen: Ononiel Gabriel Edeldel Raphael Jachiel Michael Uriel
Onder deze taber staat vermeld dat aan de planeten die de letters regeren in totaal de
waarde van 7/30 moet worden toegekend. Hoe is Bilderdijk aan deze waarde gekomen?
Heeft hij de waarden van de planeten die met de letters van zijn naam corresponderen,
bij elkaar opgeteld? De waarde 7/30 blijkt vervolgens wel een belangrijke rol te spelen.
Elke planeet die correspondeert met een van de letters van de naam W-I-L-L-E-M, zo
wordt in een aantekening vermeld, regeert gedurende 7 jaar, gerekend vanaf de
geboorte. Aileen voor de planeten Venus en Mercurius geldt de helft van deze waarde,
dat wil zeggen 31/2 jaar. Zoals uit de tabel opgemaakt kan worden, zijn de planeten die
met de letters overeenkomen respectievelijk Saturnus-Jupiter-Venus-Venus-Mars-Venus.
Vanaf de geboorte van Bilderdijk tot aan zijn zevende verjaardag regeerde dus de
planeet Saturnus, tot aan zijn veertiende de planeet Jupiter, enzovoorts. In totaal komt
dit op 311/2 jaar (7 + 7 + 31/2 + 3 1/2 + 7 + 31/2). Na deze periode begint het rijtje weer
opnieuw: "& ita porro udq ad fm vitae" ("en aldus verder tot het einde van het leven").
Zo komt men, aldus de aantekeningen, tot de volgende tabel (op het handschrift zelf
staan slechts twee kolommen, namelijk het aantal jaren en de planeten):
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Letter
W

I
L
L
L
M
W
I
L
L

Duur

Planeet

7
7
31/2
31/2
7
738
7
7
31/2
31/2

Saturnus
Jupiter
Venus
Venus
Mars
Venus
Saturnus
Jupiter
Venus
Venus

Dat de tabel joist na de tweede "L" ophoudt, berust wellicht op toeval; deze laatste letter
correspondeert met het jaar 1809 (september 1756 + 521/2 = 1809).
Vervolgens komen we op de onder de laatste tabel geplaatste, magische zin "In
horoscopo spectandae". De diverse losse strengen worden nu blijkbaar aan elkaar vastgeknoopt: de horoscopist gaat spreken. Op het handschrift zijn voor dit doel een aantal
gegevens vergaard, die elk een bepaalde waarde zijn toegekend. Allereerst het jaartal
1790, dat kennelijk geregeerd wordt door Saturnus en het cijfer 8 heeft gekregen. Het
cijfer zal Bilderdijk wederom uit het voor ons onbekende handboek hebben genomen.
Overigens regeert de planeet Saturnus het jaar 1790 op twee manieren: (1) 1790 is
Bilderdijks vierendertigste levensjaar en valt dus onder de letter "W", die geregeerd
wordt door Saturnus; (2) de periode van 21 maart 1790 tot 21 maart 1791 wordt in de
handboeken (onafhankelijk van de naam "Willem") met Saturnus verbondee.
Het volgende gegeven op hs I is het woord "Abel", met daaronder de symbolen voor
de planeten Luna-Mars-Venus-Luna-Mars-Venus, gevolgd door het teken "&c."
(enzovoorts). Het is alweer niet duidelijk waar het hier om gaat; het geheel heeft het
cijfer 7 gekregen. Het derde gegeven is het teken voor de planeet Mars, hetgeen verwijst
naar de dinsdag en van het cijfer 4 is voorzien.
Het vierde gegeven is een datum, namelijk 3 mei (in het jaar 1790). Heeft Bilderdijk
op deze dag getracht in de toekomst te zien? In elk geval wordt 3 mei op hs I verbonden met het teken van de Stier; dat stemt overeen met de tweede tabel op de recto-zijde
van hs I (de periode van ongeveer 20 april tot ongeveer 21 mei staat traditioneel in het
teken van dit sterrenbeeld). Dit vierde gegeven krijgt het cijfer 6, zodat het totaal van de
tot nu toe vermelde getallen op 25 komt (8 + 7 + 4 + 6 = 25). Verdere gegevens zijn
het land van geboorte (of het land waarin op 3 mei 1790 de toekomst werd voorspeld?),
namelijk Holland, dat in het teken van de Kreeft blijkt te staan. En tenslotte nog het
gegeven "volle maan". Deze laatse twee gegevens, het land en de maangestalte, zijn geen
waarden toegekend. Wel wordt 25 van 30 afgetrokken, zodat een onbekende factor met
de waarde 5 wordt geconstateerd. Kon Bilderdijk aan de hand van een tabel hieruit bepaalde conclusies trekken, of is dit de waarde die bij het gebied Holland hoorde? We
weten het niet.
Onderaan de verso-zijde van hs I staan tenslotte nog de tekens van de vier elementen, waaraan de twaalf sterrenbeelden volgens de traditionele astrologie mede hun
karakteristieken ontlenen: (1) Vuur (Aries, Leo, Sagittarius); (2) Lucht (Gemini, Libra,
77

Aquarius); (3) Aarde (Taurus, Virgo, Capricornus); en (4) Water (Cancer, Scorpio, Pisces). Met deze gegevens heeft Bilderdijk althans op het manuscript verder nets gedaan.
Futura
De astrologische boodschap van het eerste handschrift valt net to achterhalen, aangezien
we niet over de sleutel beschikken. Het tweede handschrift, hs II, is in dit opzicht interessanter, omdat Bilderdijk hier zelf de gegevens heeft geinterpreteerd. Bovenaan de
eerste bladzijde van hs II staat een rij gegevens, die veel lijkt op die van hs I (versoZijde) s°•
1756
W Saturnus dinsdag 5:00
7 september
Jupiter I Jupiter
Maan
Jupiter Maagd Aries
L Venus
bijna vol
L Venus
E Mars
M Venus
8

7

3

1

6

Holland Maan
Kreeft
le kwartier

5

Het centrale gegeven is bier duidelijk Bilderdijks geboortedatum (en dus niet, zoals in
hs I wellicht het geval is, de datum van een horoscoopberekening). Het jaar 1756 wordt
door Jupiter geregeerd41 en heeft wederom het cijfer 8 gekregen. De letters in de naam
"Willem" komen ook nu weer op 7. De geboortedag krijgt een 3, het geboorte-uur een
1: samen 4, evenveel als de waarde die de dinsdag op hs I werd toegekend. De geboortedatum krijgt ook nu weer een 6, hoewel het ditmaal niet 3 mei maar 7 september
betreft. Blijft over een 5, die bij het geboorteland staat vermeld. De bijna voile maan
heeft geen cijfer. Kennelijk stood 7 september ook in het teken van Aries.
Dan volgt Bilderdijks interpretatie van al deze gegevens: de horoscoop wordt nu
werkelijk boeiend. De horoscopist heeft blauwe ogen. Dat komt, aldus hs II, vanwege de
invloed van de maan (er staat letterlijk: "yeux bleus par Luna = 3/30"). Door de
combinatie van Maagd en Jupiter heeft hij bovendien "cheveux noirs". Deze combinatie
komt op 15, ofschoon volgens de tabel "Maagd" en "Jupiter" samen 14 zouden moeten
zijn (6 + 8); zoals uit het vervolg echter blijkt, gebruikt Bilderdijk inconsequent de
waarde 9 voor Jupiter. Interessanter is het karakter dat hem kennelijk door de achttiende-eeuwse sterrenhemel wordt toegeschreven, namelijk een "esprit imperiewe' (door
Jupiter = 9), hetgeen gepaard gaat met "une bonne dose d'indolence" (door Luna = 3),
en wel "plus forte par s[a] phase, qu'ordin[aire]". Zijn temperament is "cholericophlegmatique", maar "mele du melancholique" (Jupiter = 9, Luna = 3, en de Maagd),
waarmee bijna alle humeuren de revue zijn gepasseerd. Onder invloed van Sagittarius
(dit is een nieuw gegeven) heeft hij last van zowel ziekten als verhitting of opwinding
("echauffement"). Zijn huidskleur is "brun pale" (Jupiter = 9), versterkt door de Maagd
(= 6) en getemperd door Luna ( = 3). Zijn levensloop, zo luidt tenslotte de conclusie,
zou "generalement assez heureux" zijn, "[au]tant que le nom le permet". Blijkbaar was
"Willem" geen bijzonder gelukkige naam.
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Deze in enkele regels genoteerde interpretatie wordt gevolgd door een kolom van
jaartallen, beginnend bij 1756 en doorlopend tot en met 1825 op de derde bladzijde van
hs II. Naast ieder jaar staat de planeet vermeld die dat jaar regeert. Bovendien is de
gehele periode onderverdeeld naar de zeven planeet-perioden die bij de naam "Willem"
horen: 7-7-31/2-31/2-7-31/2. De eerste periode van 7 jaar loopt van 1756 tot en met 1762:
1756
57
58
59
60
61
62

Jupiter
Mars
Zon
Venus
Mercurius
Maan
Saturnus

Deze periode wordt in haar geheel geregeerd door de planeet die bij de letter "W"
hoort, namelijk Saturnus: een bijzonder ongunstige planeet om het leven mee to
beginnen. Voor deze periode heeft Bilderdijk dan ook aangetekend: "Enfance malheureuse", met op de leeftijd van 51/2 jaar een "accident affreux - au pied". Inderdaad heeft
Bilderdijk zijn leven lang last gehad van zijn linker voet, na een ongeluk dat plaats vond
in juli 1761 of 176242: een buurjongen trapte hem op zijn tenen waardoor een ontsteking
opkwam die pas na vele jaren genas. Maar dit alles wist Bilderdijk natuurlijk al toen hij
met deze horoscoop bezig was. Curieuzer is de blik die hij in de toekomst werpt.
Het is opvallend dat voor de zes volgende perioden, corresponderend met de letters
I-L-L-E-M-W geen voorspellingen worden gedaan. Echter, vanaf ongeveer halverwege
de tweede letter "I", beginnend bij het jaar 1797, staat naast vrijwel ieder jaar een
opmerking genoteerd. Men zou daaruit de conclusie kunnen trekken dat hs II omstreeks
1796-1797 is geschreven, toen Bilderdijk zich als balling in Londen ophield; een conclusie die wordt bevestigd door het watermerk 43. Opgemerkt moet wel dat de gegevens
betreffende de periode 1800-1825 mogelijk op een ander (later, maar hoeveel later?)
tijdstip zijn genoteerd: zij zijn slordiger opgeschreven, en met andere, dunnere inkt.
Nu hebben de planeten elk een verschillende invloed op het doen en laten der
mensen. De invloed van Saturnus, zo bleek al, is erg negatief. De Lotery-Spiegel
verschaft inlichtingen omtrent de uitwerkingen op het sublunarische van de diverse
planeten. Sol, Venus en Mercurius zijn goede planeten, Luna en Saturnus daarentegen
kwade. Jupiter is de allerbeste, Mars "zeer kwaad". Gelukkig "is de order in de Planeeten, zoo ingericht, dat het goed met het kwaad als verwisseld is, op dat het voordeelige
en nadeelige in verwisseling, op den Aardbodem, zoude zije". In het geval van
Bilderdijks horoscoop komt deze `verwisseling' op twee manieren tot stand. In de eerste
plaats wordt ieder jaar door een van de 7 planeten geregeerd, volgens de universeel
aangenomen volgorde: Sol, Venus, Mercurius, Luna, Saturnus, Jupiter, Mars. Daarnaast
zijn er de perioden van 7 dan wel 31/2 jaar die door de verschillende, met de letters van
de naam "W-I-L-L-E-M" corresponderende planeten worden geregeerd.
Het jaar 1797 valt in de door Jupiter geregeerde periode, maar wordt als jaar door
de ongeluksplaneet Saturnus beheerst. Bilderdijk noteert: "etablissem[ent] non durable",
hetgeen overeenstemt met zijn lotgevallen tijdens de ballingschap. Bij het jaar daarop,
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dat in dubbel opzicht (als jaar en als periode) door de zeer gunstige planeet Jupiter
wordt geregeerd, staat "reussite" vermeld, maar dit succes wordt helaas niet nader
gespecificeerd. De krijgslustige en onvoordelige Mars beheerst het jaar 1799, waardoor
de conclusie "blessure" wel op haar plaats is. De eeuwwisseling (Sol) stelt voor Bilderdijk
"bonheur" in het vooruitzicht. In 1801 (Venus) volgt een erfenis, in 1802 (Mercurius) een
dochtertje, in 1803 (Luna) "bonheur tranquille". Dan begint de opeenvolging van
planeten opnieuw, waarbij moet worden vermeld dat we nu de relatief gunstige, door
Venus geregeerde periode zijn ingegaan: in 1804 (Saturnus) een ziekte, in 1805 (Jupiter)
succes, in 1806 (Mars) een "proces de divorce", in 1807 (Sol) een schitterend ("brillant")
succes. Vanwege de halve jaren (tweemaal bij "L", eenmaal bij "M") waarmee de
astroloog rekening moest houden, valt het jaar 1808 deels onder de goede Venus: een
kind en het huwelijk van "votre fine"; en deels onder de kwade Mars: een "proces a
juger". Het jaar daarop (Mercurius) wijst op "[T]argeur" 45.
Intussen hebben we de zevenjarige periode (de "E") van de negatieve planeet Mars
bereikt. De combinatie met Saturnus in 1811 doet het ergste vrezen: Bilderdijk wordt
inderdaad getroffen door een "perte cruelle". In 1812 (Jupiter) zou hij wederom een
"proces a juger" hebben. De opmerking bij 1813 (tweemaal Mars) is onleesbaar, maar
kan niet voordelig zijn geweest. De zon die 1814 regeert, brengt een "histoire ecrite"
mee, Venus in 1815 "poesie". In 1816 (Mercurius) valt Bilderdijk een "heritage mariage"
ten deel, terwijl 1817 (Luna, een ongunstige planeet) gewoon "bon" is.
Daarna wordt Bilderdijks leven in rap tempo ongelukkiger. Bij het jaar 1818
(Saturnus in de periode van Venus) staat nets genoteerd. In 1819 (Jupiter) begint voor
de derdemaal de periode van Saturnus: "maladie", in 1820 (Mars) gevolgd door "mort".
Wellicht achtte Bilderdijk dit laatste toch niet zo waarschijnlijk (of heeft hij in 1821, nog
in leven zijnde, een en ander veranderd?), want de jaren 1821 tot en met 1824 nam hij
vervolgens wel in de kolom op. Het jaar 1825 is een bijzonder slecht jaar, omdat dit jaar
geregeerd wordt door Saturnus en bovendien in de periode van Saturnus valt. Geen
logischer stervensjaar dus en Bilderdijk noteert: "morti s'. Dat is tegelijk het laatste
woord op het manuscript.
Data

Zijn de voorspellingen uitgekomen? Gaat het wel om voorspellingen, of heeft Bilderdijk
achteraf de juistheid willen toetsen van zijn onomantische waarnemingen (zoals gezegd
zijn de gegevens van de jaren 1800-1825 mogelijk pas later toegevoegd)? De enige opmerking waarvan we zeker weten dat het een voorspelling betreft, is de prognose van
zijn eigen dood. Deze is niet uitgekomen. Bilderdijk stierf in 1831 (Luna, in de periode
Jupiter), en niet in 1818, 1820 of 1825. Daarentegen is zijn dochter Louise inderdaad in
1808 gehuwd. Bovendien werd er in 1802 een dochtertje geboren, namelijk Adelheide
Wilhelmine, die een kleine drie jaar zou leven. In 1808 is er echter geen kind van Bilderdijk geboren: Adelheide Irene zag in 1807 het licht en overleed al na enkele maanden, Lodewijk Willem werd pas in 1812 geboren. Waarnaar verwijst "het wrede verlies"
van 1811? Het wreedste verlies uit deze periode is het overlijden van de zoon van Bilderdijks eerste vrouw, Elius, maar deze stierf twee jaar later, in 1813. Aan zijn "histoire
ecrite", de postuum uitgegeven, dertiendelige Geschiedenis des Vaderlands, werd pas tussen 1817 en 1819 definitief de hand gelegd, en niet in 181e. In 1806 werd voorzover ik
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weet geen "proces de divorce" gevoerd, daar de juridische scheiding van Willem en zijn
eerste vrouw, Catharina Rebecca Woesthoven, reeds in 1801-1802 had plaatsgevondee.
Juist omdat zij grotendeels niet kloppen, zullen de in hs II genoteerde gegevens wel als
voorspellingen zijn bedoeld. De voorspellingen die wet zijn uitgekomen, zoals het
huwelijk van Louise in 1808, berusten wellicht op andere biografische gegevens.
Bilderdijk geloofde namelijk in historische herhalingen, in de wederzijdse spiegeling in
de tijd van verschillende gebeurtenissen. Welnu, Louise huwde op tweedntwintigjarige
leeftijd, evenals haar moeder.
Vermoedelijk stammen beide horoscopen grotendeels uit de jaren tussen ongeveer
1790 en 1796. De voomaamste bewijzen hiervoor zijn enerzijds de datum 3 mei 1790 op
hs I, anderzijds het watermerk van hs II en het feit dat op dit handschrift pas bij het jaar
1797 opmerkingen zijn genoteerd. Dat de handschriften op verschillende tijdstippen zijn
geschreven, wordt bevestigd door het gebruik van twee verschillende talen, het Latijn en
het Frans. Voor het overige zijn er slechts enkele aanwijzingen die deze dateringen
aannemelijk maken.
Een aanwijzing is een ongedateerd handschrift van Bilderdijks eerste vrouw,
Catharina Woesthoven, een vertaling van een gedeelte van L. Moreri's Dictionaire
Historique. Het trefwoord dat Catharina opzocht, mogelijk naar aanleiding van de
occulte bezigheden van Willem, is "Starrewiggelarij". Deze kunst komt er bij Moreri niet
goed van af: "een gewaande kunst", wier "verborgen invloeden" slechts "herssenschimmige hoedanigheden" zije. Het werk van Moreri beyond zich v645r 1797 in de bibliotheek
van Bilderdije; maar Catharina kan de passage natuurlijk evengoed na deze datum
hebben vertaald.
Een tweede aanwijzing: in februari 1796 schrijft Bilderdijk, reagerend op een wat
kritische brief van zijn vrouw, dat een voorspelling die hij kennelijk van zijn eigen dood
had gemaakt, niet is uitgekomen: "doch is het zoo vreemd, dat God iemands aangekondigd sterfuur opschort?' Deze passage kan verklaren waarom Bilderdijk pas bij het jaar
1797 is begonnen met het noteren van voorspellingen. De zeis was geweken en hij wend
opnieuw nieuwsgierig naar de toekomst die hem kennlijk nog beschoren was.
Een derde aanwijzing tenslotte. In een brief uit december 17% aan haar man waarin zij bovendien vermeldt dat zij met de loterij (!) heeft meegedaan - schrijft
mevrouw Bilderdijk: "God zegen alles wat gy ondemeemt in dit jaar 1797 daar hebt gy
altoos veel meede op gehad hebt gy dit noch (...)". Ik vermoed dat Bilderdijk intussen
inderdaad van gedachten was veranderd. Op de tweede bladzijde van hs II heeft hij
namelijk de gegevens betreffende de jaren 1795-1799 gecorrigeerd: 1797 bleek bij nader
inzien geen gunstig jaar to zijn, maar dat kon Catharina Woesthoven niet weten.
Aanvankelijk had hij genoteerd dat 1795 door Luna zou worden geregeerd, 1796 door
Saturnus, 1797 door Jupiter, enzovoorts: 1797 had dan een goed jaar moeten zijn. Maar
de berekening was fout, want 1795 stond in verband met Mercurius en niet met Luna.
De gecorrigeerde aantekeningen geven dan ook aan dat niet 1796, maar 1797 in het
teken stond van de rampspoedige planeet Saturnus en dat het niet erg waarschijnlijk was
dat de goed bedoelde wens van Catharina zou uitkomee.
Bilderdijk bleef ook na de jaren negentig een interesse in de astrologie tonen. Begin
1811 - alweer een ellendig Saturnusjaar - schrijft hij bijvoorbeeld aan H.W. Tydeman:
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Gelukkig! indien wij niet vooruitzien, waar wij niet voorkomen of afwenden kunnen. Het zal een
ijslijk jaar zijn, dit jaar 1811, waarvan wij schaarsch de eerste zes weken door zijn; en zoo ooit, zou
dit de Astrologie weer in krediet kunnen brengen. Doch wat is dat alles als wij op de voorzienigheid
zien?54

Zijn geloof in een voorzienig wereldbestuur mag Bilderdijks astrologisch vuur hebben
getemperd, men krijgt stellig de indruk dat zijn belangstelling voor de sterrenwichelarij
serieus was. Verbazingwekkend is dat niet: in de periode 1790-1797 was het occulte
salonfiihig gewordee. Bilderdijk, met zijn temperament "meld du melancholique" - een
zelfbeschrijving die aan de laat-achttiende-eeuwse "tristesse de l'ame" doet denken begaf zich graag op het terrein van het mysterieuze, het onbekende, het bovennatuurlijke. De astrologie in het bijzonder en het occulte in het algemeen vormen den belangrijk
aspect van het denken en dichten van deze markante figuur, die in zoveel opzichten op
het breukvlak leefde tussen de Verlichting en de Romantiek.
Lijst van boeken handelend over het esoterische en het occulte, zoals vermeld in Bilderdijks
veilingcatalogus uit 1797 (tussen haakjes staan de pagina- en de kavelnummers)
Alchemie:
- [anoniem] Chymiae aurifodina incomparabilis (1696) (120/1287)
- Le Breton, Clefs de la philosophic spagyrique (1722) (104/789)
- diverse medisch-farmacologische studies uit de vroege achttiende eeuw, zoals die van J.H. Jungken,
J.H. Pott, G.E. Stahl en Herman Boerhave (113/1080, 117/1188 (Jungken); 54/765 (Pott); 54/768-770
(Stahl); en 50/662-663, 53/731, 109/951, 113/1071-1072, 116/1164, 116/1167, 120/1291 (verschillende
werken van Boerhave).
Occultisme:
- Arbatel, een inleiding in de geestenkunde en de magic uit de zestiende eeuw (107/895)
- P. d'Aban, Heptameron seu elementa magica (1474, in de catalogus niet gedateerd) (107/894)
- C. Agrippa von Nettesheim, Occulta philosophia (1533, in de catalogus niet gedateerd) (107/893)
- J. Bodin, De magonim daemonimania (1581) (48/619)
- J.B. Porta, Magiae natziralis (1664) (107/8%)
- A. Kircher, Ars magna lucis et umbrae (1669) (12/279, verder ook: 12/280, 12/287, 25/562)
- J.N. Martius, Unterricht von der magia naturali (1740) (108/931)

Paracelsiana:
- Clavis oder das zehende Buch der Archidoxen

(1624) (53/739)

Hermetica:
- H. Coming, De hermetica medicina (1648) (52/716)
- J.B. van Helmont, Opera omnia (1692) (52/722)
- Lenglet de Fresnoy, Histoire de la philosophie hermitique (1742) (104/814)
Waarzeggerij:
- Sibyllina oracula (1599) (107/892)
- Oracula magica Zoroastris (1607) (107/892)
- Tables cabalistiques ariihmetiques par le moyen desquelles, quelque demande puisse faire sur l'avenir, on
(1792) (56/819; vgl. Rosenthal,
trouve toujours une reponse suivie et qui a rapport a la question proposee
Bibliotheca magica et pneumatica, no. 3908 (gedateerd 1742)).
(1650) (105/848)
- Les vrayes centuries et prophities de Maistre Michel Nostradamus
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Ludeman:
Burger hays-schat (1760), Triumphzaal van astrologische voorzeggingen (1787), Goudinyn of bloemhof van
astrologische voorzeggingen (1787), Kroonwerk of laatste eeuwbazuyn (1788), Nagelaaten brieventas en
voorzegkundig treurspel (z.j. [-± 1788]), Astrologische geheimschnjver (z.j.), Lotery-Spiegel (1791) en Echte
sterrekundige brieven (zj.) (57/849-856; ook 179/3045: Levensgevallen van J.C. Ludeman (z.j.))

Vrijmetselarij:
- Adoption de la loge de la Candeur (1778) (69/1145)
- Pligt en wetten der vrye metzelaaren (1761) (69/1146)
- Instellingen en wetten der vrye metzelaaren (z.j.) (69/1147)
Betbuch der Freimauer (z.j.) (154/2324)
- l'Adoption ou la maconnerie des femmes (1775) (154/2325)
- Entretiens sur la franc-maconnerie (1784) (155/2334)
- J.J.A. de Vignoles en J.P.J. du Bois, La lire maconnerie (1787), een zangboek (155/2342)
- Abbe Larudan, De wymetselaars vernield (1747) (157/2426)

Overige56:
- De Billons, Nouveaux eclaircissernents sur (...) G. Postel (1777) (85/166)
- K. von Eckartshausen, Dierlijk magnetismus (1792) (108/932)
Van J.C. Weyerman vermeldt de Catalogus (1797) tenslotte nog de Doorzichtige heremiet (z.j. [1730]; 69/1153),
Levensbyzonderheden van Baron van Syberg (z.j. [1733]; 143/1974) en Ontkeder der gebreeken (1738? [17241726]; 157/2427); zie M. de Vries, Aanzet tot een bibliografie van de gedrukte werken van Jacob Campo
Weyerman (1677-1747). Amsterdam 1990, resp. nrs. 41, 54, 22 en 27. W. van Swaanenburg is vertegenwoordigd
met Parnas, of de zang-godinnen van een schilder (1724; 67/1104).

Noten
* Deze onderzoekingen werken gesteund door de Stichting voor Historische Wetenschappen, die wordt
gesubsidieerd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het betreft
een onderzoek naar de denkwereld van Willem Bilderdijk.
1. "Mijne lcvensbeschrijving", in: Mengelingen en fragmenten, nagelaten door Willem Bilderdijk. Amsterdam
1834, p. 1-17, 1.
2. R.A. Kollewijn, Bilderdijk. Zijn Leven en zijn werken. Amsterdam 1891, I, p. 23-24; vgl. W. Bilderdijk,
Geschiedenis des vaderlands. Amsterdam 1832-1853, XI, p. 165-167.
3. De jongste biograaf van Bilderdijk evenmin: W. van der Zwaag, Willem Bilderdijk vader van het Revell.
Houten 1991.
4. H. de Hoog Castel!, Astrologie. Volkdige handleiding voor de beoordeling van de geboorte horoscoop.
Leiden 1949, p. 17.
5. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal kent het woord niet; als deels archaische betekenissen van
"ramen" worden genoemd: "door intuitie of combinatic opmaken, raden, doorgronden", "gissen,
vermoeden", "van oordeel zijn, het er voor houden" en "vaststellen" (betekenissen 9, 11, 12 en 13).
6. De dichtwerken van Willem Bilderdijk. Haarlem 1856-1859, I, p. 267; mijn cursivering.
7. Dichtwerken VIII, p. 402.
8. In de door mij gebruikte uitgave (red. C.G. Weise: Leipzig, 1832): Liber VI, w 182-184, door Bilderdijk
vertaald als: "Dan wordt de mensch een aap, der Englen spel en spot, / Wanner hy, roekloos trots op
zijn vermeetle reden, / Natuur doorwroeten durft en Gods verborgenheden" (Dichtwerken VII, p. 447).
Palingenius wordt geciteerd n.a.v. een bekende, in de achttiende eeuw dikwijls bekritiseerde vergelijking
door Pope van de mens met een aap.
9. Starrenkennis, in: Dichtwerken VI, p. 263-273; het gedicht was bestemd voor zijn schoonzuster. Vgl. vender
bijv. Geboortegroet, net een papieren bloempot, aan Jonkvrouwe ******* (1800), in: Dichtwerken X, p. 380386 en aantek. p. 475; Gemini is in de lente "'t Albezielend Hemelteeken, / Dat het aardrijk, pas
ontdooid / Wederom met bloemen tooit, (...)".
10. Catalogus libronzm (...) Guilielmus Bilderdyk. Den Haag 1797. De tweede veilingcatalogus uit 1832 is wat
het occulte betreft minder interessant (hetgeen niet noodzakelijk wijst op een verminderde belangstel-
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ling); zie Catalogus eener merkwaardige verzameling van boeken en handschnften [...] van den Heer
Bilderdijk 1.4 . Amsterdam 1832; ik trof hierin slechts A. de Haens De magia uit 1775 aan, waarin het
occulte juist bestreden wordt (102/1556).
11. Catalogus (1797), resp. 113/1056 (vgl. Naamlijst van Nederduitsche boeken (1794-1798), 106) en 54/761
(vgl. J. Rosenthal, Bibliotheca magica et pneumatica, no. 213).
12. Over Ludeman, zie J.G. de Lint, `J.C. Ludeman', in: Janus 18 (1913), p. 165-191; D.J.H. ter Horst,
Franciscus Lievens Kersteman. Het leven van een 18e-eeuwschen avonturier. Amsterdam 1937. De later

13.
14.
15.

16.

17.
18.

(mede) door Kersteman uitgegeven werken hadden vooral een politieke betekenis; zie A. van der Plank,
`Inleiding', in: Nieuws tyding uit de andere waerel4 of samenspraak tusschen den beroemden schilder en
schryver Jacob Campo Weyerman en den beruchten doctor en astrologist Ludeman.
Deventer 1986.
Vgl. AJ. Hanou, Sluiers van Isis. Johannes Kinker als voorvechter van de verlichting, in de vnjmetselanj en
andere Nederlandse genootschappen, 1790-1845. Deventer 1988.
Catalogus (1797), 50/653.
Catalogus (1797), 50/654.
In de Catalogue generale des manuscrits des bibliotheques publiques de France. Paris 1892, XV (Marseille),
p. 284, trof ik onder no. 982 aan: La &mance du seigneur Cristofle Du Cateau, gentilhomme Genevois.
Dit zeventiende-eeuwse werk bestaat uit twee gedeelten: (1) "Livre premier. "Que c'est que g6omance,
et la manure de le practiquer"; en (2) "S'ensuit la Roue de fortune, aprouvie et confirme,e par science
et raisons de Pitagoras, tres excellent philosophe, par laquelle on peut sc,avoir toutes les choses que l'on
sauroit demander".
Vgl. de appendices A en B bij K.S. Wilkins, "Some Aspects of the Irrational in 18th-Century France", in:
Studies on Voltaire and the Eighteenth Century 140 (1975), 107-201, 200-201.
Vgl. W.-E. Peuckert, Pansophie. Ein Versuch zur Geschichte der weif3en und schwarzen Magie. Berlin 1956;
Peuckert, Gabalia. Ein Versuch zur Geschichte der magia naturalis im 16 bis 18. Jahrhundert. Berlin 1%7;
A. Viatte, Les sources occultes du romantisme. Illuminisme - Theosophie 1770-1820. Paris 19792, I-H; A.
Faivre, Eckartshausen et la theosophie chretienne. Paris 1969; R.C. Zimmerman, Das Weltbild des jungen
Goethe. Studien zur hermetischen Tradition des deutschen 1& Jahrhunderts.
Miinchen 1969; K.R.H. Frick,
Die Erleuchteten. Gnostisch-theosophische und akhemisch-rozenkreuzerische Geheimgesellschaften bis zum
Ende des 18. Jahrhunderts: ein Beitrag me Geistesgeschichte der Neuzeit. Graz 1973.

19. Signatuur. Bild Mus A-66.
20. De Lint, `J.C. Ludeman', p. 168-169.
21. Vgl. evenwel J. Bosch, H.W. Groenevelt en M. van Hattum red., Mr. W. Bilderdijk's briefwisseling 17951797. Utrecht 1788, p. 50 (brief aan C.R. Bilderdijk-Woesthoven, 1795): "Ik heb een zwaren stoot van
Rheumatismus, met mijne vreeslijke hoofdpijnen, door moeten staan, doch ben na lating enz. nu weder
op de been."
22. Toch viel het met Virgo wel mee; vgl. het onuitgegeven en ongedateerde gedicht Geboortelot onder de
Maagd (hs Bild Mus G 49-72): "Maar wien 't geboortelot by de intree van het leven / Door 't Maagdlijk
starrenbeeld zijn baan heeft voorgeschreven, / Dien leidt zy door 't wired van Zede- en Lettertucht /
Het veld der kunsten op, gevormd voor hooger vlucht." Het gedicht is een bewerking van M. Manilius,
Astronomica IV, vs 189-203, hetgeen op een datering van rond 1794-1795 zou kunnen wijzen (zie boven,
n. 10).
23. Dit gegeven is juist; vgl. H. Grotefend, Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters and der
Neuzeit. Hannover, Leipzig 1915.
24. De volledige titel luidt: De lotery-spiegel van den astrologist Ludeman, ontdekt door meester Franciscus. Op
volzekere gronden aantonenck het lang gezogte en gevonden kunstgeheim, om volgends de werkingen der
planeeten op zekere uitgezonderde dagen en uuren van het jaar na mate van de planeet waaronder men
geboren is, een heel of gedeelten van een lot, met winst ten minsten altyd zonder verlies, in de Lotery te
kunnen spelen. Arnhem enz. 1791.
25. Lotery-Spiegel, p. 14-15. De schrijver houdt wat de regering der planeten over de weekdagen een andere

volgorde aan. Beginnend met de zondag, is zijn reeks als volgt: Sol, Venus, Mercurius, Luna, Saturnus,
Jupiter, Mars. De reden voor deze afwijkende indeling "lust my niet om op ongewisse gronden te
onderzoeken" (p. 14).
26. Lotery-Spiegel, p. 8; de datum van de schepping berekent de auteur op "21 Maart 's Morgens ten 6 uuren
met Zonne Opgang".
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27. Was hij beinvloed door kabbalistische literatuur? Met name de oudere Bilderdijk had grote belangstelling voor het joclendom, zie L Engelfriet, Bilderdijk en het jodendom. Bilderdzjks waardering van het
joodse denken in confrontatie met zijn tijd. Zoetermeer 1995.
28. J.H. Zedler, Grosses volstandiges Universal Lexicon. Graz 19612 (facsimile uitgave van Leipzig Halle
1740), Bd. 25, col. 1473-1477, onder het lemma "Onomantie". Het (satirische) artikel in de Encyclopedie
is van Diderot; hierover V.R. Rossman, "L'Onomancie, exemple de satire dans l'Encyclopedk" , in: Studies
on Voltaire and the Eighteenth Century 127 (1974), 223 230.
29. Agrippa, Occulta philosophia III, ff. xxvi xxvii.
30. Volledige titel: Rota magica fortune of magisches glucks-radt door welk men op eene astrologische wyze
-

-

-

en betekenisse der 12. hemelsche huizen een opgegeven vraage een volkomen antwoordt kan geven en uitvinden, 't geen den mensch goeds of quaads ontmoeten zal Amsterdam 1743; UBA sign. 430 F 14*. Bidstrup
verwijst op p. 99 naar een Cabala Angelica; ik ben er niet in geslaagd deze verwijzing na te trekken.
31. Kabinet of geluks-radt van veele geheime-kunsten, dienende om het toekoomende geluk of ongeluk van alle
menschen te voorzeggen, Kaaren doop-namen te weten, en veele dingen die de zwarte kunsten betreffen te
ontdekken, door verzetting der letteren, en op Wks te laygen een duide4* antwoort. [...J.
Amsterdam z.j..
Noch dit werk, noch dat van Bidstrup komt voor in de Catalogus (1797). Interessant is dat in het door

mij geraadpleegde exemplaar (zie vorige noot) nog twee andere werken meegebonden zijn (zonder
doorlopende paginering): een werk over het belang van dank-, vast- en bededagen door P.L.S. Muller,
dat hier verder niet ter zake doet, In een Kort en zakelyk uitreksel van het benzgte werk van den wel eenv.
en zeer geleerden beer J.E. Jungius predikant te Zutphen, over de verborgentheid der laatste tyden [...]
J.
Leeuwarden 1751; dit tweede werkje komt wel in de Catalogus voor (33/133).
32. Kabinet en geluks-radt, 21-24. De Bibliotheca magica et pneumatica, 104, noemt bijvoorbeeld een La
geomancie et nomancie des anciens, la nomancie cabalistique avec l'heure du berger mice en France par
Sieur de Salerne (1687).
33. [...] Ondenvyzende hoe men op zeer goede gronden, uit den tyd der geboorte, het uur van den dog de
invloed van de vaste sterren en planeeten 14 kan oordeelen [..). Amsterdam z.j. [1772]. Met dank aan F.

van Lamoen voor zijn adviezen m.b.t. het opsporen van deze astrologische werkjes.
34. [..] waarin men de waare gesteldheid der hemelsloopkunde in al Naar deelen kan nagaan [...J. Amsterdam
1788, 2 delen; in deel H, p. 28 wordt verwezen naar een F. de Bonatis, Astrosophia Naturata.
35. [...] Alles uit Platone, Ptolomeo, Hall, Albimoser, ende Johannes van Koningsberger [...] J. Amsterdam 1800,
20ste druk. De door M. de Niet, "De bewooners der twaalf Zodiakx Herbergen", in: Mededelingen JCW
16 (1993), 17-23, genoemde almanakken bevatten evenmin aanknopingspunten.
36. Ook modemere werken bieden geen uitkomst. Vgl. Enel [= M.V. Skariatine], Triloge de la rota (Trois
traites: Essai d'astrologie cabbalistique, Rota ou la roue celeste, Manuel de la cabbale pratique). Lyon
z.j.; en Th. Terestchenko, Les 33 voles de la sagesse. Introduction a l'onomancie. Nice 1947.
37. Het bovenvermelde Kort begrip der astrologie uit 1788 bevat een vrijwel identieke tabel (p. 102): o (Oziel,
Sol); a (Gabriel, Luna); e (Ezriel, Mars); r (Raphael, Mercurius); i (Jahiel, Jupiter); m (Michael, Venus);
u (Uriel, Saturnus).
38. Een fout; de waarde zou moeten zijn: 31/2. In het handschrift is het teken voor Saturnus (de "W")
doorgestreept en vervangen door dat van Venus (de "M"); kennelijk is Bilderdijk vergeten ook de
bijbehorende cijfers te verbeteren.
39. Vgl. Lotezy Spiegel, p. 13-14; ook in het Kort begrip der astrologie, p. 34, komt 1790 overeen met Saturnus.
40. De gegevens bestaan deels uit symbolen, deels uit Franstalige afkortingen; ik heb zowel de tekens als het
Frans vertaald.
41. Dit stemt overeen met Lotery Spiegel, p. 13-14 en Kort begrip der astrologie, p. 39.
42. Mengelingen en Fragmenten, p. 5 7.
43. Hs II bevat een gedeelte van een watermerk, dat naar alle waarschijnlijkheid het bovenste gedeelte (de
top van een kroon, met twee kruisjes) van een zgn. "Britannia"-symbool is. Dit watermerk wend eind
jaren tachtig, begin jaren negentig veel in Engeland gebruikt; zie E. Heawood, Watermarks, mainly of the
17th and 18th Centuries. Haarlem 1950, nos. 207-221; W.A. Churchill, Watermarks in Paper (..).
Amsterdam 1935, nos. 221 c.v.. Overigens wijkt het watermerk van hs II in enkele details of van de in
deze werken gegeven voorbeelden.
44. Lotety-Spiegel, p. 5.
-

-

-
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45. 'Targeur" als afgeleide van `se targuer': 'zich roemen op'; of moet er staan "largeur", in de zin van
`vermeerdering' (van fortuin)? Tussen Mars en Mercurius is nog ingevoegd: "manage" (?) en "dispute
gagn6e•
46. Wel moet worden vermeldt dat op hs II vanaf "1825" een pip is getrokken naar 1818, zodat dit jaar
(geregeerd door Saturnus in de periode-Jupiter) als het derde stervensjaar geldt.
47. Bilderdijk vermeldt echter juist in de jaren 1797-1798 dat hij aan een geschiedenis van het vaderland is
begonnen. Vgl. J. Bosch e.a. red., Briefivisseling 1795-1797, p. 356 (brief aan S. Elter, 1797), over een
"Staat- en geschichtskundig stuk" waarmee hij bezig is geweest; AJ. Hanou en G.J. Vis red., Johannes
Kinker (1764-1845). Briefivisseling. Amsterdam 1992, I, 76 (brief aan J. Kinker, 1798), over een "Histoire
de 1'Hollande commenc6e"; hs Bild Mus H 130-3 (brief aan S. Elter, 1798) over 10 a 12 foliovellen
"handelende over de oude Hollandsche Historic".
48. Het feit dat van een scheiding wordt gesproken, wijst er wellicht op dat ook de gegevens betreffende de
periode 1800-1825 op hs II omstreeks 1796-1797 moeten worden gedateerd. Al in 1795 maakt Bilderdijk
toespelingen op een scheiding; vgl. J. Bosch e.a red., Brief visseling 1795-1797, p. 126 (brief aan S. Elter,
1795).
49. Bild Mus hs B 25-7, "Over de Sterre Wichelarij getrokken en uit het Fransch vertaalt uit de Dictionaire
van Moreri". Zie L. Moreri, Le grand dictionaire historique, ou le melange curieux de l'histoire sacree et
profane (...). Amsterdam, enz. 1740, I, p. 702-703, onder de lemmata "Astrologie judiciaire" en
"Astrologue". We weten niet zeker of de mening van Moreri ook die van Catharina was; zij lijkt wel in
de voorspellende waarde van dromen te hebben geloofd: vgl. Briefwisseling 1795-1797, p. 61 (brief van
C.R. Bilderdijk-Woesthoven aand W. Bilderdijk, 1795), met commentaar op p. 522 (n. 2).
50. Catalogus (1797), 19/425-426; overigens ook in Catalogus (1832): 5/66.
51. Briefwisseling 1795-1797, p. 157 (brief aan C.R. Bilderdijk-Woesthoven, 1796); Bilderdijk vergelijkt
zichzelf hier met de oudtestamentische koning Hizkia (2 Kon 20:6-6). Een andere, in dezelfde brief
gereleveerde voorspelling kwam overigens wel uit. In een latere brief (idem, p. 314-315) uit 1797 aan zijn
schoonzuster M.P. Elter-Woesthoven heeft Bilderdijk voor zijn mislukte profetie weer een andere
oplossing gevonden; zijn voor het jaar 1795 voorspelde dood "is, nu, myn ballingschap gebleken te zyn".
52. Briefwisseling 1795-1797, p. 269 (brief van C.R. Bilderdijk-Woesthoven, 1796). Bilderdijk was van mening
geweest dat 1796 als schrikkeljaar politieke "redding" of uitkomst zou brengen (brief aan C.R.
Woesthoven-Bilderdijk, juli 1796; p. 180, vgl. ook p. 580 (n. 9) en 636 (n. 9)); zijn verwachtingen met
betrekking tot 1797 zullen het gevolg zijn van zijn beoefening van de onomantie, waarbij schrikkeljaren
niet ter sprake komen.
53. Anderzijds schrijft Bilderdijk begin 1797 aan K.W. Schweickhardt: "my heart ever presaged good about
this year"; J. Bosch e.a. red., Briefwisseling 1795-1797, p. 303.
Sneek 1866-1867,
54. Briefwisseling van Mr. W Bilderdijk met de hoogleeraren en mrs. M. en H.W. Tydeman.
2 delen, I, p. 257.
55. Tijdens de achttiende eeuw was de astrologie grotendeels in verval; vgl. Wilkins, "Some Aspects of the
Irrational"; en H. Leventhal, In the Shadow of the Enlightenment. Occultism and Renaissance Science in
Eighteenth-Century America. New York 1976, p. 64-65.
56. Voor Bilderdijks Swedenborgiana zie: J. van Eijnatten, 'Het stamhuis van Oranje en de komst van het
vrederijk. Illuminisme en literaire topoi in Bilderdijks vroege politieke gedichten, 1787-1793.' Te
verschijnen in TNTL 111 (1995).
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Boekbesprekingen
"Een Beytie Hollansche". James Boswell's Dutch
Compositions. Edited by C.C. Barfoot and K.J.

Bostoen. Leiden, Academic Press, 1994. f 17,50.
Boswell zal we niet aangeprezen behoeven te worden. Het verblijf in de Nederlanden (aug. 1763juni 1764) van de auteur van Life of Johnson,
evenals zijn over die periode uitgegeven dagboek,
is bekend; terwijl ook zijn vruchteloos bevrijen van
Belle de Zuylen natuurlijk niet onopgemerkt
gebleven is.
Het vroegste bewijs dat Boswell pogingen deed
Nederlands te leren en te schrijven, is, volgens de
inleiders, bewaard gebleven in de tekst van een
brief die hij schreef aan een bevriend Engelsman
in Rotterdam (jan. 1764), beginnend: "Ik heb niet
mar en cleyn Beytie Hollans, en Ik heb niet een
Dictionarrie myn te helpen; mar Ik heb een groot
lust in dat taal te schryven en Ik sal het probeeren. Mynheer kaan lauchen als hy beleeft: Waarom niet? Ik lauch ook".
De inleiders doen in hun inleiding moeite de
Hollandse omstandigheden waarin Boswell verkeerde duidelijk te maken; zij drukken ook of de
mening die Boswell over de Republiek heeft, bij
zijn vertrek.
Boswell heeft blijkbaar Nederlands willen leren.
Hij had een hoge dunk van de taal; dit ondanks de
status van het Frans als Europese culturele lingua
franca. Bewaard gebleven is een twintigtal pagina's
in-4°, met Nederlandse "Themes": een soort korte
opstelletjes, die hij ter verbetering aan ds Brown
voorlegde. Een beperkt aantal hiervan werd eerder door Boswell-editeur F. Pottle afgedrukt: zij
het uitsluitend in Engelse vertaling, die bovendien
Boswells Nederlands niet betrouwbaar weergeeft.
In de editie Barfoot/Bostoen vindt men alle Nederlandse Boswell-composities in het origineel, 6n
volledig. En dat levert - ik kan het niet anders
noemen - schattige lectuur op. Ik geef slechts 66n
voorbeeld, om aldus de lezer nieuwsgierig te maken naar de andere worstelingen met het Nederlands door een zo bekend Engelse auteur:
Het is dertig Jaaren zeedert myn vaader te
Leyde heeft studeerd. Het hollandsch taal hy
met veel benyvering geleer'd en in een cleyd
tyd hy het zoo weel verkreegen dat hy magtig
was henzelven voorstaan te doen.
Hy kameren in een hollansche huys
genoomen. Zyn Huysvrouw was een Weduwe

een hat een Zuster dat by har bleeven. De
weduwe was vryen kevrijd] door een Kleermaaker, mar zyn zuster was niet de vrind van
de liefhebber, welke de Weduwe grootelyks
qualyk noomen. Eenige morgen te Vier
heuren zy heeft myn Vaader in een waanorde
verwaken.
"A Mynheer" zeyd zy "Zuster 's doode."
"Wat zeg u vrow?" antweerde hy, "bin zy
doode?"
"Ja wee Mynheer" zeyd de huysvrow, "Zy
heeft een vias Brandewyn alle avond in zyn
kamer houden en ik vreeze dat zy heeft te
veel gedronken."
Myn Vaader opsteenen anstiglyk en beneeden trap gingen, en hy heeft zuster zekerlyk
dood gevonden. Maar hy was agterdoghtig
dat de Weduwe had har uyt t' waerld gehelpen, als zy de kleermaaker terstond daarnaar
getroude heeft."
Een hele roman toch, in dit oefeningetje?
AJ. Hanou
Bert Sliggers (red.). De verborgen wereld van
DEMOCRJET. Een kolderiek en dichtlievend
genootschap te Haarlem 1789-1869. Haarlem 1995.
232 p. f 49,50.
Teylers Museum was het Doornroosje onder de
musea. Het is de laatste jaren ontwaakt en krijgt
een steeds duidelijker culturele functie, passend
bij zijn ontstaanstijd (vanaf 1779). Ten bewijze: de
tentoonstelling in 1995 over het Haarlemse
genootschap Democriet. Bij die expositie behoort
een schitterend geillustreerd boek met artikelen
over dit gezelschap. Eerder in de MedJCW kwam
Democriet al eens ter sprake, omdat er een
Weyerman-verband is (1993-3 p. 96-99).
Een in 1869 bij Teylers door de resterende
Democrietleden in bewaring gegeven, nimmer te
openen kastje, bleek recent, toen wetten van
pieteit niet meer golden, het tamelijk volledige
archief van het genootschap te bevatten. Zo werd
het mogelijk een geschiedenis van Democriet te
schrijven.
Wim van den Berg opent over de literaire
genootschapscultuur. A.D. de Jonge bericht over
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Haarlemse gezelschappen v66r en rond 1800:
waardevol omdat men nu de verschillende uitingen
van genootschappelijkheid in 66n stad bijeengezet
vindt. De Jonge heeft er liefst veertig achterhaald,
en liet daarbij de politieke gezelschappen nog
buiten beschouwing. Rogier Schravendeel en vooral M. Willemsen pan dieper in op de geschiedenis
en op het doen en laten van Democriet: ontstaan
in 1789 toen Haarlemse patriotten in hun werkeloosheid niet terneer wilden zitten; vooral door
toedoen van Adriaan Loosjes. Het wordt een
patriottisch bolwerk, Van Walr6 speelt daarbij een
belangrijke ml. Na 1795 neemt het politiek gehalte
van de teksten af, en de scabreusiteit toe. Die
produkten zijn nogal vrijmoedig, want nooit voor
buitenwacht bestemd geweest. Met de dood van
Walri 1837 is 't eigenlijk gedaan, maar Democriet
zingt het uit tot 1869. Het boeiendst in dit boek
zijn de passages waaruit blijkt dat we hier een
speciale genootschappelijke modus vinden: kolder,
verkleedpartijen, en - ik zou haast zeggen: riten boden de leden gelegenheid een psychologische
adempauze te nemen. Men kon zo afstand nemen
van de politieke situatie in de beginperiode, later
van het bloedserieuze negentiende-eeuwse burgerzijn. Zinvol is in dit verband intern uitsluitend
namen te gebruiken, ontleend aan eerdere burieske auteurs of kunstenaars. Men heet bijvoorbeeld:
Swaanenbur& of: Romein de Hooghe.
Verder: Nop Maas citeert (erg) veel en lang uit
notulen en gedichten. Sliggers schrijft over de
leden en kunstenaars van Democriet. A.G. van der
Steur bestudeerde de uitstraling van het gezelschap; er waren bijvoorbeeld contacten met en
navolgers in Leiden en Amsterdam. Hij geeft
tevens een bibliografie van Democriets gedrukte
werken. In een bijlage vindt men alle namen en
bijnamen van leden en gasten.
Om nog 66n enkel curiosum te melden: vanaf
1796 werkte Democriet aan een parodic op de
Julia. De tekst was pas in 1812 gereed. Helaas
wordt in deze bundel uit die tekst niet geciteerd...
Het register is gemaakt door een amateur.
Voorbeelden: van de drie plaatsen waar Napoleon
voorkomt is er slechts een geindexeerd. Smies,
tweemaal genoemd, komt er helemaal niet in voor.
- Het boek is schitterend geillustreerd en alleen al
om enkele opgenomen `boertige' tekeningen de
aanschaf waard. Bij Teylers is, naast het besproken werk, tevens verkrijgbaar, in 66n omslag:
Voorlopige inventaris van het Democrietarchief
Handschriften en tekeningen (door B.C. Sliggers),
samen met De verzenboeken van Democriet
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trefwoordenregister
Schravendeel) (f

(door Nop Maas en Rogier
12,50).

A.J. Hanou

Signaleringen
EEN BLOEMETJE VOOR SIMON VERELST
Op de achterpagina van de NRC van 26 januari
1995 verscheen onder de titel `Verwaande King of
Fowers; De Engelse carriere van bloemschilder
Simon Verelst' en fraai verlucht met een kleurenfoto van een bloemstilleven een stuk van Erik
Spaans. Spaans legt uit dat de technisch goede
Nederiandse schilders meer hadden te verwachten
van Engeland, waar aan het eind van de zeventiende eeuw een periode van bloei was ingetreden en
waar het ontbrak aan een eigen schilderstraditie.
Verelst deed het er goed, schilderde voor Charles
II en had de graaf van Buckingham als mecenas.
Of het het succes was dat hem naar het hoofd
steeg of dat er andere oorzaken waren is niet
bekend, maar wel is het zeker dat hij zich steeds
gekker ging gedragen. Op zijn oude dag nam de
kwaliteit van zijn werk af, maar hij waagde het nog
steeds cr hoge prijzen voor te vragen en gedroeg
rich buitengewoon ongemanierd ten opzichte van
mogelijke afnemers. Spaans citeert ten bewijze
daarvan Weyerman en het reisjournaal van Allard
de la Court (1710). Uiteraard was het Ton Broos
die de auteurs al eerder met elkaar in verband
bracht in Tussen zwart en ultramanjn (1990) en die
overigens ook andere informatie uit het stuk reeds
vermeldde. Zou het geen daad van eenvoudige
rechtvaardigheid geweest zijn om deze bron even
te vermelden?
Adele Nieuweboer
IN GESPREK
Op Tweede Pinkstedag, 5 juni, zond de AVRO op
Radio 5 het programma In gesprek uit. Bijna een
uur lang spraken Dik Poons en Karel Bostoen
over het leven en werk van Jacob Campo Weyerman. Een bandopname van de uitzending is te
bestellen door overmaking van f 12,50 op postbankrekening 1494000 t.n.v. AVRO, Hilversum

onder vermelding van 'In gesprek, 5 juni 1995'.
Jan Bruggeman

Kopij-aanwijzingen

De redactie accepteert alleen kopij aangeleverd op floppy (5 兄、、 of 3 拓、、） . Voor de ルreた一
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prints.
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daaronder de naam van de auteur(s).
Nieuwe alinea's moet men aangeven door in te springen met 血 tab.
Het verdient aanbeveling lange teksten in te delen door middel van 'tussenkopjes'.
De noten moeten ann het eind van het document St 既in (niet als WordPerl も ct-eindnoten!). In de tekst wordt er naar verwezen door de cijfers superscript achter de afsluitende punt of komma te plaatsen.
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In het document mogen alleen ann het begin kantlijn-, tab- en vergelijkbare zettingen
staan. Er mag geen gebruik gemaakt worden van lettertype-zettingen (met uitzondering
van cursief) of paginaopmaak. Lettertype-wijzigingen anders dan cursief kunnen
aangegeven worden op 加 van de bijgeleverde prints. In het algemeen geldt: houd het
document zo 'schoon' mogelijk.
De bijdragen moeten gesteld 司 n in de voorkeurspelling.
Door de red 蹴ie aanva 汀 de kopij geldt als dru 欧 lare tekst.
De reproductierechten van eventuele illustraties moeten door de auteur geregeld worden.
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men tussen enkele aanhalingstekens plaatsen.
De opbouw van en de interpunctie tussen de verschillende onderdelen van de titelbeschrijving van monografleen is als volgt: auteursnaam, titel. plants jaar, paginering.
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E. Groenenboom-Draai, Neckardal 30, 2904 CW Capelle a/d IJssel
A.J. Hanou, Zoeterwoudsesingel 69, 2313 EL Leiden
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Zie binnen-achterkant van het omsiag

De schele droes op drift
Jan van Hoogstraten aan IJssel, Waal en Maas (Deel II)*
ELLY GROENENBOOM-DRAAI
Het karakter van Jan van Hoogstraten zoals zich dat tot dusver heeft afgetekend, lijkt
niet uit te munten in adeldom. De Dullaert-affaire had een smet op zijn blazoen
geworpen en ook als commies lijkt hij weinig geliefd geweest te zijn, al zijn er geen
aanwijzingenvoor exceptionelemisdragingen. Dat zijn houding tegenover zijn echtgenote
te wensen overliet, vermoedde u al, maar ook na hun breuk gedroeg hij zich niet als een
gentleman, althans niet every inch. Na zijn vertrek naar Gouda in 1697 was Geertruy te
Dordrecht blijven wonen, waar zij ook in 1704 nog verbleef. 1 Dat de feitelijke
bedindiging van het huwelijk haar gezien de verstandhouding met Jan emotioneel
goeddeed, ligt in de lijn van de verwachting, maar materieel was zij er niet op
vooruitgegaan. Wat was namelijk het geval? Op 12 december 1699 had de Dordtse
magistraat haar officidle echtgenoot de verplichting opgelegd haar jaarlijks te
ondersteunen met een "vrijgeld" van f 72,-. Blijkbaar weigerde Jan hardnekkig daaraan
te voldoen, want driednhalf jaar later heeft hij nog geen cent betaald en is zijn schuld
opgelopen tot een bedrag van f 252,-. Uiteindelijk zoekt zijn (ex-)vrouw haar heil bij de
Goudse schepenen. Bij gebrek aan middelen verzoekt zij "Gratis ende pro Deo te mogen
werden gedient", hetgeen haar bij een besluit van 31 oktober 1704, ondertekend met "A.
de Grande", wordt toegestaan. 2 Enkele dagen later, op 5 november, sluit ze met Van
Hoogstraten "seker accord", waarin wordt bepaald dat hij haar f 90,- zal betalen. Op 6
november machtigt ze een zaakgelastigde deze som te vorderen. Of Jan de rest van de
schuld dan heeft voldaan, blijft onduidelijk. Wel blijkt uit de akte dat ze onder
verwij zing naar het "accord" van 12 december 1699 opnieuw Jans betaling van f 36,- per
half j aar op eist. 3
Van Hoogstratens minnares
Het zal u nauwelijks verrassen dat Geertruy niet de enige vrouw in Van Hoogstratens
leven was en bepaald ook niet de voornaamste, al was hij wellicht niet zo'n rokkenjager
als algemeenverondersteld wordt. Wanneer zijn levensgezellin is "Overleden den 29. van
Wintermaand, 1719", plengt zijn vriend J. Regius hete `Lyktranen Over het verscheyden
van JUFFR:*** Onder den Naam van EURIDICE'. Daarmee kon hij niet Geertruy bedoelen, die immers al enige maanden eerder het tijdelijke met het eeuwige had verwisseld. De overledene moest dus een niet-officidle vrouw zijn, en vandaar ook dat
Regius heel subtiel en alleen voor ingewijden begrijpelijk constateert dat op aarde "Egt
of onegt twee verliefde Zielen paard". 4
Als tamelijk regulier troostargument brengt hij in zijn vers naar voren dat Euridices
dood haar lijden heeft bedindigd. De zinnen die daarop volgen, zijn echter allerminst
regulier: "Geen vuile laster zal haar deugd nu meer belagen,/ Nog Logensmeder, die, op
's Huichlaars wuifen stout,/ In de vergadering der boozen hem onthout,/ Haar eer
ontluisteren, of haar vernoeging rooven./ Zy is, door hare doot, de vale Nyt te boven."
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En zijn conclusie luidt: "U [= J.v.H.] past het egter haar geleden leet te wreeken:/
Schoon zy dat adderen gebroet gerust ontweken,/ Daar of noyt eys u deed."'
Het zou interessant zijn te weten op wat voor laster Regius hier doelt. Al in of voor
het jaar 1714 noemt Jan van Hoogstraten zijn minnares "B ezitster van myn ongeschonde
min!/ (Waar op de Nyt geen kragt heeft of vermogen)", en roept hij uitdagend uit: "Een
zoete liefde [...] Beheerst myn wolfing. Dat vry de afgunst hare kaken/ Hier tegens
openspalk, en uitvaar dol van zin/ 'K leef in de liefde van myne ISIS myn vriendin."
Het lijkt er dus op, dat de eer van Jans beminde al langer in het geding was. Droeg ook
Weyerman daaraan zijn steentje bij toen hij - zinspelend op Van Hoogstratens reeds in
1701 verschenen Spiegel der allerschoonste Courtisanen dezes tyds
beweerde dat Jan
was behangen met "een gedeelte vrouwelyke Conterfeitseltjes [...] waarvan het voornaamste door een' Gordiaanschen Knoop aan zyn hart scheen vastgestrikt", maar in
werkelijkheid "door 't mes van Overspel, om een slecht Bespiedersplaatsje te bezitten,
overmidden was gekorven"?'
Eveneens in zijn Rotterdamsche Hermes maakte hij Van Hoogstraten uit voor "een
Koekoek by huwelyk" en in het - mogelijk ook door Weyerman geschreven - pamflet
Ontleeding van een eerloos zangertje, verscheiden den XXIV der loumaant MDCCXXI
wordt vilein gesproken van zijn "gehoornde kruin". Wie had Van Hoogstraten van die
horens voorzien? Geertruy? Of 'Euridice'? Weliswaar wees de auteur van het kort
daarop uitgekomen pamflet Beschouwing van den nieuwen Hermes (misschien Van
Hoogstraten zelf) Weyermans beschuldiging verontwaardigd en beslist van de hand als
"laster en logenblaam", 8 maar dat laat onverlet dat Jans liefdeleven een bron van
inspiratie voor satirici vormde.
De geschiedenis van voor hun huwelijk en scheiding doet niet vermoeden dat Van
Hoogstratens wereld met de dood van Geertruy in mei 1719 was ingestort. Zijn
ongedateerde weeklachten 'Op het graf' van zijn gestorven beminde moeten dus doelen
op degene die door Regius als Euridice was bezongen. Vertwijfeld typeert hij haar als
"Myn welstant, hope, en zoet vertrouwen,/ Der Kindren stut; om welkers deugd/ (Myn
hart ontrooft) de Min der Vrouwen/ My walgt als 's werrelts ydle vreugt". 9 Die
kwalificatie wekt de indruk dat Jan ook bij deze vrouw kinderen had, aangezienhet voor
de hand ligt dat Geertruy die van haar bij zich had gehouden, temeer daar haar
alimentatie was toegewezen, en een vrouw die niet dikwijls zelf kreeg. 1° Ook Regius
spreekt in zijn lijkzang van een "gelieft gezin" dat door Euridice verlaten is en geeft Jan
de mad: "Bezorg uw Kinderen"." Mochten die inderdaad uit deze verbintenis zijn
voortgekomen, dan werden ze, voor zover ik heb kunnen nagaan, niet geecht. Bij Jans
overlijden in 1736 laat hij officieel slechts drie (meerderjarige) kinderen na, waarmee
Hester, Francois en Samuel bedoeld moeten zijn, en ook in zijn testament vermeldt hij
geen andere nakomelingen dan deze drie. 12 Inmiddels was Jan enige maandenna de dood
van zijn geliefde nog gedompeld in diepe rouw. In het 'Op het Graf volgende vers
`Gore Maert' getuigt hij : "Zoo roofde 't moordziek jaar van negentien/ In bange lugt,
myn wens, zoo waard ontzien,/ En hoogste roemen./ Te jail -finer van dat waarde pand
berooft,/ Dat uitgeblust myn levenlust verdooft."'
In een vers 'Am Venus' betreurt Van Hoogstraten het verlies van een zekere "Izis".
Hetzelfde geldt voor zijn `Laatste zugt over ISIS', waarin hij klaagt: "De vreugt en
wellust myner dagen/ Legt van de Doot ter neergeslagen,/ En rust in 't Kerkengraf te
-
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Tiel,/ Daar my dat waarde pand ontviel." Daarmee staat vast dat Isis en Euridice den en
dezelfde zijn. In die richting wijst ook het niet gedateerde vers `Lantvermaak', waarin
Van Hoogstraten de mysterieuze Isis poogt op te beuren in de narigheid om het vertrek
van Gouda naar Tiel: "Laat ons, o ISIS! hier [= aan de Waal] gezeten/ 't ondankbre
vaderlant vergeten/ En 't hart ophalen in het groen!" 14 Isis lijkt hem dus gevolgd te zijn
naar Tiel, hoewel mogelijk niet direct, want in een brief van 20 juli 1718 aan zijn
vroegere Goudse vrienden Cincq en Westerhovius beklaagt Jan zich erover "Van geen
Bedgenoote, of hartvrindin [te zijn] getroost". 15
Ms met de Isis uit Van Hoogstratens verzen steeds dezelfde bedoeld wordt, dan
dateert hun verhouding minstens van de zomer van 1701, het jaar waarin ook de door
Weyerman gelaakte Spiegel der allerschoonste Courtisanen uitkwam. In zijn gedicht 'In
het Valkenb erg' , 16 ondertekend met "July 1701" heeft Van Hoogstraten het al geestdriftig
over zijn "vrolyke Isis". Zij verkeert dan echter niet in zijn nabijheid. In dezelfde maand,
"July 1701", ter afsluiting van zijn bespiegelingen 'In de Plantasi by het speelhuis',
constateert Jan namelijk niet zonder droefheid: "Niets van dat schoon kan my in de
Eenzaamheitbekoren./ Want daar ik Isis niet mag by my zien, en hooren/ Moet ik, van
hare min berooft, van min vergaan." Dat hij het flink van haar te pakken had, blijkt uit
de herhaling - in dezelfde maand - van zijn klacht "Versteken [te zijn] van de zon van
uw bemind gezigt", die ditmaal wordt geuit 'In het Liesbos aan Isis'. Zowel in dit
gedicht als in `Aan Isis. Op haar minnenyt' beklaagt hij zich over zijn door de zon
verschoten gelaatskleur, die vermoedelijk samenhangt met zijn bezigheden in of in de
buurt van Breda."
In elk geval vanaf "Jury 1701" bivakkeerde Van Hoogstraten aldaar. Volgens het
pamflet Ontleeding woonde hij er "na by de poort van het vermakelyk Haagje". 18 Zoals
bekend had hij in de zomer van 1701 omgang met de mentor van Jacob Zeeus, Pieter
Nuyts, officier der vrijheid van Etten, Leur en Sprundel en tevens dichter en leermeester
van Zeeus. 19 In datzelfde jaar of later moet Weyerman hem hebben leren kennen via
Nuyts of via de drukker van het anoniem verschenen, maar aan Van Hoogstraten
toegeschrevenblijspel De Verliefde Kok, stadsdrukker Tessers, met wie ook Weyerman
bekend was. 2° In die tijd moet de verstandhouding tussen Jan van Hoogstraten en
Weyerman nog hartelijk geweest te zijn. DM en hOe zij in later jaren, in elk geval vanaf
1720, met elkaar op voet van oorlog kwamen te staan, heb ik elders beschreven. 4°
Beschouwing van den nieuwen Hermes VolgenshtWyrmageichtpfl
van november 1720 leerde Jan van Hoogstraten Weyerman in beter dagen het schrijversmétier en zelfs bedacht hij zijn latere vijand met (een tweetal) lofdichten bij diens
"Klugtspel" Democritus en Heraclitus Brabantsche Voyage (1705?). 21 Hoelang Van
Hoogstraten in Breda is gebleven, is niet precies bekend. Vanaf 1702 tot 1712 kwam te
Gouda, bij Lucas Kloppenburg, werk van hem uit,' maar over zijn woonplaats zegt dat
natuurlijk niets. Zeker is, dat hij op 2 oktober 1704 terug was aan de IJssel: het
poorterboek uit dat jaar vermeldt dat hij als nieuwe burger van Gouda op die datum "syn
commissie van het Ed.Mog. collegie ter admiraliteyt op de Maze geexhibeert" (dus een
benoemingsbrief getoond) heeft.'
In een brief `Aan Isis' zinspeelt Van Hoogstraten op zijn activiteiten te Breda. Al of
niet uit overtuiging houdt hij zich op in wat hij omschrijft als "'t gewoel van Ruiter, en
Soldaten" en als een "verblyf, daar Mars in 't harnas ryd". Een voetnoot bij ditzelfde
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vers onthult tevens dat Isis dan woonachtig is te "s Gravenhage". In het gedicht 'In het
Valkenberg, Isis aan Karen minnaar' wordt Jans ziel door een zekere "J.v.K." getypeerd
als "zoo fier als opgetogen,/ Om in 't beleg, zoo 't kwam, naar eer te staan". 24 Blijkbaar
lag Van Hoogstraten onder de wapenen, paraat en op zijn post, en daarmee zeer
gescheiden van een angstige Isis, die, "hoorende van kryg staag nieuw gerugt,"/ vanuit
het verre Den Haag "vast om uw afzyn zugt." In zijn `Antwoort aan Isis' rept ook Jan
van "'t geweld [dat ons] van Vrankryk dreygt, en Spanje." 25 In "July 1701" bezingt hij
niet zonder treurigheid "het verwoesten der Fruythoven en korelanden" die het hadden
moeten afleggen tegen de aanleg "der Linie Buyten de Bospoort". De Republiek stelde
zich teweer tegen de Franse bezetting en Jan was bereid - of gedwongen - het vaderland
te dienen.
Het pamflet Ontleeding van een eerloos Zangertje uitte heel wat minder vertrouwen
in Jans heldendom dan Isis, alias "J.v.K.", had gedaan. Weliswaar had Vrouwe Fortuna
hem volgens de Ontleeding "gedestineert om stout, ja onversaagt in wapenen te zyn",
maar helaas had ze geen kans gezien hem de bijbehorende "couragie me te deelen, wat
de onfortuinlijke Jan "meer stokslagen dan schouderstrikken" had doen dragen. Door die
"geweldige stokslagen (die hij, zoo ex officio als anders, ontfangen hadt)" waren zelfs
zijn "Sleutelbeenen vermorzelt", zodat "alles maar door een weinig verplettert vlees
en een taaije huit wiert gesupporteert". Erg viriel klonk het allemaal niet, maar gelukkig
voor hem dacht zijn minnares daar anders over.'
Een huwelijk met Isis/Euridice zat er, althans tot Geertruys dood, evenwel niet in.
Tussen Jan en haar kwam het, mogelijk om godsdienstige redenen, nimmer tot een officiele echtscheiding: bij zijn overlijden in 1736 wordt hij aangeduid als weduwnaar van
"Geertruij van de Hage" en dat sloot hertrouwen met een ander gewoonlijk tilt.' Van
Hoogstraten onderhield dus vele jaren een buitenechtelijke relatie met zijn Isis. Toch
wordt hij in februari 1721 in het pamflet Ontleeding van een eerloos Zangertje voor
"Bigamus" uitgemaakt. Zinspelend op de gebeurtenissenin respectievelijkmei en december 1719 verklaart het pamflet echter: "Doch na de doot van de eerste Kat [vermoedelijk
Geertruy]/ Wert by door Leliaan in 't huwelyksnet gevat". Waren er toch huwelijksplannen met Geertruys rivale geweest? De toevoeging "Maar nu de blinde Lukgodes/ Uw
[= Jans] vryheit door de doot van deze rosse Hes/ Weer heeft geschonken [...]" doet dat
eveneens vermoeden, omdat Isis/Euridice inderdaad kort na Geertruy gestorven was. En
daarmee lijken Isis, Euridice, Leliaan en de `rosse Hes' samen te vallen. 28
De Ontleeding schildert Van Hoogstratens minnares inmiddels of als een "dronke
LELIANE", "omcingelt [...] met jonge Viervreeters, Burgerjonkertjes, en de galante
Officieren van de Engelsche Garde, die alle, als weelderige hengsten, uit die algemeene
rosse kribbe van uw [= Jans] Byzit drank en voeder haalden." Als deze Leliane inderdaad
dezelfde is als Isis, zal dit het soort uitlatingen zijn, waarop Van Hoogstratens vriend
Regius doelde, toen hij na de dood van Jans partner verzuchtte: "Geen vuile laster zal
haar deugd nu meer belagen".
Wie was nu de vrouw die zo lang schuilging achter litteraire en mythologische
namen en wier ware naam bij mijn weten noch door Van Hoogstraten zelf, noch door
zijn voor- en tegenstanders ooit aan de drukpers werd toevertrouwd?
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"infaarn scheel": Jan van Hoogstraten (zwartekunstprent; foto: Iconografisch bureau)
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Isis ontsluierd

Om haar identiteit te achterhalen maken we even een sprong in de tijd. Op 10 maart
1726 's avonds om zeven uur laat Jan van Hoogstraten in zijn huis aan de Koestraat - na
zijn moeizame Odyssee is hij teruggekeerd in zijn geboortestad Rotterdam - een testament opmaken door notaris Simon Breur. Pieter Pieterson en Gerrit van Waesberge
treden op als getuigen; als executeurs worden aangewezen de heren Barend Toren en
John Waly. Niet onbelangrijk lijkt mij dat zij ruim een jaar later vervangen worden door
Kornelis van Koeverden - tevens legataris - en lEgidius Becius, maar inhoudelijk wordt
er dan niets gewijzigd. Het testament bevat twee bepalingen, die het antwoord leveren op
de vraag die ons nu bezig houdt. 29
De eerste is dat Van Hoogstraten aan zijn oudste zoon, Francois, op dat moment
notaris en procureur te Schoonhoven, "de twe kleine pourtraictjes, met gesnedene lystj es
[prelegateert], verbeeldende zyn heer Testateurs Aengesicht, en dat van Zyn Heer
Testateurs overledene ondertroude, wylen Juff: Ida van Koeverde, door een verhaaste
doot, van 't Huwelyk met Hem Heer Testateur, belet, beide in den jeugdigen tyt [...]".
De anderehangt daar nauw mee samen. Samuel, zijn jongste zoon, "Kommandeur ter
ze, onder het resort van 't Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteit van Amsterdam, althans
woonachtighbinnen de stat Leiden" wordt op dezelfdewijze bevoordeeld: hem vallen toe
de "twee ovale pourtraicten, met vergulde lysten, hangende present in zyn Heer Testateurs Slaepkamer, [...] vertonende het Borstbeeld" van Jan van Hoogstraten zelf en van
"de voors. zyne overledene ondertroude, wyle Juff: Ida van Koeverde". Deze portretten
of die van Francois worden in Van Hoogstratens Mengel-poezybezongen onder de titels
`Op de Afbeelding van Isis. Aan den Schilder' en `Aan de Heer Aetes My schilderende'. 30
Waarom kregen zijn zonen portretten van een vrouw die hun moeder niet was? Was
zij inmiddels in hun leven een rol van betekenis gaan spelen, omdat zij sinds jaar en dag
de officieuze vrouw van hun wader was geweest? Sprak Van Hoogstraten (ook) over
Francois en Samuel toen hij haarbij haar overlijden "Der Kindren stut" noemde? En was
hij van plan geweest haar na zoveel jaren - gesproken wordt immers van eenportretje uit
de "jeugdigen tyt" - te trouwen, toen hij na het overlijden van zijn nog immer wettige
echtgenote zijn kans schoon zag? Met andere woorden: was Ida van Koeverden dezelfde
als "J.v.K." die haar minnaar als Isis het hiervoor genoemde liefdesvers zond? Zonder
enige twijfe1. 31 En misschien had dat ook een rol gespeeld bij Jans benoeming van
Kornelis van Koeverden als den van de executeurs van zijn testament.
Geertruy van der Hagen was in mei 1719 gestorven. Uit pieteit met de overledene
trad men gewoonlijk niet binnen een jaar opnieuw in het huwelijk. Nu valt niet aan te
nemen dat Van Hoogstraten door een overmaat aan fijngevoeligheid gehinderd zal zijn,
maar enkele maanden zal hij fatsoenshalve toch wel hebben willen wachten. Het zou dus
heel goed kunnen dat hij in het najaar van 1719 besloot dat het nu mooi geweest was en
de tijd - na twintig jaar of meer - overrijp was voor een huwelijk met Ida van
Koeverden. Hij kan vervolgens met haar in ondertrouw gegaan zijn, maar heeft in dat
geval, zoals hij zelf zegt, door de "verhaaste doot" van de braid op 29 december 1719
de laatste stap niet kunnen zetten. Volgens Jan vond zijn "waarde pand" haar laatste
rustplaats "in 't Kerkengraf te Tiel", maar te verifieren bleek dat in het archief aldaar
helaas niet, evenmin als hun ondertrouw.'
94

Daarmee kan ook degene die in Van Hoogstratens `Geboortekrans Gevlogten ter Verjaringe van Juff. I:V:K: ' vol vuur wordt aangeroepen als "8 IDA, vreugd, en wellust
myner oogen!" en "8 IDA! schat van myn vernoegt gemoed!" ontmaskerd worden als Ida
van Koeverden. Ida stond blijkens een gedicht dat Jan schreef op haar verjaardag, 'Isis
Harderskout, Ter Verjaringe van Juffrouw I.V.K. Aan Mevrouwe Adriana Six, Gezegt
De Dieu', op vriendschappelijkevoet met de echtgenote van de man aan wie Van Hoogstraten het eerste deel van zijn Mengel-Poezy had opgedragen, Ludovicus de Dieu." Van
welke aard die betrekkingen waren, of Ida bijvoorbeeld bij hen in huis geweest is, heb
ik echter niet uitgezocht.
Verdere huwelijksplannen heeft Jan bij mijn weten niet gehad. Wel geeft het te
denken - en gaf het ook de tijdgenoot te denken! - dat hij, eenmaal terug in de Maasstad,
een huishoudster in dienst had, die - het kan geen toeval zijn - naar de naam luisterde
van Henrika van Koeverden. Haar "getrouwe diensten" blijven in Van Hoogstratens
testament onvermeld noch onbeloond. Behalve dat haar een som gelds wordt toegezegd,
wordt bepaald dat zij na zijn dood "gerustelyk en vredelyk" in zijn sterfhuis moet kunnen
blijven wonen en daar, zoals ze nu gewend is, "behoorlyke spys, drank en huurloon"
moet ontvangen tot de nalatenschap "behoorlyk geschift, gescheiden en gedeelt zal zyn".
Daama moet zij in staat gesteld worden fatsoenlijk te vertrekken en alle goederen mee
te nemen die haar, naar haar oordeel, toekomen, waarbij ze op haar woord geloofd moet
worden. Jan had dus kennelijk een meer dan gebruikelijk vertrouwen in zijn huishoudster, wat zich laat verklaren uit het feit dat zij een zuster was van Ida en Komelis
van Koeverden.' De connecties tussen Jan van Hoogstraten en de famine Van
Koeverden gingen dus heel wat verder dan men tot dusver aannam.
In hoeverre Henrika gebruik heeft gemaakt van het royale aanbod ook na Van Hoogstratens dood nog enige tijd in zijn huis door te brengen, weet ik niet. Wel stuitte ik bij
toeval op de naam Hendrika van Coeverden in het lidmatenregister van de Nederduits
Hervormde Gemeente te Tiel, waarin wordt vermeld dat genoemde rond Pasen 1719 een
attestatie van Gouda heeft gekregen teneinde zich aan de Waal te kunnen vestigen. Deze
Hendrika trouwde op 25 augustus 1737 met Arnoldus Waerdenburgh, die met Kerstmis
1734 een attestatie van Maassluis had gekregen om naar Tiel te gam.' Het is een wilde
speculatie - bij haar trouwen zou ze dan al zestig jaar geweest zijn - maar was zij
dezelfde als Jans huishoudster? En was zij Van Hoogstraten in dat geval vanuit Gouda
naar Tiel, en mogelijk daarna ook naar Bommel en Rotterdam, gevolgd? Bijvoorbeeld
omdat Ida toen al te ziekelijk was om het huishouden alleen draaiende te houden? En
was zij na Jans dood teruggekeerd naar Tiel?
De Drommel te Bommel 36

Dat brengt ons terug bij Van Hoogstratens omzwervingen na zijn verblijf in Tiel.
Zaltbommel moet Jans volgende standplaats geweest zijn. Dat blijkt onder meer uit het
februari- en meinummer van 1721 van de Boekzael, waarin hij wordt getypeerd als
"Bommelaer" en als "Bommelsche Kikvorsch". Enige maanden later doet Weyermans
concurrent Hermanus van den Burg een dergelijke bewering. Sprekend over Weyerman
en diens verslechterde verstandhouding met Van Hoogstraten sniert hij in zijn
Amsterdamsche Argus van 27 augustus 1721: "En schoon deez' echte Legerzoon/ De
Droes durft aendoen op zyn Troon,/ Noch is by bang voor Bommel,/ Om dat daer woont
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zyn Drommel;/ Die net al zyn Legenden weet;/ Hoe by genoten gunst vergeet". 37 Ads de
Boekzael redactie en Van den Burg het bij het rechte eind hebben, was Jan begin 1721
-

dus al gevestigd in Zaltbommel.
Onaannemelijk is dat niet. Een notariele akte van 17 april 1722, opgesteld door
notaris Jacobus de Bergh te Rotterdam, vermeldt Van Hoogstraten als "Commis ter
Recherche" van de "admiraliteit op de Maze" te Bommel. Hierin wordt Jan door
comparant Johan Hopman aangewezen als zaakgelastigde om voor hem van een zekere
Aldert van Creefelt, woonachtig te Bommel, een som gelds te innen en bij diens
weigering de justitie in te schakelen. Ook zijn eenenzestigste verjaardag, op 26 januari
1723, viert Van Hoogstraten nog te Bommel. In het eerste gedicht uit zijn Parnas aan
de Waal, gedateerd "In Mey 1723" en opgedragen aan de Rotterdamse notabele "Mr.
Hieronymus van der Dussen van Beverning, Raad en Advokaat Fiscaal in het Edelmogende Collegie ter Admiraliteyt op de Maze" zinspeelt hij op zijn terugkeer naar
Rotterdam. Er gloort hoop. Toch schrijft hij nog op 15 april 1724 een epitaaf 'Ter
gedagtenisse van den overleden Heere BORLEMACHI, te Rotterdam', dat is ondertekend
met "Aan den Waalstroom, den 15 van Grasmaand, 1724".' Zijn strijkages bij Van der
Dussen hadden toen dus nog niet het vereiste effect gesorteerd.
Terug naar de Maas
In elk geval in augustus 1725 is Van Hoogstraten terug in de Maasstad, zoals blijkt uit
de ondertekening van zijn gedicht 'Op de niewe bears van Rotterdam' met "Aan de
Maaze in Oogstmaand 1725". In een jubelend drempeldicht bevestigt Kornelis van Koeverden Jans terugkeer uit Bommel naar Rotterdam. Van Hoogstraten vestigde er zich,
nog immer als "Commies ter Rechergie", 39 aan de Koestraat, waar het leven echter reeds
spoedig minder idyllisch bleek dan verwacht. De bewolking dreef binnen uit de Wijnhaven, uit het huis van zijn dochter Hester, en de slagregens die Jan troffen waren fel en
meedogenloos.
Hester van Hoogstraten en echtgenoot Jan Does

Op 11 augustus 1715 was Hester in de Maasstad in het huwelijk getreden met de Rotterdamse weduwnaar Jan Does junior, die op dat moment aan de Koestraat woonde en
wijnkoper was. Zeker tot 1723 blijft Hester daar met haar echtgenoot wonen. 4° Over de
handel en wandel van Jan Does valt uit notariele akten wel iets of te leiden; het zou echter te ver voeren daar nu dieper op in te gam.' Van belang voor Weyerman-geinteresseerden is wel dat hij in 1724 de opbrengst (rente) koopt van een "somme van Vyfduizent Guldens Kapitael" over een periode van drie jaar (waaruit overigens mag blijken
dat hij niet onbemiddeld was). Verkoper is de hem al Langer bekende Quiryn de Visser,
die blijkbaar liquide middelen nodig had. Deze laatste was de broer van Weyermans
minnares Adriana Simonsz-de Visscher. Weliswaar is ons de laatste slechts bekend als
loodwitmaker, terwijl de kennis van Jan Does "meester geelgieter" genoemd wordt, maar
zijn oom Adriaen de Visscher is dezelfde als die van Adriana de Visscher en degene die
bij zijn testament van 8 april 1712 zowel aan haar als aan deze "geelgieter" een "somme
van vijff duijsent guldens" had gelegateerd. 42
Het huwelijk van Hester en Jan Does werd aangetekend op 28 juli 1715 en de attestatie om te trouwen werd op de trouwdatum te Gouda afgegeven. Dat betekent dat Hester
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bij haar huwelijk daarvandaan kwam. Ook in het Trouwboek van de Gereformeerde Gemeente te Rotterdam wordt gesproken van "Hester van Hoogstraten van Gouda, wonende
te Gouda". Het zou dus kunnen dat zij indertijd vanuit Dordrecht met haar vader naar die
stad was meeverhuisd, maar ze kan zich natuurlijk ook later bij hem of althans te Gouda
gevestigd hebben. Bijzonderheden over haar verstandhouding met haar vader in die tijd
zijn mij niet bekend.
Een kleine maand na hun huwelijk, op 9 september 1715, laten Hester en haar man
bij notaris Pieter Ouseel te Rotterdam een testament opmaken, 43 waarin zij elkaar
benoemen als universeel erfgenaam. Aandoenlijk is de bepaling dat, indien bij het
overlijden den hunner de ander kinderloos achterblijft, hun beste kleren aan de
respectievelijke ouders gegeven moeten worden. Zo zouden Jans "zwart lakense kleren"
in dat geval toevallen aan Jan Does senior en Maria van Os, en Hesters "zijden samaar"
en bijbehorende "rock" aan Jan van Hoogstraten en "Geertruyd Verhagen". Bovendien
zouden de ouders dan medeerfgenamen zijn. Het liep echter anders. Precies heb ik het
niet nagegaan, maar Jan Does en Hester kregen minstens vier kinderen: Maria, gedoopt
op 24 mei 1716 en al op 13 juni 1716 in de kraam gestorven, een vermoedelijk nog
ongedoopt kind dat op 3 juni 1717 eveneens in de kraam stierf, een tweede Maria,
gedoopt op 19 juli 1718 en Adriaen, gedoopt op 3 januari 1723. 44
Waar het mij hier vooral om gaat, is dat nets in het testament van het jonge paar al geeft het te denken dat geen van de drie vermelde kinderen naar hun grootouders van
moederszijde werden vernoemd en dat steeds het echtpaar Does senior bij de doop als
getuige optrad - wijst op wrijving tussen Hester en haar vader. Het kon echter verkeren.
Familietwist

Al voor 18 september 1725 was dat gebeurd. Op die dag verkiaren de weduwe Martha
van der Burg, "woonende op de Nieuwehaven", om de hoek van de Koestraat, waar Van
Hoogstraten destijds woonde, en Hendrina van Gent, dienstmaagd van zijn buurman, de
wijnkoper Oudenhoven, ten overstaan van notaris Jacob Bremer' dat huize Van
Hoogstraten zich meermalen zeer openlijke en luide scheldpartijen heeft moeten laten
welgevallen. Volgens genoemd deposantenduo, dat optrad op verzoek van Jan, requirant
in deze zaak, was "eene Francyn Dienstmeidt van Jan Does Wijnkooper op de Wijnhaven
geassisteert van nog een Vrouwspersoon haer in vermetelheid gelyk", "verscheide malen,
ende wel voornamentlijk op de 8° dezer maend Septemb. des avonts ontrent 9 uuren"
voor Van Hoogstratens huis een geweldig "Straet en Burengerugt" komen maken. Op
haar "luid geschreeuw en schelden" had, aldus de Jan behulpzame dames, "de gansche
koestraat (om zoo te spreken) over end gestaen", en waren "alle de gebuuren op de
Stoepen" verschenen.
Voorts had "voors. Francyn op gemelte tyd haer naer ouder gewoonte [...] durven
vermeeten, de huishoudster van den gemelten Requirant [bedoeld moet zijn Henrika van
Koeverden] met allerley infame scheldwoorden, injuriente Dreigementen soo met de
Vuyst als andersints" te bestoken met als gevolg dat het slachtoffer zich net meer buiten
had durven wagen. En natuurlijk - zo voegden de dames er verontwaardigd aan toe - was
zulks noch ten goede gekomen aan de properheid van Jans stoep, die ongeboend, noch
aan zijn provisiekast, die ongevuld bleef. De hongerdood stierf Van Hoogstraten er niet
door, maar klaarblijkelijk heeft hij zich er behoorlijk over opgewonden.
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Wat precies de aanleiding was geweest tot het getier van gemelde Francyn, blijft helaas
in kwade dampen gehuld. Maar dat zij zich dit onorthodoxe optreden durfde permitteren,
kan niet anders betekenen dan dat zulks geschiedde met instemming van haar werkgever,
Jan Does. Aannemelijk is, dat de scheldwoordenbetrekking hadden op de veronderstelde
volledigheid waarmee Henrika de taken van haar overleden zuster had overgenomen,
maar hoe dan ook, de relatie Does-Van Hoogstraten was danig verstoord. Jan was razend
en sloeg derhalve bikkelhard terug.
Ongeveer een half jaar later achtte hij de maat overvol. In zijn a1 eerder genoemd
testament van 10 maart 1726, benoemt Van Hoogstraten zijn twee zoons als "zyne enige
en universele Erfgenamen". Hij spreekt in dat verband van roerende en onroerende
goederen, aandelen en kredieten, geld, goud en zilver, "gemunt en ongemunt". Ook is
sprake van twee schilderijtj es van "de kunstryke jonge Juffe Antonina Houbrake, dochter
van den beroemden Here Arnold Houbrake". Bepaald onbemiddeld lijkt Jan dus niet te
zijn geweest, maar dat terzijde. 46 Belangrijker in dit verband is dat Francois behalve de
eerder genoemde "pourtraictjes" van zijn vader en Ida van Koeverden onder meer ook
een "Afbeeldsel" ten deel viel "van den sierlyke Plaetsnyder, Johan Wandelaer", het
familiewapen in zwarte lijst en Jans "Slaghorologe" en Samuel behalve de twee
"pourtraicten" ook een zilveren "zak-horologe", een spiegel met vergulde lijst en een
kabinetje. Dochter Hester moest zich daarentegentevreden stellen met slechts de "simple
en naeckte legitime portie" en geen cent meer.
Zó woedend was Van Hoogstraten dat hij haar en haar echtgenoot in zijn testament
bovendien uitdrukkelijk verbood na zijn overlijden het sterfhuis te betreden of zaken
betreffende zijn uitvaart te helpen regelen. Zwart op wit liet de woedende vader
vastleggen dat hij daartoe gebracht was door de "vuile affronten" en "Injurien" door
"zynen schoonzoon en dochter, Hem Heer Testateur, zo by monde als in geschrevene
Brieven, aangedaan". En voor wie het niet mocht geloven, verklaarde Jan de `harde'
bewijzen daarvan op tafel te kunnen leggen.
De soep werd na zijn dood minder heet gegeten dan ze werd opgediend. Van Hoogstraten zelf draaide echter ninuner bij. In 1731 liet hij opnieuw zijn testament opmaken,
ditmaal bij notaris Frederik Tieleman van Schelluijnen te Schoonhoven, 47 - de
woonplaats van zijn zoon Francois. Kennelijk had hij het raadzaam geacht uit te wijken
naar een andere plaats dan Rotterdam. Tot executeur werd aangewezen Laurens
Dubblemuts of Dubbeldemuts, "commissionaris" te Rotterdam; Van Koeverden en B ecius
zagen zich als zodanig afgedankt. Misschien had Francois zijn vader erop gewezen dat
een broer van de omstreden Henrika niet de aangewezenpersoon was om als zodanig op
te treden en wenste hij geen olie op het toch al laaiende familievuur.
In dit testament worden alle voorgaande wilsbeschikkingen nietig verklaard. 48
Opmerklijsdatn worgeptvand"uriceandpsolijke
zaken die Francois en Samuel in een eerder testament waren toegezegd en dat ook
Kornelis van Koeverden niet meer als legataris voorkomt. Had Van Hoogstraten om
verdere problemen te voorkomen al bij zijn leven schenkingen gedaan? Vermoedelijk
wel. In zijn Parnas aan de Waal, uitgekomen in 1726, neemt hij namelijk al "Afscheyt
aan myn kleinste Afbeeltzel', dat hij naar zijn zoon aan de oude Rijn (bedoeld moet zijn:
Samuel) heeft laten gawk.' Ook de bepalingen ten aanzien van "sijne tegenwoordige
Huyshouster Henrica van Koeverden" zijn enigszins gewijzigd: "in erkentenisse van
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derselver getrouwe diensten gedurende hare Inwooning" legateert Jan haar weliswaar
"een somme van honderd guldens, met nog een somme van vijftigh guldens voor een
Rouw", maar over haar "gerustelyk en vredelyk" verblijf in het toekomstige sterfhuis
maakt hij zich inmiddels geen zorgen meer. Was haar toekomst (met Arnoldus
Waerdenburgh?) inmiddels al verzekerd?
Francois en Samuel blijven Jans "eenige en universeele Erfgenamen", en wel "ider
voor de geregte helft" en ook de positie van Hester is ongewijzigd: zij is "meede Erfgename [...] in de simpele en naakte Legitime portie den kinderen in de goederen van
hunne ouders na Regten competeerende sonder meer". En opnieuw verbiedt de testateur
zijn dochter en schoonzoon "expresselyk en op de allerkragtigste wijse" op zijn begrafenis aanwezig te zijn, laat staan het sterfhuis te betreden. Hun "vuijie affronten" en
"Injurien" kon hij niet vergeten, al keek hij bij wijse van spreken de dood al in de ogen.
Naar dit testament van 1731 - dat dus het laatste moet zijn - verwijzen Hester en
haar echtgenoot wanneer zij op 6 augustus 1736, vijf dagen na Jans overlijden, voor
notaris Jacob Bremer te Rotterdam hun tevredenheid betuigen met de verdeling van de
nalatenschap. Behalve dat ze de in het vooruitzicht gestelde legitieme portie hebben
ontvangen, zijn ze door de executeur en de broers zo genereus behandeld, dat ze daarvoor graag hun erkentelijkheid tot uitdrukking willen brengen. We mogen daaruit
afleiden dat de verstandhouding tussen Hester en haar broers niet onder de vete met haar
vader geleden had.'
Vier jaar na haar vader, op 22 december 1740, overleed Hester zelf. Inmiddels
woonde ze aan de "Delfsevaart", waar ze twee minderjarige kinderen naliet. Misschien
had die verhuizing te maken met de dood in januari 1735 van haar schoonvader, die toen
al weduwnaar was, en met die in april 1740 van "Komelia Does, bej: D.", die misschien
bij hem in huis gewoond had. 51 Wanneer en waar Jan Does junior stierf, heb ik niet
kunnen achterhalen; mogelijk heeft hij kortere of langere tijd na Hesters dood de
Maasstad de rug toegekeerd.
De cirkel rond• Van Hoogstratens dood te Rotterdam

Het ziet ernaar uit dat Jan van Hoogstraten ondanks alle misere zijn laatste jaren in
Rotterdam heeft gesleten. Ik zet de mij bekende feiten en jaartallen over dat decennium
nog even op een rij. Blijkens de opdracht bij zijn Parnas aan de Waal van 1726 aan
"Den Edlen Grootagtbaren Heere Mr. Aamoud Goris, Borgermeester en Raad der Stad
Bommel, enz. enz." was Zaltbommel Van Hoogstratens laatste verblijfplaats aan de
Waal. Inmiddels op veilige afstand wenst hij de Bommelse burgervader toe: "Zoo volge
uw huis een zege zonder toom;/ Terwyl de Maaz my kluistert aan zyn zoom:/ Daar ik
(hoe wyd myn stil verblyf ontweken)/ Uw vrindschap kus, zoo loflyk my gebleeken." 52
Op10makt726lhijeRordamntseopk.O27juni1wordt
hij in een notariele akte aangeduid als "commijs van de Admodiatie", wonende te
Rotterdam en in een akte van 29 april 1727 heet hij "Commis ter recherche van 't Ed.
mog. Collegie ter Admiraliteit op de Maze binnen deze Stadt [= Rotterdam]". In zijn
testament van 1 juli 1731 wordt hij omschreven als "Commijs van s' Lands convoijen en
Licenten te Rotterdam" en in een akte van 6 december 1732 als "commijs van de
admodiatie alhier [= Rotterdam]". Zijn laatste ademtocht blies hij uit aan de Wijnhaven,
bij de Watersteeg. 53 Niet als gevolg van een linkse van Hermes, maar gewoon, vanzelf.
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Weyerman zal er geen traan om gelaten hebben, of het moest al zijn, omdat hem een
rijke bron van schrijfstof ontnomen werd.
Noten
* Deel I van dit artikel verscheen in Med JCW 18 (1995) afl. 2, p. 57-71. Op pag. 60 is abusievelijk
vermeld dat Van Hoogstratens zoontje Jan op "31 oktober 1788" te Woudrichem werd gedoopt.
Vanzelfsprekend moet - zoals ook uit de context duidelijk zal zijn - het jaartal "1688" zijn.
1. Gemeentearchief Gouda: Requestboek 1695-1707: O.A. 202, fol. 395 en O.N.A. 543, fol. 247.
2. GA Gouda: Requestboek 1695-1707, O.A. 202, fol. 395. In het GA Dordrecht heb ik over de
scheiding niets gevonden. Volgens De Jong 1985, p. 45 was Mr. Adriaan de Grande (1682-1763)
secretaris te Gouda van 1705 tot 1726. Niettemin ondertekent hij in 1704 de toestemming, verleend
aan Geertruy van der Hagen. Opmerkelijk is dat de naam van Adriaan de Grande, zij het niet
frequent, sinds het tweede deel van 1714 toch opduikt in Van Hoogstratens Mengel-Poezy. (Zie: De
Jong 1985, p. 201).
3. Volgens een akte van notaris, tevens procureur, Andries Timmer. Zie: GA Gouda: O.N.A. 543, fol.
247. Ook hierin wordt gesteld dat Geertruy, getrouwd met Jan van Hoogstraten, "Wettelijk [is]
gescheiden in huyshoudinge, bed, tafel en goederen".
4. Van Hoogstraten 1726, p. 116-122 (cursivering van mij). Vgl. het pamflet Beschouwing van den
nieuwen Hermes, Aan den Heere ***. Rotterdam [z.n.] 20 november 1720, bijgebonden in De
Rotterdamsche Hermes, ex. van het GA Rotterdam: P 75* (hierna: Beschouwing), p. 4 waar tevens
wordt beweerd dat Van Hoogstraten "in den voorleden jare weduwman geworden" is.
5. Van Hoogstraten 1726, p. 121.
6. Van Hoogstraten 1714 I, resp. p. 163 en p. 126.
7. RH 16, 7 nov. 1720, p. 70. Vgl. tevens het pamflet Misverstant, bijgebonden in RH, ex. GA
Rotterdam: P 75* (hierna: M), p. 7, waar Weyerman ervan beschuldigd wordt dat hij "iemands
Egtgenoote onteert [heeft] na hare doot". Eerder heb ik verondersteld dat Van Hoogstraten zijn ambt
als commies aan Geertruy van der Hagen te danken zou hebben (zie Groenenboom 1994, p. 218);
het moet echter ook niet uitgesloten geacht worden dat de familie van zijn latere partner daar een
rol in speelde.
Tussen de twee uitgaven van de Spiegel, in 1701 en 1710, zat nog een derde editie. Cf. Schotel
1851, p. 47. Voor meer over Van Hoogstratens Spiegel zie Groenenboom 1994, p. 207. Zoals aldaar
vermeld op p. 302 vond ik onder de drietalige titel Le Miroir des plus Belles Covrtisanes de ce
temps. Spiegel der Alderschoonste Cortisanen deses tyts. Spiegel der Allerschonsten covrtisanen
diser zeyt. Gedruckt voor den Autheur (Gebr. ex.: KBH: 343 J 8) een editie van 1631, zonder
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auteursnaam. Daarvan was al een eerdere editie (in 1630) te Gouda verschenen. Cf. tevens het
pamflet Aanmerkingen over den opgeworpen Hermes, en zynen tegenstrever. Aan den Hr. ***.,
bijgebonden in RH (ex. GA Rotterdam: P 75*), p. 6, waarin de Spiegel wordt omschreven als
"eenige vaarzen zyner jeugt, en nu lang in het vergeetboek".
RH 45, 29 mei 1721, p. 304; Ontleeding, p.1 (bijgebonden in RH, ex. GA Rotterdam: P 75*);
Beschouwing p. 5.
Van Hoogstraten 1726, p. 122. Cf. Van Hoogstraten 1714 I, p. 163, waar hij deze vrouw typeert
als de "Stut van myn huis, en lastig huisgezin" en Beschouwing p. 4, waarin van Jan van
Hoogstraten wordt beweerd dat hij na dood van zijn vrouw "in stille eenzaamheit zig aan het
Moraal overgegeven heeft".
Haks 1985, p. 200.
Van Hoogstraten 1726, resp. p. 117 en 120.
Resp. overleden in 1740, 1760 en 1759. GA Rotterdam: DTB, Begraajboek van de Gereformeerde
kerk te Rotterdam. GA Rotterdam: O.N.A. 2480, fol. 231.
Van Hoogstraten 1726, p. 52 - 53. Cf. tevens de verzen op p. 20-29 ("T nut der eenzaemheit aan
Levenwekker in zyne buitenrust' ); 55 (`Herdenken') en 77-80 (`Voldoening Aan den Heere H.
Jungius Op zyn Beroep enz, na Hulst').

14. Van Hoogstraten 1726, p. 41-45 en 125; Van Hoogstraten 1720, p. 184.
15. 'Brief aan de Heeren G.C. en A.H.W.' Van Hoogstraten 1720, p. 164 vv.
16. Het was niet de enige maal dat "het Valkenberg" Jan van Hoogstraten tot bespiegelingen bracht.
Vgl. `Gedagten in het Valkenberg, en andere Lustplaatzen te Breda', gedateerd "luny 1701" en 'Op
het schielyk opengaan der Lelien in het Valkenberg', gedateerd "6 July 1701". Deze verzen zijn
opgenomen resp. op p. 1 en 2 van Klinkdigten, Op verscheyde stoffen, bijgebonden in Spiegel Der
vermaardste courtisanen [...J. Tot Gouda, By Lukas Kloppenburg, 1710. (Gebr. ex.: Stadslibrye
Gouda: 512 F 69). Hierna: Van Hoogstraten 1710 II.
17. Van Hoogstraten 1710 II, p. 3-6. Vgl. Van Hoogstraten 1714 II, p. 145, waar hij onder de titel
`Aan Venus' spreekt van "myn vrindinne, Myn Isis". Cf. Schotel 1851, p. 45; Van der Aa, p. 362
en NNBW VIII, kol. 835.
Jan van Hoogstraten komt noch voor in het Oudnotarieel archief van de gemeente Breda, noch
in de vestbrieven van de stadsbestuurders en het Poorterboek.
18. Van Hoogstraten 1716, p. 154; Ontleeding, p. 4.
19. In Van Hoogstraten 1714 I twee aan Nuyts gerichte gedichten: `Dankoffer Aan den Heere Pr: Nuyts
voor zyn Eds: gedigten' (p. 84-87) en 'Dank Aan den Heere Pieter Nuits, voor zyn Ed: Achtste
Hekeldogt uit Juvenalis, met een vers my toegezonden.' (p. 90-91). Volgens een opgave van F.
Wetzels werd Nuyts bezongen door Pieter Bernagie, Katharina Lescailje, Joan Pluimer en Jacob
Zeeus.
20. Door Weyerman ook genoemd in Konstsch. III, (Weyerman 1729-1769, p. 277), nl. als "Sieur
Tesschers, den geweezen Stadsdrukker van Breda". Deze moet identiek zijn met Cornelis Tesser,
stadsdrukker van 1704-ca. 1713, die genoemd wordt in de Tuchtheer 11 van 12 sept. 1729. Zie: J.
Campo Weyerman, Den Vrolyke Tuchtheer (1729). Ed. A.J. Hanou. Amsterdam 1978. (hierna:
Weyerman 1978), dl. 2, p. 312 noot 1 (bij p. 82). Gegevens over Tesser zijn ontleend aan P. Altena,
`De Rotterdamsche Hermes in het land der kikvorsen'. In: Med JCW 5 (1982), p. 461-466 (Hierna:
Altena 1982: 1), p. 464 noot 3. (0.m. gegevens van Frans Wetzels: "Cornelis Tessers, stadsdrukker,
boekverkoper, bookbinder, gehuwd met Johanna Elisabeth Visschers, woonde in 1708 aan de
noordzijde van de Veemarktstraat. De akten dateren uit 1703, 1708, 1709; de laatste uit 1713 (sept.,
plaats: 's-Gravenhage). Vlg. A. Hallema, Trukkers en uitgevers te Breda tot de aanvang der 19de
eeuw'. In: Jaarboek [..] De Oranjeboom III (1950), p. 102-104 was Tesser(s) al boekhandelaar
sedert 1692 (magistraatsresolutie). In 1702 heette hij boekhandelaar en boekdrukker). Rond 17011707 was Tessers zeer actief in Breda; 1713 verhuisde hij naar 's-Gravenhage. Zijn naam komt voor
in het trouwboek en in het Oudnotarieel archief van Breda, evenals in de vestbrieven (i.v.m. zijn
aanstelling als stadsdrukker) (informatie F. Wetzels).
21. Groenenboom 1994, p. 205 - 223; Beschouwing, p. 2; Van Hoogstraten 1716, p. 124-125: Aan den
Digter van Demobyts en Heraklyts Blyspel; p. 126-127: Op Demokritus en Heraklitus Brabantsche
Voyage, Door ****. (Zie: Altena 1982: 1, p. 464 noot 4). Van Hoogstraten vergelijkt Weyerman
dan nog met Bredero en Focquenbroch. N.B. Jan van Hoogstraten was o.m. in 1704 in Breda, aldus
Jos Leenes in: 'Een dronken for in Rotterdam, of wie zijn neus schendt...: Weyerman en Jan van
Hoogstraten'. In: Med JCW 10 (1987), p. 57-61 (hierna: Leenes 1987). Volgens Leenes verscheen
in 1704 van de hand van Jan van Hoogstraten te Breda, `by Cornelis Tessers, Stads Drukker en
boekverkooper in de Veemart-straat' het Zegevuur over 's lands glorieuse veldtriomfen aen den
Donauw, door den onverwinnelyken held, en hartog van Marlboroug,
geschreven door J.V.H. Dat
begint met een opdracht aan de graaf van Portland en de magistraat van Breda.
22. By. Het ontydig en Beklaaglyk Overlyden van [..] Willem III, koning van Engelant [..] Overleden
19. van Lentemaand 1702 (KBH: Pamflet 14685 A) in 1702; Minnezangen, kusjes, drinkliederen
lenz.J, 3e druk (KBH: 3180 F 10) in 1708; Zegepraal der Goddelyke Liefde fenz.] (KBH:1350 G
61) in 1709 en Eneas of Ondergcmg van Troje, Treurspel (KBH: 448 J 150) in 1710. In 1712
publiceerde Arnold Houbraken zonder medeweten van de schrijver bij Pieter Boeteman de eerste
druk van Van Hoogstratens De Kruisheld, of het leven van den grooten Apostel Paulus, leeraar der
Heidenen, In VII. Boeken begrepen, en in datzelfde jaar Imam ook een tweede, nu door Van
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28.

29.

30.

31.
32.
33.

Hoogstraten geautoriseerde, druk uit bij Lucas Kloppenburg te Gouda, ditmaal met platen van J.
Wandelman. Overigens wordt in Van Hoogstraten 1714 II op p. 193 - 194 (N.B. Na p. 224 begint
in het door mij gebruikte exemplaar een nieuwe nummering, te beginnen bij p. 193) uitgevaren
"Tegen de Lasteraars, Woelende om de werrelt te doen gelooven, dat het boek van Paulus leven,
niet in het ligt zoude komen."
GA Gouda: Goudse Index poorters en borgen (poorterboeken 1561 - 1808), deel A: `Namen van
nieuwe poorters', p. 84.
Van Hoogstraten 1710 II, p. 8. In het GA van Den Haag heb ik geen bevestiging gevonden van Ida
van Koeverdens verblijf te 's-Gravenhage rond het jaar 1701. (Geraadpleegd zijn: Registers van
nieuwe burgers, 1608-1802; Akten van indemniteit bij vertrek van hervormden, 1695-1766;
Lidmatenregisters hervormde gemeente, 1699-1805 en Buurtboeken, 1715-1816). Een wilde
veronderstelling: bestaat er verband tussen Isis' woonplaats en het feit dat van het "Erf van den
Scheepmaker, over het haagse sieke, bij het veen polders verlaat, onder het ambagt van Rijswijk"
"altans possesseur is johan van Hoogstraten"? (GA Rotterdam: O.N.A. 2652, fol. 720, art. 92 en 93;
O.N.A. 2652, fol. 1459, art. 4; O.N.A. 2652, fol. 1658 en O.N.A. 2653, fol. 86, een akte van 28
februari 1737. (Alles beschreven en opgemaakt door notaris Gualtherus Kolff)). Het park
Valkenberg wordt door Pieter Nuyts verheerlijkt in 'De Hofzang, Beschryvende den Tuin des Paleis
van Breda, genaamd Valkenberg'.
Van Hoogstraten 1710 II, p. 9-10. Cf. `Gedagten In het Valkenberg, en andere Lustplaatzen te
Breda. Juny 1701', waarin Van Hoogstraten schrijft: "Een nare wapenkreet [...] dreygt uw Stad, en
Land met Vrankryks ongena,/ In dollen overmoed gewoon elk aan te randen." Van Hoogstraten
1716, p. 154.
In Ontleeding, p. 3 wordt in verband met Jans verblijf te "Abdera" gesproken van zijn "naakten
algemeenen Nachtpost". Zie ook p. 7.
GA Rotterdam: D773, Begraajboek van de Gereformeerde kerk te Rotterdam; Haks 1985, p. 201.
Ontleeding, p. 3. Van Hoogstraten bezingt ook in zijn Parnas aan de Waal een schone roodharige:
Teminnelyke Gestalte uit B***'; zij is "blont, nog bruin, maar tussen blank en root" in. (Van
Hoogstraten 1726, p. 46-47). Het is echter de vraag of het hier om dezelfde vrouw gaat, daar
Isis/Leliane (als ze inderdaad identiek zijn) al in 1719 was gestorven.
GA Rotterdam: O.N.A. 2480, fol. 231; GA Rotterdam: O.N.A. 2170, fol. 394. De in het bijzijn van
de getuigen Doe Schim en Jacques Houffaye door notaris Herbert van der Mey opgemaakte akte is
van 27 juni 1727. Kornelis van Koeverden kon rekenen op de helft van Jans manuscripten die met
de dichtkunst en zijn andere liefhebberijen te maken hadden.
Van Hoogstraten 1716, p. 222 & 227. Cf. op deze pag. een vers van Van Hoogstratens vriend
Cornelis van Bracht op hetzelfde portret.
In RH 57, p. 396, heeft Weyerman het over een Ida, die "zoo lieffelyk snapt". Mogelijk doelt hij
daar op Van Hoogstratens geliefde.
De registers van ondertrouw en de begraafboeken aldaar beginnen pas bij een later jaar, en aan de
z.g. `Luidboeken' ontbreken de jaren 1719 en 1720.
Van Hoogstraten 1714 I, p. 163-164 & 121-129. De bundel is opgedragen aan "den Heere
Ludovicus de Dieu, Der Medicynen Doctor, Kommissaris Extraordinaar van de Monstering, en
Kommies van 't Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteit van Amsterdam"

34. GA Rotterdam: O.N.A. 2480, fol. 231 vv; GA Dordrecht: op 16 mei 1666 gingen Pieter van
Koeverden en Elisabeth Maes te Dordrecht in ondertrouw (D773 22). Ze kregen minstens acht
kinderen: Geeraerdt (gedoopt 24/04/1667), Margrieta (gedoopt 14/10/1668), Adriana (gedoopt
25/05/1670), Hendrijck (gedoopt 28/07/1672) en Elijsabeth (gedoopt 24/04/1680), alsmede de drie
hier genoemde: Cornelis, gedoopt op 27 mei 1674, IJda, gedoopt op 31 oktober 1675 en Hendrica,
gedoopt op 20 november 1677. Zie voorts: L. van Heesch, `Kornelis van Koeverden'. In:Med. JCW
15 (1992), p. 108-111.
35. Streekarchief Tiel: Lidmatenregister van de Nederduits Hervormde Gemeente 1689 t/m 1763, I, p.
36 (Naembouck der Ledematen In De Gereformeerde Gemeijnte tot Thiel 1689-1763:
archiefno.
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218, inv.no . 92, fol. 46. vso.); Trouwboek N.D.G. 1705-1738 (p. 18), R.B.S. 1450, p. 166, volgno.
7. Op 8 aug. 1737 gingen ze in ondertrouw; Lidmatenregister van de Nederduits Hervormde
Gemeente 1689 t/m 1763, I, p. 208 (Naembouck der Ledematen In De Gereformeerde Gemeijnte tot
Thiel 1689 - 1763: archiefno. 218, inv.no . 92, fol. 66).
36. In het Streekarchief Bommelerwaard te Zaltbommel heb ik in het Oud-archief van de stad
Zaltbommel 1427-1813 (inv. nr . 20) geen bewijzen van Jan van Hoogstratens aanwezigheid aldaar
aangetroffen.
37. Maendelyke Uittreksels, of Boekzael der geleerde werelt.
Amsterdam, bij G. onder de Linden,
februari 1721, p. 239 en mei 1721, p. 616; H. van den Burg, Amsterdamsche Argus. Amsterdam,
bij H. van Eyl, 1718-1722 no. 12, p. 91. (Gebr. ex.: KBH: 445 C 27-28).
38. GA Rotterdam: O.N.A. 2096, fol. 595; Van Hoogstraten 1726, p. 111; "Beantwoorde vrage, Op
mynen Geboortendag", ondertekend "Loumaand, 1723"; Van Hoogstraten 1726, p. 1-18 & 123-125.
Zie ook p. 187. Dat hij daar ook in december van dat jaar is, blijkt uit zijn vers 'Op de verkiezing
van den Ed: Heere Mr. A. Fieri Tot Secretaris der Stad Bommel', ondertekend met "Aan de Maaze
in Wintermaand 1725". (Van Hoogstraten 1726, p.186).
Van Koeverden: "Terwyl het Boomgaertryke dal/ Aan Bommels hoog beplanten wall [..]/Verheugt
op dat Bazuingeschal/ Zig koesterde in 't Muzyk der ROTTE als afgesneden./ Maer nu de Maas die

tyke stroom/ Zyn Orfeus weer aan zynen zoom/ Geplant heeft; treurt de Wael, terwyl wy ons
verblyden/ Om deeze Wisseling der tyden [..]." Van Jans terugkeer is in de Poorterboeken van
Rotterdam niets terug te vinden.
39. GA Rotterdam: O.N.A. 2319, fol. 502.
40. GA Gouda: het (Nederduits gereformeerde) Trouwboek St. Janskerk (DTB 20 A, fol. 155) geeft 11
aug. op als trouwdatum van "Jan Does, Weduwnaar van Rotterdam, en Hester van Hoogstraten, J:D:
[jongedochter] van Gouda". Van wie Jan weduwnaar was, is volgens het Trouwboek der
Gereformeerde Gemeente te Rotterdam onbekend. In het Doopregister der Gereformeerde Gemeente
wordt bij de doop van hun dochters (in 1716 en 1718) en die van hun zoon Adriaen de Koestraat
als adres opgegeven.
41. Zie by. GA Rotterdam: O.N.A. 2061, fol. 203, een akte van 25 maart 1722, opgesteld door notaris
Johan Vermee en in aanwezigheid van de getuigen Jan Allardt en Pieter van Erkom, waarin een
zekere Simon de Ligt, die als matrons in dienst van de V.O.C. naar India vertrekt, behalve zijn
vrouw Maria Rost, tevens Jan Does jr. als zaakgelastigde aanwijst; O.N.A. 2479, fol. 225, een akte
van 4 maart 1723, opgesteld door notaris Simon Breur, getuige welke Jan Does jr. en Kristianus
Vrolyk voor comparant Johannes van Riel optreden als getuigen; O.N.A. 2653, fol. 699, een akte
van 30 nov. 1737, opgesteld door notaris Gualtherus Kolff, betreffende een klacht over een zekere
Lijsbeth Koelentroeven, die voor andere (m.n. voor de requirant) een bron van ongenoegen, en voor
zichzelf een bron van gevaar is, waarbij Jan Does en Hester van Hoogstraten optreden als
deposanten.
42. GA Rotterdam: O.N.A. 2480, fol. 64. Dit is een akte van 1 aug. 1724, opgemaakt door notaris
Simon Breur, waarin Quiryn de Visser Joan van Gelder, procureur voor het gerecht van de stad
Rotterdam, in aanwezigheid van getuige Jan Does jr. volmacht geeft al zijn zaken voor het gerecht
te behartigen; GA Rotterdam: O.N.A. 2480, fol. 67, notaris Simon Breur (1724). Akte van 15 aug.
1724. Getuigen zijn Pieter en Gerrit van Waesberge. Comparant is Quirijn de Visser, die verklaart
"te hebben verkoft, en, daeromme te cederen, transporteren en, in vollen en vryen eigendom,
overtedragen, aen Sr: Jan Does, junior, Wynkoper, binnen dese stat; en zulx voor den tyt van drie
eerstkomende en achtereenvolgende Jaren, ingang zullende nemen, met primo Mei, den Jaere 1725;
en zullende eindigen met ultimo April, 1728; alle zyn Comp': Recht, Actie en Gerechtigheit, op
en aen de Jaerlyxe Inkomsten, Hem Comp`:, zijn levenlangh gedurende, gemaekt en besproken, die,
boven d'ordinaire en Extraordinaire laste, zouden komen overteschieten, van ene somme van
Vyfduizentguldens Kapitael, volgens den testamente van wylen den Here Adriaen de Visser,
gepasseert en verleden, voor den notaris Jakob de Bergh en zekere getuigen, binnen deze stat, in
dato des rn: in April, 1712. Bekennende Hy Com': van den Koop [...] en Overdracht dezes, gehelyk
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te wezen voldaen en betaelt, den eersten Penningh met den laetsten; zonder deswegen jets meerder
te reserveren [enz. enz.]". GA Rotterdam: O.N.A. 2480, fol. 67; GA Rotterdam: Protocol notaris
Jacobus de Bergh (1712): O.N.A. 2079, fol 92. In het testament bepaalt Adriaen de Visscher dat
"Juffrouw Susanna Uijtdenbroek zijn" Huijsvrouw zar Dogter" zijn enige "algeheele Erfgenaem"
is en dat zij een jaar en zes weken na zijn dood een "somme van vijff duijsent guldens" moet
uitkeren aan "Sr Quirinus Andriesz. de Visscher" alsmede aan "Juffrouw Adriana de Visscher
getrouwt met Jsaak Sijmons". Zie tevens D.N.A. 2081, fol. 432, een akte van 3 aug. 1714, eveneens
opgemaakt door notaris Jacob de Bergh. Zie ook: Groenenboom 1994, p. 59.
GA Rotterdam: O.N.A. 1548, fol. 278. Ms getuigen treden op: Huybert en Daniel van Vlissingen.
Maria werd bij de Schotse kerk in een graf
GA Rotterdam: Register der doden te Rotterdam.
begraven dat eigendom was van de familie. (Impost: f 3,-). Het tweede kind werd eveneens bij de
Schotse kerk begraven. Voor de laatstgenoemden: Doopregister der Gereformeerde Gemeente.
Misschien was Jan Does sr. inmiddels overleden en had Jan Does jr. - eventueel uit zijn vorige
huwelijk - ook nog een zoon die dezelfde naam droeg als hij. Ik heb dat niet verder nagagaan, maar
dat zou kunnen verklaren waarom Jan Does jr. een akte van 29 dec. 1740, in het bijzijn van de
getuigen Bartholomeus van den Heuvel en Jan van [Hemert?], opgemaakt door notaris Gerardus van
Hemert, ondertekent met 'Jan Does den Ouden'. "Mons' Jan Does" verklaart daarin op grond van
een testament "soo uijt zijnen eigen hoofde als ingevoege de magt aen hem door zijne overlede
huijsvw Juff hester van hoogstraten" (het moet dus Jan Does jr. betreffen) tot voogden over zijn na
te laten minderjarige kinderen, en verdere minderjarige erfgenamen en over zijn nalatenschap aan
te stellen Francois van Hoogstraten en Gijsbert Brakel, koopman te Rotterdam. (GA Rotterdam:
O.N.A. 2000, fol. 404). Overigens herinnert Jan Does er op woensdag 4 januari 1741 aan dat hij bij
hun testament, opgemaakt door wijlen Pieter Ouseel op 9 september 1715, door zijn overleden
vrouw Hester tot voogd is aangewezen over hun kinderen. (GA Rotterdam: Weeskamer 563, 220 T).
GA Rotterdam, O.N.A. 2319, fol. 502. Als getuigen treden op Laurens Harris en Hendrik Korthagen.
Mogelijk had hij geprofiteerd van de nalatenschap van zijn vader. Zie voor de financiele situatie van
Francois: Thissen 1994, p. 71-80.
Streekarchief Krimpenerwaard te Schoonhoven: O.N.A. 7229. Ms getuigen traden op Pieter van Rijn
en Cornelis de Leeuw.
In het bijzonder - zo onderstreept Van Hoogstraten - "het Testament op den 10 ° Maart 1726 voor
den Notaris Simon Breur en de acte van Voogdije en Executeurschap op den 27 ° Junij 1727 voor
den Notaris Herbert vander Meij."
Van Hoogstraten 1726, p. 105-106.
GA Rotterdam: O.N.A. 2330, fol. 725; ook Francois, "Drossaert en Stathouder van de Leenen der
Barronye van Liesveld en Waterheemraed", wonende te Schoonhoven, en Samuel, "capiteyn ter zee
ten Dienste van den Staet der Vereenigde Nederlanden", wonende te Leiden, verklaren in der minne
de nalatenschap van hun vader te hebben verdeeld. Bovendien werd door Hester en Jan Does
notarieel vastgelegd dat ingeval van hun beider overlijden Francois zou optreden als voogd over de
minderjarige kinderen. (GA Rotterdam: O.N.A. 2000, fol. 404).
GA Rotterdam: DTB (Begraafboek) Rotterdam. Jan Does (sr.) werd begraven op 22 jan. 1735 als
weduwnaar van "Marijtjie van Os" en woonde toen aan de "Delfsevaart bij de Crattebregh". Ook als
woonplaats van Kornelia Does wordt "Delfsevaart b. Krattebrug" opgegeven.
Van Hoogstraten 1726 De "Verklaring der tytelprent" is ondertekend met "J.W." (= Jan
Wandelaer?). Jans terugkeer naar Rotterdam blijkt tevens uit een lofdicht bij de Parnas aan de
Waal van een zekere "J.W." (= Jan Wandelaer?), die beweert: "Gantsch Nederlandt heeft haar een
reex van veele jaaren,/ HOOGSTRATEN, aan uw geest, in dezen stant zien paaren,/ En volgen,

waar gy gaat, van daar uw Oirsprong reed Tot daar ze u, omgedwaalt, weer de eerste woonplaats
weez:/ Wyl ze uw Geboortestadt tot de and'ren hoorde spreeken &nil"
In het daarop volgende
spreekt de "Geboortestadt" van "myn wyze Maas" en bovendien wordt de stad in verband gebracht
met Erasmus.
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53. GA Rotterdam: O.N.A. resp. 2480, fol. 231; 2170, fol. 394; 2106, fol. 672; 2504, fol. 701. GA
Rotterdam: het DTB (Begraafboek) van de Gereformeerde Kerk te vermeldt dat bij zijn
begraafdatum.

Over bindingsangst bij Weyerman
MARLEEN DE VRIES
Het heet dat er binnen de categorie vrouwenliefhebbers twee soorten mannen zijn: de
Don Juan en de Casanova. Ze verschillen van elkaar - ik vat het zeer schematisch
samen - doordat de Don Juan vrouwen in wezen haat en doordat de Casanova werkelijk
van vrouwen houdt. Beiden zijn om deze verschillende redenen geobsedeerd door
vrouwen.
Het lijkt me niet overdreven vast te stellen dat ook Weyerman, zeker in zijn
geschriften, werd geobsedeerd door de vrouw. In zijn eigen woorden: "Jupyns
Postmeester, de zwaarmoedige Hermes, die als een Wysgeer de Ziel der Juffers, en als
een Ontleeder de schors der Dames bestudeert, komt niet onbeslaagen ten Ys."
Weyermans analyse van de dames gaat echter altijd gepaard met een analyse van de
liefde of het huwelijk. Vrouwen en liefde zijn voor Weyerman onscheidbaar en dat
alleen bewijst dat Weyerman een groot vrouwenliefhebber moet zijn geweest. Dat hij
daarnaast ook een groot vrouwenhater was, vloeit voort uit dezelfde onmacht vrouwen
en liefde los te koppelen. Een echte Don Juan.
Het type Don Juan schijnt permanent op zoek te zijn naar de ideale vrouw. En omdat
deze niet bestaat wordt hij voortdurend teleurgesteld. 2 Ook voor Weyerman blijkt de
ideale vrouw onvindbaar. Op tweeenvijftigjarige leeftijd schrijft hij:
Zelden of nimmermeer zal den man een volmaakt vrouwenbeelt oploopen, in den omtrek
van geheel zyn leeven [...]. Ontleed of ontkleed een vrouw van haar kameryksdoeks hooft,
tot aan de zoolen van haar zilverlakensche muyltjes, altoos zal zich bier of daar een zeker
iets opdoen dat uw zal mishaagen". 3

En toch zijn ze zo bekoorlijk!
Dit nu is het probleem van de Don Juan. Steeds weer vat hij voor de charmes van
de vrouw en steeds duidelijker wordt het hem daardoor, dat hij zich nooit of te nimmer
door den vrouw in het bijzonder moet later binden. Combineer dit met de vaststelling dat
geen enkele vrouw volmaakt is en ziehier de redenen waarom de Don Juan zo'n enorme
bindingsangst heeft, 4 een karaktertrek die Weyerman niet vreemd was en waaraan ik de
rest van dit betoog wil wijden.
Voor Weyerman is zijn plezier in een vrouw afgelopen, zodra zij aanstuurt op een
serieuze verbintenis. Het huwelijk is voor Weyerman een schrikbeeld en omdat elke
vrouw uit is op een huwelijk, behalve misschien hoeren, maar die beantwoorden toch al
niet aan het ideale vrouwbeeld, is elke vrouw, behalve aantrekkelijk, tegelijkertijd
afschrikwekkend. 5 Zo goed als elke lofzang of satire op de vrouw eindigt bij Weyerman
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dan ook in een welhaast pathologische beschouwing over het huwelijk. Of omgekeerd,
elk vertoog over het huwelijk wordt in verband gebracht met het karakter van de vrouw. 6
Daaruit moeten we concluderen dat het misschien niet eens zozeer de vrouw zelf is,
die Weyerman angst inboezemt, integendeer, maar meer het huwelijk. Ms sociaal
verschijnsel echter lijkt Weyerman weinig moeite te hebben met het huwelijk. 8 Meer
problemen heeft hij met de specifieke combinatie vrouw-trouw. Die combinatie bestaat
namelijkvolgens Campo niet. Weyermans grootste angst betreft de ongebreideldewellust
van de vrouw. Eenmaal getrouwd zal zij haar man zeker bedriegen, met alle gevolgen
van dien. Voor de achttiende-eeuwsegetrouwde man betekende het dat hij nooit honderd
procent zekerheid had over zijn eigen vaderschap en dat er naar alle waarschijnlijkheid
enkele koekoeksjongen onder zijn dak huisden. 9
De ontrouw van de vrouw wordt door Weyermanbreed uitgemeten l° (over ontrouwe
mannen is Weyerman heel wat minder mededeelzaam)." Slechts in twee gevallen
vergeeft Weyerman de vrouw haar overspel. Wanneer ze handelt uit wrack, dus wanneer
ze zelf is bedrogen, en wanneer haar man het seksueel laat afweten. In dit laatste geval
is het huwelijk meestal de oorzaak. Lijkt het huwelijk de vrouw niet te beinvloeden waar
het gaat om haar wellust, de man daarentegen voelt zijn lusten langzaam wegebben. 12
Hierutvolg nskdatemirnsatouw.Vrdev
is het risico dat ze wordt bedrogen dus veel kleiner dan voor de man.
Hoe deze seksuele deflatie precies in zijn werk gaat, waarom de man zich laat
ringeloren, is niet helemaal duidelijk. Een en ander brengt echter wel met zich mee dat
de vrouw, nu haar echtgenoot tot niets meer in staat is, op zoek gaat naar
buitenechtelijke relaties. Deze vorm van ontrouw is voor Weyerman begrijpelijk en de
schuldige is in dit geval niet de vrouw, maar de man. Had hij maar niet zo'n "grijze
Doffer" moeten worden.'
Het is zonder meer gevaarlijk op psychologische wijze historische teksten te analyseren.
Temeer daar Weyerman in alle gevallen waar het gaat om De Vrouw een duidelijk
literair kader aangeeft, namelijk de zesde satire van Juvenalis." Deze satire was het
antwoord van Juvenalis op de huwelijksaankondiging van een jonge vriend. De
ongelukswens waarrnee Juvenalis reageerde bestond uit een dertigtal portretten van
onmogelijke vrouwen. I5 Veel van deze portretten vinden we bij Weyerman terug en zijn
vrouwenhaat en angst voor het huwelijk hoeven in principe niet meer te zijn dan literaire
boutades, passend bij de rol van satiricus die hij zich heeft aangemeten. I6 Dat neemt niet
weg dat Weyermans belangstelling voor deze zesde satire wel heel erg groot is; ook een
satiricus kan zo zijn stokpaardj es hebben."
Gelukkig beschikken we over gegevens over Weyermans eigen liefdes- en
huwelijksleven, dat zonder meer opmerkelijk was. Van Weyerman zijn zeven affaires
bekend. I8 Drie daarvan waren serieus. In zijn jongere jaren heeft Weyerman een
verhouding met Catharina Snep waaruit in 1703 een onwettige zoon wordt geboree;
Weyerman is dan vijfentwintig en tegen alle gebruiken in zal hij nooit met haar trouwen.
Een latere minnares, Adriana Simons, de His aan wie hij in 1722 het tweede deel van de
Amsterdamsche Hermes opdraagt, heeft hem, voor zover onze kennis reikt, geenkin.deren
gebaard. Geen enkele reden dus om met haar te trouwen en dat heeft Weyerman dan ook
niet gedaan.
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Er is echter een vrouw die werkelijk vat op Weyerman heeft gekregen. Zij tenminste
krijgt voor elkaar wat tot dan toe geen enkele vrouw gelukt is, namelijk dat Weyerman
haar op 30 juni 1713 een trouwbelofte doet. Pas veertien jaar later zal Weyerman
werkelijk trouwen met deze Johanna Ernst in tegenwoordigheid van hun beider kinderen,
die dan respectievelijk elf en negen jaar zijn. Weyerman zelf is inmiddels
negenenveertig. 2° Tot dusver heeft niemand kunnen achterhalen waarom dit huwelijk zo
laat tot stand kwam 21 , maar in mijn ogen is het typerend voor het Donjuanisme van
Weyerman.
Ook na Weyermans huwelijk met Johanna houdt zijn relatie met Adriana stand. Zo
woont hij in 1729 enkele maanden met haar samen22, terwijl hij kort daarop, in 1730,
een derde kind krijgt van Johanna. Of was dat een koekoeksjong? Weyerman heeft dus
vanaf 1722 twee langdurige relaties naast elkaar gehad en misschien wel meet Over de
omgang met die twee vrouwen zouden we meer willen weten. Hebben ze elkaar gekend?
Was Johanna op de hoogte van het bestaan van Adriana? Wist Adriana dat Weyerman
getrouwd was? We weten alleen dat Adriana Weyerman zal onterven, waardoor hij een
som van achtduizend gulden misloopt. 23 Een wraakactie?
In dit licht bezien worden de ontboezemingen van Weyerman over het huwelijk en
bijkomende beslommeringen nog leuker. In deel I van de Amsterdamsche Hermes is
aflevering 45 gewijd aan het thema poligamie. Vermoedelijk heeft Weyerman ook dan
at een affaire met Adriana. Toch luidt het motto boven de acht pagina's: La Poligamie
est un Cas pendable, poligamie is een strafbaar feit. Het is uitgerekend afkomstig van de
auteur die Don Juan de wereldliteratuurinschreef, Moliere. Weyermanvindt het allemaal
nogal vermoeiend, blijkt. In Turkije is de veelwijverij wettelijk toegestaan, maar "Een
Turk, die zyn rust zoekt", meent Weyerman, "neemt maar een Vrouw; en een
Nederlander, die de zyne bemint, neemt 'er geen". 24
Dat vrouwen onrust veroorzaken, of liever gezegd, dat een huwelijk de mannelijke
rust, lees vrijheid, verstoort, lijkt Weyermans tweede grote angst te zijn (naast zijn angst
voor de vrouwelijke wellust).
Het huuwelyk heeft twee onderscheide Doorzichten. Het eerste doorzicht is zeer bevallyk
voor een Man die noch met twee pooten op het vaste Land van Vryheid staat, en die dat
doorzicht beschouwt, a la distance. Het tweede doorzicht is min vermaakelyk. Want
naauwelyks is de Conquerant, langs de Bres van het Huuwelyk Geintroduceert,ofhy doet
een kerk-gelofte, om uit die zwaarigheid gered te worden [...] en by spartelt, als een
Tuindief, die door een Voetangel is Gearresteert. 25
Jamais Maris toujours Amans 26 , dat is het devies van Weyerman en misschien beproefde

hij zijn Johanna daarom wel zo.
Ook het oud-Hollands spreekwoord "ongebonde best" bevalt hem goed. 27 De
beproefde Johanna hoefde dus maar de geschriften van haar verloofde open te slaan om
een illusie armer te worden. Indien Johanna nog geloofde in een huwelijk met
Weyerman, dan zal ze haar hoop na het lezen van de Amsterdamsche Hermes zeker in
rook zijn vervlogen. 28
De lezer ontkomt trouwens niet aan de indruk dat Weyerman op deze omslachtige,
periodieke, maar unieke manier met zijn vriendinnen communiceerde. Wanner Hermes
in deel II van de Amsterdamsche Hermes een veelgehoord vrouwelijk verwijt tracht te
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ontzenuwen, krijgen we vermoedelijk een blik in Weyermans eigen huishouding.
"Verslapt de Liefde na 't Genot?" luidt de vraag, c.q. het verwijt. Het is een verwijt dat
alleen maar zal worden afgevuurd op mannen die voortdurend weglopen. We vermoeden
de stem van een verwijtende Johanna die haar (ware) Jacob keer op keer vraagt wanneer
hij zijn trouwbelofte zal nakomen en of hij eigenlijk wel van haar houdt. Niet geheel
onbegrijpelijk. Zij is de rest van haar leven in Breda blijven wonen 29, eerst met twee,
later met drie kinderen, terwijl Weyerman zijn eigen gang ging, langdurig in het
buitenland en elders verbleef. Bij wijze van spreken voelde zij zich dubbel genaaid. Maar
Weyerman schrijft dat, wanneer er sprake is van ware liefde, deze niet zal verslappen.
Een antwoord waar Johanna niet veel geruster door zal zijn geworden.
Is Hermes/Weyermandaarom zo verliefd op Ifis/Adriana? Omdat zij hem niet dwingt
tot een huwelijk? Per slot van rekening had ze al een huwelijk achter de rug. 3° Of wordt
ook zij lastig? Op 27 juli 1723 neemt Hermes de beslissing om kluizenaar te worden in
"Abdereis Liesbosch" om zich op die manier aan "die Liefde, die my zo rampzalig
maakt", te onttrekken.' En ook de Anacreontische gezangen die Weyerman in de
Amsterdamsche Hermes en latere tijdschriften publiceert, kunnen wel eens zijn bedoeld
voor Adriana Visser, die nog niet zo lang zijn minnares is. De link is snel gelegd: zij is
het die Weyerman heeft geinspireerd tot het schrijven van deze verzen.' Maar zijn de
gezangen, behalve als een ode aan de liefde, niet veeleer bedoeld om Adriana te
waarschuwen? 'Nee, ik trouw niet met je.' Ook in dit geval zijn ze door haar
geinspireerd, maar op negatieve wijze. De Anacreontische verzen immers vormen een
libertijns program; ze pleiten voor de vrije liefde en tegen het huwelijk. Het
huwelijksbootje dat Hermes in nr. 42 meent te zien naderen, blijkt godzijdank een
"Passagiesloep der Liefde" met als special guest Anacreon zelf die Hermes naar binnen
haat. De "Schikgodes" die hem naar het bootje leidde zingt er een to epasselijk Airtje bij:
Hy zal zig nooit vertrouwen
In Hymnus bootje, o neen!
Hy kiest uit alle Vrouwen
'Er liever Geen dan Een.
Na zo veel pyn en banden,
Zal nooit zyn Vryheid stranden
Op 's Trouwgods schraale kust; 33

Ook na zijn uiteindelijke huwelijk in 1727 blijft Weyerman afgeven op de vrouw en het
huwelijk en zoals valt te verwachten: erger dan ooit. In De Vrolyke Tuchtheer (1729-'30)
en Den Laplandschen Tovertrommel (1731) zijn vele misogyne opmerkingen te vinden.
Nog steeds wordt Juvenalis aangehaald als literaire kenner, maar inmiddels spreekt
Weyerman ook uit eigen ervaring. Of deed hij dat altijd al? In een eerder door Andre
Hanou geciteerd gedicht uit de Tuchtheer van 1 mei 1730, dat autobiografisch
beschouwd kan worden, lezen we:
Ik ken geen grooter dwang aan 's menschdoms lentelust,
En aan de meysjes graag gekust,
Als 't huuw'lyk: en ik zeg, in spyt van 't tegenkallen,
Den man is tweemaal, door die graage keus, gevallen.34
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Hier staat zo goed als zeker dat Weyerman twee maal getrouwd zou zijn, tenzij ik me
vergis. Er moet dus nog een mevrouw Weyerman zijn geweest. Catharina Snep, een voor
de hand liggende kandidate, komt niet in aanmerking. Uit haar drie testamenten blijkt
zonneklaar dat zij nooit getrouwd is geweest.' Met Adriana Visser raakte Weyerman
gebrouilleerd. Er moet iemand anders zijn geweest in de periode tot 1727, het jaar
waarin hij met Johanna trouwde. En misschien is dit wel de werkelijke reden voor het
veertien jaar Lang durende uitstel van huwelijk en overigens ook voor het gegeven dat hij
nooit met Catharina Snep is getrouwd: Weyerman was al getrouwd.
Uiteraard zijn dit speculaties, maar het blijft opvallend dat ook Weyermans prilste
werken worden beheerst door het thema huwelijk en de bedrevenheid van vrouwen om
mannen erin te laten lopen. In de Vrolyke Tuchtheer van 15 mei 1730 citeert Weyerman
uit een van zijn eigen, vroege toneelstukken, De gehoornde broeders:
Vroeg, of laat,
Voelt Jan, of Kaat,
Kupido's minnevlaagen.
Vroeg, of laat,
In Hymens staat,
Moet ieder op zyn beurt Aktaeons drietant draagen. 36

In hetzelfde stuk de uitspraak: "De trou volgt naar de min maar noit de min naar trou". 37
Ookindezmwrthuelijkndovrspgandeouw
uitgebeeld. 38 En in de Schoone Dwaalstar, volgens het titelblad "Opgestelt in het jaar
1704" komt een personage voor dat omstandig verldaart een huwelijkshater te zijn.
De ware to edracht rond Weyermans huwelijksleven zal wel altijd een raadsel blijven.
Dat neemt niet weg dat zijn statements over de vrouw, de liefde en het huwelijk gedurende ruim dertig jaar - interessant voer vormen voor cultuurhistorici, zelfs als geen
enkele uitlating van Weyerman autobiografisch mocht blijken te zijn."
Noten
I, no. 29, 14 april 1722, p. 225. Enkele nummers eerder al schreef
Weyerman nogal macho dat "Maids zoon [= Hermes], voortaan zijn invallende gedachten [zal]
laaten speelen op de juffers, en by zal de meegeevende en buigzaame schoonheden, tot die
volmaaktheid, waar toe haar de natuur geschikt heeft, trachten te kneeden" (nr. 26, p. 203).
Moliere, Dom Juan. Profil d'une oeuvre, p. 70.
Vrolyke Tuchtheer, 15 mei 1730, p. 359-360.
"Derhalven is het overnootzaakelyk, wanneer wy een Reisbroeder of Zuster, voor onze Levensvoyage, verkiezen, dat wy zeer zorgvuldig zyn, zo in de keus der zelve, als in ons eigen bestier.
Wanneer een perzoon, waar mee wy ons vereenigen, het onderzoek en de naarvorssching kan doorstaan, wanneer die onder de hand verbeetert, en dat wy in dezelve nieuwe volmaaktheden
ontdekken, als dan zal het zeil van de Huuwelyks-sloep, naar Proportie van dien zegen-wint,
opzwellen" (Amsterdamsche Hermes I, p. 211-212).
Weyerman doet het voorkomen alsof elke vrouw op een huwelijk uit is; hij vermoedt overal een
complot: "De Liefde is een Chymist, die de verscheelenste Metaalen vereenigt; in de smeltkroes der
Dames wort de Antipathy, die een jongman tegens het said_ des huuwelyks heeft opgetilt,
gedissolveert, en dat alleen is het oogmerk van haar kitteloorige staatkunde" (Amsterdamsche
Hermes I, p. 107). Zie ook het schitterende citaat bij Mandy Ruthenkolk, 'De baatzuchtige dame en
haar zwakke man'. In: Med. JCW 15 (1992) 3, p. 101: "Alle Vrouwen [...] zijn Staatkundige
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Toveressen, gevloekt met duyzende krygslisten om de Mannen het net over den Bol to haalen" (De
zeldzaame Leevens-Byzonderheden van Laurens Arminius
p. 249).
Zie bijvoorbeeld Amsterdamsche Hermes I, no. 16, p. 121: `Wat is beter, een huwelyk of een
Liefdensverbont?' Vrolyke Tuchtheer 8 mei 1730, p. 356-358: Tenige Konsideratien van een oud
man over het Huuwelyk'. Rotterdamsche Hermes no. 52, p. 356-357: 'Het Huwelykszoet' (uiteraard
ironisch).
Lees de loftuitingen aan het adres van de vrouw in de Amsterdamsche Hermes I, no. 29. Hierin ook
Weyermans bekentenis (een week moment?) "dat de Vrouwen in alle Exercitien de Mannen de Loef
afsteeken en een Man, die zyn gebaarde Eigenschap boven het Jufferdom opveizelt, zoekt het Wan
in de Decoctie-ketel der Natuur" [p. 231]. Soortgelijke woorden in Den adelaar no. 2, 7 maart
1735, p. 11.
Cf: "Het Huuwelyk is een algemeene gelukzaligheid; het is een algemeene Privilegie, die beschermt
wort door de Overigheid" [Amsterdamsche Hermes I, p. 123].
Is dat de reden waarom Weyerman nooit over zijn eigen kinderen schrijft?
Zie bijvoorbeeld de Laplandschen Tovertrommel no. 4 en 5. De inleiders van deze editie merken
terecht op dat Weyerman het thema overspel "op het moralistische af' behandelt [Den Laplandschen
Tovertrommel, Amsterdam 1994, p.(v)].
Aileen in no. 44 van de Rotterdamsche Hermes, p. 294 en no. 29 van de Amsterdamsche Hermes,
deel I signaleert Weyerman dat ook het omgekeerde voorkomt, namelijk dat de man de vrouw
bedriegt.
Zie Mandy Ruthenkolk 1992, p. 100-103.
Citaat bij Mandy Ruthenkolk 1992, p. 103.
Zie ook Andre Hanou, Opkomst en val van een koffiehuisnichje, Leiden 1994, p. 4-6.
Zie Juvenalis, De Satiren, Baarn 1984 (vertaling van M. d'Hane-Scheltema), p. 63.
De wijze waarop Weyerman met de tekst van Juvenalis omspringt, verdient een beschouwing apart.
De overige vijftien satiren van Juvenalis worden weinig aangehaald door Weyerman. In de eerste
twintig nummers van de Vrolyke Tuchtheer dienen de vierde en de negende satire eenmaal als motto
tegenover driemaal de zesde.
Zijn eerste liefde, Vlaamse Anna [zie Jeroen van Heemskerck Diiker en Peter Altena: Weyerman
en Brugge'. In: Med JCW 11 (1988), p. 33-37], een schildersmodel [zie P. Altena [c.a.]: Het
Verlokkend Ooft, Amsterdam 1985, p. 18], Anneken van Ghils [Verlokkend ooft, p. 19], Catharina
Snep [Verlokkend Ooft, p. 19], Johanna Ernst [Verlokkend Ooft p. 21, ], Adriana Simons- De
Visscher [Verlokkend Ooft p. 27] en de weduwe Pestalozzi (Koriska) [zie Bernd Luger: 'Nog een
minnares van Weyerman?' en Andre Hanou: 'De naieve Weyerman', in: Med JCW no. 13, maart
1979, p. 129 en p. 133-134]. Uiteraard doet dat ons gissen naar het werkelijke aantal vrouwen in
zijn leven. Een vermenigvuldiging met een factor tien lijkt me wel het minste.
Verlokkend Ooft, p. 19.
Hoe, waar en wanneer Weyerman Johanna Ernst heeft leren kennen is niet duidelijk. Volgens Haks'
berekeningen lag de gemiddelde huwelijksleeftijd in de zeventiende en achttiende eeuw tussen de
25 en 30 jaar. Is dit gemiddelde, vergeleken met een aantal andere Europese landen al zeer hoog,
Weyerman zat er met zijn 49 jaar nog eens enkele decennia boven (D. Haks: Huwelijk en gezin in
Holland in de 17de en 18de eeuw, Assen 1985, p. 73).
Cf. E. Groenenboom-Draai, De Rotterdamsche woelreus, Amsterdam 1994, p. 57: "maar door welke
omstandigheden dan ook duurde het bijna veertien jaar eer het huwelijk er werkelijk van imam".
Verlokkend Ooft, p. 27.
Adriana zal kort daarop sterven [zie: Andre Hanou: `Onterfd van f 8000 of een minnares (?) van
JCW: Adriana Simons-De Visser'. In: Med JCW 1978, p. 88-97].
Amsterdamsche Hermes I, p. 357.
Amsterdamsche Hermes I, p. 223.
Amsterdamsche Hermes I, p. 224.
Amsterdamsche Hermes I, p. 129.

28. Ik ga ervan uit dat Johanna Ernst kon lezen en schrijven. Gezien Weyermans kritische instelling zal
hij niet met een domme vrouw getrouwd zijn. Ter illustratie het volgende citaat: "Een Vrouw bezit,
als in Erfpacht, de Majesteit van Juno, de schoonheid van Venus, en 't verstand van Minerva. Dat
zy door den Man aangezogt word, is geen gering teeken van haar verdienste." [Amsterdamsche
Hermes I, p. 229].
29. Waar zij op 25 juni 1745 overleed. Aldus Rehm in Med JCW, p. 200.
30. Hanou 1978, p. 93-95 meldt dat Adriana de scheidingsprocedure zelf in gang heeft gezet.
31. Amsterdamsche Hermes II, p. 345.
32. Zie Adele Nieuweboer: Ten driehoeksverhouding? Anacreon, Ifis en Campo'. In: Med JCW 17
(1994), p. 20 en Andre Hanou 1978, p. 91.
33. Amsterdamsche Hermes II, p. 348.
34. Amsterdamsche Hermes II, p. 349; ook bij Hanou 1978, p. 90.
35. Zie F. Wetzels: 'De drie testamenten van C. Snep'. In: Med JCW 1982, p. 536-542.
36. Vrolijke Tuchtheer, p. 364. Vermoedelijk citeerde Weyerman uit het hoofd. In de oorspronkelijke
tekst staat (Venus spreekt): "Hoe het gaet / Vroeg of laet / Voelt ieder op zyn beurt de zoete
Minneplagen. / Vroeg of laet / In d'Huwlyk staet / Moet ider op zyn beurt Vulkani Drietant dragen
[Gehoornde broeders 1712, Voorspel, p. 11].
37. Voorspel, p. 2. In iets andere bewoordingen ook in de Amsterdamsche Hermes I, p. 129, 130: 1_1
de Trouw veeltyts op de Liefde, doch zeer zelden de Liefde op de Trouw gevolgt is".
38. De woorden waarmee het stuk opent zijn programmatisch: "Cupido zingende, gewapent met een
zingt: "t'Is in het ongebonde leven
Boutelje en Wyn-Romer, en een krans van Wyngaartsbladeren"
/ Dat Cloris smaekt Vrouw Venus zoet. / Het Huwelyk kan geen vreugde geven / Maer blust de
vlam van Tirsis gloet." (p. 1) Overigens is ook het motto van deze klucht ontleend aan de zesde
satire van Juvenalis: "Decipit illa custodes, aut aere domat".
39. Er zijn meer schrijvers uit de eerste helft van de achttiende eeuw bekend die, zoals Weyerman, zeer
laat in het huwelijk traden. Justus van Effen, die pas nadat hij enkele kinderen had verwekt, vlak
voor zijn overlijden met zijn minnares in het huwelijk trad, is hiervan een bekend voorbeeld [P.J.
Buijnsters: Justus van Effen (1648-1735) Leven en werk. Utrecht 1992, p. 283.] Met dank aan Peter
Altena, die mij deze suggestie aan de hand deed.

Jan Pieter van der Steen (1772-?)
Een andere Weyerman
ANDRE HANOU
In het recent verschenen De verborgen wereld van Democriet. Een kolderiek en
dichtlievend genootschap to Haarlem 1789-1869 (Haarlem 1995) treft de oplettende en
niet alleen op het register vertrouwende Campist natuurlijk allereerst het feit dat den van
die leden, A.J. Eijmer, de bij- of bentnaam Jacob Campo Weyerman gedragen heeft.
Daarover is echter eerder in de MedJCW bericht (1993, p. 93-96).
Maar er is meer. In een in deze bundel opgenomen artikel 'De uitstraling van
Democriet' schrijft A.G. van der Stew onder andere (p. 154-165) over een in navolging
van het Haarlemse gezelschap opgericht Leids genootschapje Democriet. Het heeft
ongeveer in de jaren 1795-1799 bestaan. Bij elkaar zijn er niet meer dan veertien leden
geweest.
111

U vindt tamelijk bekende figuren. Bijvoorbeeld uit het Leidse politieke leven (Karel de
Pecker; de vrijkorpscommandant Van den Santheuvel) en uit de Leidse uitgeverij (Du
Mortier). Net als in Haarlem waren hier poetische of kunstzinnige bijdragen in het
burleske genre verplicht, en voerden de leden de namen van komische, satirische of
anderszins vrolijk geachte schrijvers en kunstenaars. Hier ontmoeten we alzo
Swaanenburg (Cornelis van der Reyden), Casteleyn (Dirk Onderwater), Bellamy (Dirk
Dorsman), Langendijk (E.J. van Roij en), Poot (A. Soek), Coster (Pieter van Hoogeveen),
Focquenbroch (Karel de Pecker), Zeeus (David du Mortier), Scriverius (Pelt), Dousa
(Diederik van den Santheuvel), Joost van Geel (J.C. Potgieter), Luyken (Nicolaas van der
Worm); en... Weyerman (Jan Pieter van der Steen). Blijkens de notulen wordt de laatste
ook genoemd: "de spinhuisboef' (p. 160).
Wie is deze Weyerman, deze Jan Pieter? Van der Steur is zo goed geweest zijn
doopceel te lichten: "Lid van 1796 tot ca. 1798. Hij was gedoopt te Leiden op 13
september 1772 als zoon van Jan van der Steen en Judith Chaudron. Op 19 juni 1790
werd Johannes Petrus van der Steen 21 (sic, lees 17 jaar) oud, schilder, veroordeeld
wegens belediging van de Stadhouder, straatschenderij en mishandeling, tot een boete
van f 5000,-. Vermoedelijk heeft hij minimaal in voorarrest gezeten, wellicht op 'sGravensteen, en been hij daaraan zijn pseudoniem ontleend! Hij was gehuwd met
Adriana Cornelia van Hoeij. Tussen 1792 en 1796 werden drie kinderen gedoopt. In
1796 werd hij benoemd tot gecommitteerde voor het concipieren van het
regeringsreglement, onder meer samen met Van der Reyden en Dirk Onderwater. Tevens
was hij sedert 24 november 1795 lid van de Raad (vgl. de Heerenboekjes). Zijn
echtgenote vertrok 15 april 1804 naar Nijmegen. Zijn vertrek of overlijden is te Leiden
niet aangetekend." (p. 164-165).
Het feit dat Van der Steen schilder is geweest, en daarnaast gevangen heeft gezeten,
lijkt een plausibeler verklaring voor het feit dat Van der Steen binnen Democrietse
kringen "Weyerman" heette, dan het blote feit van zijn "vermoedelijk voorarrest". Het
maakt echter nieuwsgierig naar zijn eventuele poeticale of kunstzinnige bijdragen aan de
geschreven en getekende stukken, aanwezig in het archief "Democriet". Helaas is dat
archief voor de duur van de tentoonstelling over het Haarlemse Democriet uitgeleend aan
het Teylers Museum. Daarnaast is het op dit moment weinig aanlokkelijk in het Leidse
Gemeente-archiefuitvoeriger onderzoek te doen naar onze Weyerman. Het archief is tijdelijk (?) ondergebracht in een bedompte noodbehuizing waar men zich nauwelijks kan
wenden tussen de genealogen. Evenwel beyond ik dat Van der Steens gevangenschap het
epitheton "vermoedelijk" niet verdient l . Het is namelijk een feit. Het werpt bovendien
licht op het 'oplopende' karakter van Van der Steen - iets waarin hij zeker te vergelijken
valt met de eerste Weyerman. Wel moet hier rekening gehouden worden met het feit dat
de beschuldigingen tegen de patriot Van der Steen komen uit de mond van de na de contrarevolutie van 1787 aangestelde Orangistische hoofdschout, mr. Adriaan van Heusden.
Hoe dat zij, in de Criminele klachtboeken 2 vinden we diens voor de criminele
vierschaarverwoorde eis "in cas van delict" tegen Jan Pieter, "minderjarig Jongman". Die
zit op dat moment gevangen op 's Gravensteen (de Leidse gevangenis sinds de
Middeleeuwen). Wat is het geval geweest volgens de schout?
Jan Pieter was volgens hem sinds lang berucht wegens zijn los, ongebonden en
baldadig gedrag. Hij had al eerder de attentie van justitie gehad, wegens zijn in 1785
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gepleegde wanbedrijven, in de herbergen De Groene Papegaai en Het Zwijnshoofd 3.
Maar nu was hij alle perken te buiten gegaan. Op 27 april 1788 had hij in de herberg
Het Fonteintje, aan de Rijndijk onder Zoeterwoude 4, tijdens het kolven enkele toeschouwers (Orangisten?) "op een schimpagtige wijze" aangezien en hen door "gebaarden"
geinsulteerd.
De schout vervolgt met te beschrijven hoe Jan Pieters uitstapje verder verloopt. Hij
was naar de stad (Leiden) teruggekeerd in een met twee paarden bespannen chais of
cabriolet, met twee studenten naast zich, en twee andere studenten, lopend, opzij. Zij
reden langzaam over de Rijndijk naar de stadspoort, vloekend en schimpend tegen
voorbijgangers: "Hier Oranje Blixems!" Tegelijk zongen zij liedjes die honend waren
voor de stadhouder. Het ging zo door tot de Koolstraat, bij de stalling en het achterhuis
van zijn vader. Zij gingen het voorhuis in (blijkbaar aldaar aan de Oude Vest), en hingen
uit de ramen. Later begonnen zij op de stoep voorbijgangers de weg te belemmeren. Ze
hadden getrokken degens, en pistolen in de hand; en riepen "Wy zullen alle die Oranje
klanten de kop afhakken", en: "Hier Oranje Blixems, kom nu hier, nu moet gy er aan,
wy zullen die Oranje Blixems maar eens helpen". Ze liepen met "het geweer over de
stenen schrapend", en sloegen of en toe naar de toelopende menigte. (Een en ander lijkt
mede een tafereel van corpsbrallerige brooddronkenheid, gezien die vier studenten).
Maar het werd erger. Op zeker moment zetten zij een aanval in, en achtervolgden
met hun vijven de dan vluchtende menigte, "houwende en hakkende na deezen en
geenen". De weglopende Frans Kettenis kreeg een sabelslag over het hoofd en werd
gebracht in het huis van de herbergier Coenraad Kruger, aan de Oude Vest.
Hij, de schout, had op het vernemen hiervan direct een arrestatiebevel gevraagd aan
de schepenen. Het werd hem geweigerd. De verdachte is de stad uitgegaan. Hij nam zijn
verblijf buiten Haarlem, bij herbergier Albert Meijer, aan de Cleverlaan. Daar echter
gedroeg hij zich zo erg, dat hem na detentie van enkele dagen stad en jurisdictie van
Haarlem ontzegd werd.
Na uitgebreider informatie over de gebeurtenissen van de 27e april gekregen te
hebben, vroeg hij, schout, op 4 augustus 1788 opnieuw een arrestatiebevel. Het fiat
kwam op 2 september. Gevolg: Van der Steen werd 28 september 1788 te Amsterdam
gearresteerd. Bij verhoor heeft de verdachte de feiten ontkend of genegeerd. Volgens de
schout betrof het echter ernstige zaken: zware beledigingentegen verschillendepersonen,
injurieus gedrag tegen de stadhouder, verregaande straatschenderij etc. Hij verzocht
lijfstraf!
De afloop is voor ons minder interessant. Pierre Benezet is de verdediger van Van
der Steen. Hij rekt de zaak, laat getuigeverklaringen aanrukken, wil Van der Steen op
erewoord vrijlaten. Die tijdelijke vrijlating geschiedt pas op 16 april 1790, mede omdat
Van der Steen intussen tegen een voorlopig vonnis in appel is gegaan bij het Hof van
Holland. Wat er nadien gebeurt weet ik niet.
Op basis van de voorgaande, en tevens op grond van de andere door Van der Steur
verstrekte gegevens, is het duidelijk dat Jan Pieter van der Steen een radicaal patriot is
geweest. Hij was op zijn plaats binnen het Leidse Democriet: daar waren alien patriotten.
Men ziet de parallel met het Haarlemse Democriet: ook de Haarlemmers begonnen als
patriottengezelschap. Een van de ten gunste van Van der Steen door studenten afgegeven
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verklaringen is trouwens afkomstig van Samuel Iperusz. Wiselius, een ook later nog zeer
bekend patriot en politicus.
In welke sfeer de kunstactiviteiten van onze schilder gelegen hebben, lijkt moeilijk
te achterhalen. Hij komt niet voor in het NNBW, ook niet bij Van der Aa of Scheen. Is
hij bij Democriet geintroduceerd - de notulen e.d. zijn zoals gezegd niet raadpleegbaar
- door "Luyken", oftewel Nicolaas van der Worm? Diens bentnaam laat eveneens een
kunstzinnig beroep vermoeden. Van der Steur meldt van hem slechts dat hij substituutschout was, en daarna commissaris van politie. Bij zo'n bentnaam was het zinvoller
geweest te vermelden dat Van der Worm etser en schilder was'.
Naast de politieke, en de poeticale en/of kunstzinnige belangstelling, hebben de leden
van dit genootschap mogelijk nog een derde belangstelling gemeen gehad. lk vond in de
onmiddellijk tot mijn beschikking staande gegevens betreffende de Leidse - zeerpatriots
gezinde! - loge La Vertu, dat Van der Steens mede-Democriet Nicolaas van der Worm
in 1787 een plaat en een tekening maakte voor La Vertu, alsmede een gravure van de La
Vertu-penning'. Van die loge waren binnen Democriet ook lid: tenminste de dichter Dirk
Onderwatei, Cornelis van der Reyden; David du Mortier (in 1800); en Karel de Pecker.
Misschien ook nog anderen, waaronder Jan Pieter? In dat geval zou hij opnieuw een
trekje met Weyerman gemeen hebben, namelijk een belangstelling voor maconnieke
zaken. Merkwaardig is dat ook het ledenbestand van het Haarlemse Democriet vaak
bestond uit vrijmetselaars, en dat er daar vele op de metselarij geinspireerde gebruiken
bestonden die naar het carnavaleske neigden. Het is voer voor cultuurhistorici om na te
gaan waarom er in de achttiende eeuw soms banden blijken te bestaan tussen (patriotse
of Verlichtingsgezinde) politiek, vrijmetselarij en literair-burleske genootschappen 8.
In ieder geval kunnen we constateren, dat binnen lokale kring een politieke voorkeur
vaak leidt tot een keuze voor deelname aan genootschappen met in het literaire of
anderszins verwante interessen.

Noten
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
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Van der Steur baseert zich mogelijk op een korte en neutrale opmerking over een boete voor Van
der Steen, in: H.M. van den Heuvel, De criminele vonnisboeken van Leiden 1533-1811. Leiden
1977-1978. (p. 432)
GA Leiden, Rechterlijk archief inv. 3 (59).
Die laatste herberg was tot in 1795 het verzamelpunt voor de patriotten. Misschien was Jan Pieter
dus al heel vroeg 'patriots'.
Vreemd genoeg alweer een Weyerman-connectie. Campo zelf bezocht en beschreef deze taveerne,
ook bij studenten geliefd (Zie K. Bostoen hierover, MedJCW 1991, p. 33-41).
Pieter A. Scheen, Lexicon van Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1880. 's-Gray. 1981, in
voce; het Rijksprentenkabinet heeft tekeningen van hem. Bij Van der Aa vindt men er ook
verschillende genoemd. Nicolaas van der Worm is blijkbaar ook student geweest; in het Leidse
Album studiosorum vindt men op 2 november 1771 zijn inschrijving, als "Pictor. 18."
Vgl ook Thoth 1960, p. 83.
Over de maconnieke produktie van deze dichter: A.J. Hanou, 'Beelden van de Vrijmetselarij 3.
Servantenpodzie (1800 en 1801)', in: Thoth 1992 p. 60-69.
Daarbij zou betrokken kunnen worden het bestaan in de tweede helft van de achttiende eeuw, vooral
in universiteitssteden, van paramaconnieke studentengezelschappen met allerlei eigen kolderieke
graden en gebruiken. Vgl. Thoth 1957 nr. 4 p. 195 e.v.

Notulen Grondvergadering, 14 januari 1995
Aanwezig: P. Altena, A. Baggerman, K. Bostoen, M. Broecheler, J. Bruggeman, E.

Groenenboom-Draai, K. Groenenboom, J.W. d'Hane, M. d'Hane-Scheltema, A. Hanou,
R. Hoogma, J. Leenes, M. de Niet, A. Nieuweboer, J. Roos, M. Ruthenkolk, B. Sierman,
S. Stel-van Staalduinen, P. Turk, H. van der Veen, H. Verstraate, M. de Vries, C.
Wetering, F. Wetzels, D. Wortel.
Afwezig met kennisgeving: S. Gabriels, G. Marechal, M. van Vliet.
Plaats: Pieterskerk te Leiden
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Opening: De voorzitter opent de vergadering om 11.00 uur en heet iedereen
welkom. Aan de agenda worden toegevoegd: Lezing uit het werk van Weyerman en
een Verrassing. Punt 8 Bestuurswisseling wordt nader toegelicht. Uit het feit dat op
de agenda het onderdeel Jaarlijkse bijdrage ontbreekt, mag geconcludeerd worden
dat er geen wijziging van het contributiebedrag wordt voorgesteld.
Lezing uit het werk van Weyerman: De voorzitter leest het verhaal over Robin Hood
voor uit Den Amsterdamsche Hermes Deel 2, nr. 43 (13 juli 1723), p. 332-334.
Lezing: Dr. Elly Groenenboom-Draai houdt een lezing getiteld: De schele droes op
drift, Jan van Hoogstraten aan IJssel, Waal en Maas.
Observaties
P. Altena: ' Stof van dichterspennen, Hermafroditisme en travestie in letteren en
leven in de achttiende eeuw'.
J. Bruggeman: 'De titelprent van de Konstschilders'.
F. Wetzels: `Demokriet en Herakliet tussen de Konstschilders'.
M. de Vries: 'Over bindingsangst bij Weyerman'.
Voorstel nieuw lid: Bij acclamatie wordt Mandy Ruthenkolk tot lid gekozen. Zij
heeft zich in de afgelopen tijd onder andere beziggehouden met het persldaar maken
van een gedeelte uit Den Amsterdamsche Hermes.
Jaarverslag van de voorzitter: Het afgelopen jaar was rijk aan Campistische
evenementen en publikaties. De expeditievergaderingvond plaats in Gent en dankzij
de inzet van onze leden Karel Degrijse en Jan Parmentier werd deze vergadering
een succes. Hoogtepunt was de promotie van Elly Groenenboom-Draai. De
Rotterdamsche woelreus, zoals de titel van haar proefschrift luidt, is een in alle
opzichten imposante studie over het eerste tijdschrift van Weyerman. Van enorme
betekenis was daarnaast de publikatie van enkele teksten van Weyerman - de
Tovertrommel en het Koffiehuisnichtje en de meest beruchte tekst over Weyerman:
Kerstemans JCW-biografie. Bij deze boekenvloed mag de onophoudelijke stroom
van Mededelingen niet onvermeld blijven: het tijdschrift van de Stichting biedt
behalve Weyerman zo veel meer. Mogen het tijdschrift en Weyerman steeds meer
lezers en vrienden vinden.
Verslag van de penningmeester en kascommissie: De penningmeester heeft Andre
Hanou en Rietje van Vliet bereid gevonden zitting te nemen in de kascommissie.
Zij hebben de boekhouding gecontroleerd en in orde bevonden.
Bestuurswisseling: Met instemming van de aanwezige leden installeert Marco de
Niet als interimvoorzitter het nieuwe bestuur, bestaande uit: Jan Bruggeman
-

7.

8.
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(voorzitter), Frans Wetzels (secretaris), Mandy Ruthenkolk, (secretaris publiciteit)
en Marleen de Vries (penningmeester). Peter Altena wordt voor zijn werk in de
afgelopen twee jaar hartelijk bedankt.
9. Voorstel Expeditievergadering: Het bestuur stelt voor de Expeditievergadering 1995
in Maassluis te houden. Er zijn al enkele contacten gelegd. Een precieze datum zal
zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden.
10. Verrassing: De nieuwe voorzitter heeft voor elke aanwezige een exemplaar van de
facsimile-uitgave van de Sententie van den Hove van Holland, het gedrukte vonnis
van Jacob Campo Weyerman uit 1739. Bij de eerstvolgende aflevering van de
Mededelingen zal aan alle leden en vrienden een exemplaar meegezonden worden.
11. Rondvraag: Jos Leenes vraagt aan de voorzitter of hij een nieuwe inventaris kan
verstrekken van zijn Weyerman-bezit. Jan Bruggeman bevestigt dat zijn opgave in
de Aanzet tot een bibliografie van de gedrukte werken van Jacob Campo Weyerman
(1677-17-17) niet meer volledig is. Hij is op dit moment actief bezig met het
kopieren van werken van Weyerman die hij nog niet in oorspronkelijk gedrukte
vorm bezit en hij hoopt dat het complete werk van Weyerman binnenkort op den
plaats in Nederland aanwezig zal zijn.
Andre Hanou overhandigt ten behoeve van het archief van de Stichting het
artikel *Leidse uitgeverij Astraea geeft oude bestsellers uit' (Leids Nieuwsblad, 27
december 1994), waarin nieuwe twee tekstuitgaven van en over Weyerman worden
besproken.
Karel Bostoen informeert naar het Album amicorum. Hij zou graag zien dat er
een lijst opgesteld wordt van mensen die een bijdrage aan dit Album dienen te
leveren.
Peter Altena maakt melding van het feit dat in Nijmegen weer Nijmeegse mol
verkregen kan worden. Het recept voor dit speciale witbier is kortgeleden
opgedoken in het archief van een Dordrechtse bierbrouwerij. Het vocht waar
Weyerman zo van genoot, kan voor f 10,- per fles gekocht worden.
Marco de Niet heeft een viertal mededelingen: de redactie van de Mededelingen
is versterkt met Arianne Baggerman. Aangezien er via de boekhandel geen
exemplaren meer van De leevensbyzonderheden van [...] Syberg besteld kunnen
worden, zal hij contact opnemen met Arno van der Plank om te informeren of bij
hem nog exemplaren voorradig zijn. Het Register op de AIededelingen bevindt zich
in de eindfase. Rietje van Vliet heeft alle registers samengevoegd en uitgebreid met
alle nog niet geexcerpeerdejaargangen. Er zijn belangrijke wijzigingen aangebracht
en het register is aangevuld met een inhoudsopgave van alle jaargangen. De hoop
wordt uitgesproken dat het register verkrijgbaar zal zijn op de Expeditievergadering.
Ten aanzien van de Bibliografie vertelt Marco de Niet dat er door de redactie van
deze uitgave regels voor de beschrijving van tijdschriften zijn opgesteld. Er zullen
eerst proefbeschrijvingen gemaakt worden, die getoetst zullen worden. De
bibliografie zal uiteindelijk in de Abderareeks verschijnen.
Hans Verstraate meldt dat bij De Slegte in Den Haag het werk Een hel vol
lveelde te koop aangeboden wordt voor slechts den rijksdaalder.
12. Mulling: De voorzitter dankt ieder voor zijn komst naar de vergadering en sluit
precies om vier uur af.
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Boekbespreking
Franciscus Lievens Kersteman: Zeldzaame levensgevallen van J.C. Wyerman. Heruitgave op basis
van de tweede druk (1763). Bezorgd door M. van
Vliet. Leiden: Astraea, 1994. (Duivelshoekreeks
1). 155 p. f 39,50. ISBN 90-75179-02-2.
In 1756, negen jaar na de dood van Weyerman,
verschijnt bij Pieter van Os in Den Haag de
uitgave: Zeldzaame levens-gevallen van J.C.
Wyerman. Een auteursnaam staat niet vermeld op
de titelpagina, maar uit andere bronnen weten we
dat het werk geschreven is door Franciscus
Lievens Kersteman. Weer zeven jaar later verschijnt de tweede druk, met daarbij een `Aanhangzel' . Eind 1994 verscheen de biografie
opnieuw, nu als eerste deel in de Duivelshoekreeks van uitgeverij Astraea.
Of Kersteman Weyerman persoonlijk gekend
heeft, valt te betwijfelen. In de biografie wordt
van een persoonlijke ontmoeting geen melding
gemaakt. Kersteman zal iets van Weyerman
hebben gelezen en veel over hem hebben gehoord, zeker toen hij in 1751 in Breda in
hechtenis zat. Uit al die verhalen meende hij wel
een boek te kunnen samenstellen, aangevuld met
enkele anekdoten uit zijn eigen leven of eigen
duim.
Wie het werk nu leest, met de kennis die we
thans van Weyermans leven hebben, bekruipt
steeds het gevoel: dit zijn verhalen van horen
zeggen. Het is ook niet echt de bedoeling van
Kersteman geweest om een op controleerbare
feiten gebaseerde levensbeschrijving van Weyerman te schrijven. Hij zegt in zijn `Bericht aan
den leezer', dat jammer genoeg niet in de uitgave
is opgenomen (zie bijlage hieronder), dat hij zijn
lezers wil vermaken. De auteur is in die opzet
zeker geslaagd; met vaart vertelt hij over onder
andere Weyermans ontmoeting met de beruchte
rover Cartouche, zijn belevenissen met de Baron
van Syberg en zijn liefdesavonturen.
Ondanks het feit dat de verhalen onnauwkeurig
of onjuist zijn, heeft het werk een enorme invloed
gehad. Iedereen die later over Weyerman schreef,
putte uit deze biografie en dat heeft de beeldvorming van Weyermans persoon en diem werk
geen goed gedaan.
Voor het `Aanhangzer, dat met de tweede druk
in 1763 uitkwam, lijkt Kersteman wat meer onder-

zoek te hebben gedaan. Het verhaal hoe Weyerman uiteindelijk in het gevang raakte, is nu ook
beter gefundeerd. Kersteman citeert bijvoorbeeld
uit het gedrukte vonnis, de Sententie van den
Hove van Holland uit 1739.
Rietje van Vliet, de editeur van de nieuwe uitgave, laat aan de tekst een inleiding voorafgaan,
met enkele lezenswaardige hoofdstukken over
onder andere het Genre en de Broodschrijvers. In
dit laatste schetst zij het beeld van deze aparte
beroepsgroep en geeft zij een overzicht van de
overeenkomsten en verschillen tussen de auteurs
Kersteman en Weyerman.
In het hoofdstuk Drukgeschiedenis geeft zij de
stand van zaken weer, gebaseerd op enkele signaleringen in de Mededelingen van de Stichting. Zij
heeft zelf geen diepgaand bibliografisch onderzoek uitgevoerd, terwijl daar wel alle reden toe
was. Uit de signaleringen blijkt reeds dat er verschillende versies van de biografie bestaan. En
dan is er ook nog de opmerking van Kersteman
zelf, die in zijn Gedenkwaardige levensbeschryvinge van den waereldberoemden J. Chr.
Ludeman beweert dat er van de biografie zeven

drukken zijn verschenen. 1
Al vanaf de uitgave van De Rotterdamsche
Hermes wordt er gevraagd om vooraf een goed
bibliografisch onderzoek uit te voeren alvorens
over te gaan tot het uitgeven van een tekst. Zo'n
onderzoek is zeer tijdrovend en kan de uitgave
aanzienlijk vertragen, maar een uitgever mag
tegenwoordig zeker verwachten dat een redactie
of editeur grondig uitzoekt welk exemplaar als
uitgangspunt moet dienen voor de teksteditie.
Wat schieten we ermee op als we achterafmoeten
constateren dat er beter voor een ander exemplaar
gekozen had kunnen worden? De nieuwe teksteditie, het uitgangspunt voor verdere studie, moet
goed zijn, en gebaseerd op de onderzoeksmethoden die we than noodzakelijk achten. Dat is de
taak en de verantwoording van de editeur.
Dankzij de uitgave van uitgeverij Astraea is de
biografie nu bereikbaar voor een groot publiek en
door het vele onderzoek naar leven en werk van
Weyerman, dat door de leden van de Stichting
Jacob Campo Weyerman in de afgelopen jaren is
verricht, hoeven we niet meer te vrezen dat
Kerstemans tekst Weyerman weer in diskrediet
zal brengen. We kunnen nu rustig genieten van
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de biografie, zowel van de verhalen als van de
wijze waarop Kersteman met zijn gegevens is
omgegaan.
Noot
1. Ikzelf bezit twee exemplaren van de tweede
druk die onderling verschillen. In het hoofddeel
van de beide exemplaren zijn de eerste twee
zetfouten die in de Astraea-uitgave gewijzigd
zijn, te weten `antwoorde' en `Pijk', al verbeterd.
In het `Aanhangzel' van een van de
exemplaren staan dezelfde fouten die Rietje van
Vliet op pagina 25 opsomt. In het andere
exemplaar, dat op de titelpagina het jaartal 1763
draagt, zijn deze fouten veelal verbeterd, maar in
het zetsel zijn weer andere zetfouten geslopen.
Jan Bruggeman

Bijlage
Uit een van mijn eigen exemplaren geef ik de
tekst van Kerstemans inleiding weer.

BERICHT AAN DEN LEEZER.
MEn ziet veeltyds dat groote Verstanden en
Luiden die met meer als gemeene Begaafdheeden
bedeeld zyn, in hun Leven tot buitenspoorige
Ongereegeldheeden uitspatten, en dat zy zig
allezins verbysteren in het Bestek hunner
Schrandere Ontwerpzelen. [*2v] De alomberoemde Geleerdheid van Jacob, Campo, Wyerman, vergeleeken met zyne zeldzaame Levensgevallen, leeveren 'er ons het volstaande Bewys
van uit. Wy vertrouwen daarom ook dat zyne
Historie met geen minder belang, als alle zyne
andere Geleerde Werken, dewelke by gedurende
zyn Leven zelfs heeft ontworpen zal worden
doorbladerd. Wy vermoeden wel dat de wonderbaarlyke wisselvalligheeden van zyne Wereldsche
Bedryven, in onze Leezers wat verwondering
zullen verwekken, dog zy mogen vast[*3r]gaan
op de egte Waarheid derzelver; aangezien wy
ons, zedert zyne Dood, alle mogelyke moeite
hebben gegeeven, om de waarschynelykste en
zekerste Berichten van zyne Gevallen te bekomen. Geen kosten nog zorg hebben wy tot de
Volmaaktheid daar van gespaard; en dit Werk,
het welk wy al over langen tyd klaar hebben
gehad, hebben wy tot nu toe met voordagt agterwegen gehouden, om te zien, of andere Schryvers
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ons inmiddels wezentlyker Berichten van zyn
Leeven zoude mededeelen. Dat niet zynde,
heb[*3v]ben wy beslooten om dezelve ter DrukPersse te leggen, en onze Leezers aangenaam te
vermaaken met de Merkwaardige Leevensloop
van een Man, wiens Geleerdheid en Verstand,
zonder tegenzeggen, de eerste van zyne Tyd is
geweest. Schept derhalven dat genoegen met het
Leezen van dezelve, gelyk wy met het Ontwerpen
daar van genooten hebben, en vaart wel.

Verschenen
In september 1995 verschenen bij de Leidse uitgeverij Astraea twee nieuwe tekstedities van
achttiende-eeuwse werken: De onderaardse Reis
van Claas Klim (1741) door Ludvig Holberg, en
De staat der geleerdheid in Turkijen (1791) door
Pieter van Woensel. Beide tekstuitgaven zijn
schriftelijk te bestellen bij Uitgeverij Astraea,
Zoeterwoudsesingel 69, 2313 EL Leiden of rechtstreeks via de boekhandel.
Pieter van Woensel, Staat der geleerdheid in
Turkijen (1 791) (ed. Meike Broecheler). ISBN
90-75179-03-0. Duivelshoekreeks 3. Prijs
f 29,90 (excl. verzendkosten).
In 1791 publiceert de merkwaardige solitair Pieter
van Woensel (1747-1808; patriot, reiziger,
marine-arts, spion, Verlichtings-schrijver) zijn
Aanteekeningen: een verslag van zijn reizen
voomamelijk door Turkije en Rusland. De schrijver had kort een officiale medische functie in
Istanboel/Constantinopel.
't Ging de verlichte kosmopoliet Van Woensel
niet om sightseeing. Hij observeert culturen, op
nogal moderne wijze. Hij analyseert. In deze editie een fragment uit die Aanteekeningen, te weten: de Staat der geleerdheid in Turkijen. Hierin
combineert Van Woensel een beschrijving van de
Turkse beschaving (stand van de wetenschap; geletterdheid en literatuur; cultuur en gewoonten)
met kritiek op de situatie in Nederland.
In zijn beschrijving en in zijn overdenkingen
toont Van Woensel een scherp zicht te hebben op
de verschillen tussen de Westerse (Hollandse) en
Oosterse samenlevingen. En de vergelijking valt
op een groot aantal punten beslist niet in het
nadeel van Turkije uit. Van Woensel is nogal
lovend over de openbare bibliotheken, 't onder-

wijs, de tolerantie Nat heb je aan die ruzies
tussen christenen onderling'), de vlotte rechtspraak. Hoewel... er is geen moderne wetenschap;
en de Turken zijn "misschien de meest indolente
menschen van de waereld"! De Islam wordt zeer
zakelijk beoordeeld.
De tekst is gelardeerd met 't soort laconieke
gezond verstand-opmerkingen, waarin Van
Woensel altijd excelleert. Men vindt enige
illustraties van de hand van Van Woensel.

Ludvig Holberg, De onderaardse Reis van
Claas Mint (1 741) (ed. Andre Hanou). ISBN 9075179-04-9. Duivelshoekreeks 4. Prijs f 39,95
(excl. verzendkosten).
Een land van sprekende muziekinstrumenten; een
land waar men uitsluitend door zijn achterste
praat; een land waar dieren, bomen en vogels
naast en door elkaar leven en ieder wezen de taak
doet die het best past bij zijn achtergrond; een
land waar vrouwen regeren; een land waar... de
reeks lijkt eindeloos. Waar zijn die landen te
vinden?
In 1665 valt de net afgestudeerde Clans Klim
in een Noorse bergspelonk. Hij valt en valt... en
ontdekt in het binnenste der aarde een nieuwe
zon, en een nieuwe planeet bewoond door volmaakt onbekende volkeren. Bijvoorbeeld Potu,
land van bomen met menselijke vermogens, waar
alles er `grondig' aan toegaat - het is misschien
Utopia. Er is Martinia, land van apen met pruiken
- het is Europa (of Frankrijk?). Class Klim vindt
er nog tientallen landen, samenlevingen meer.
Aan het firmament, ofwel de binnenschors van de
aarde, opnieuw: de vreemdste maatschappijen.
Clans Klim is gedwongen zijn modern-Europese
ideeen stuk voor stuk prijs te geven. Tenslotte
wordt hij door list en geweld keizer van een
wereldrijk. Tot hij (weer) valt...
De onderaardse Reis van Claas Klim is een
`science fiction'-tekst uit de tijd van de Verlichting, door de Noorse Deen Ludvig Holberg in
1741 gepubliceerd. Deze satirische imaginaire
reis, in heel Europa populair, dwong net als
Swifts Gulliver de tijdgenoot na te denken over
de principes van de samenleving - en ons ook
nog, misschien.
Deze uitgave bevat Holbergs tekst volgens de
Nederlandse vertaling, eveneens uit 1741. Deze
verscheen, nog voor Franse, Engelse, Italiaanse,
Zweedse, Russische enz. vertalingen Claas Klim
tot een algemeen Europees bezit maakten.

M. Everard, Ziel en zinnen. Groningen, Historische Uitgeverij 1994 (ISBN 90-6554-141-1).
Beperkte Theo van der Meer zich in zijn artikel
over de sodomietenvervolgingen van 1730 (Med.
JCW 16 (1993) nr 2) tot mannelijke homoseksualiteit, Myriam Everard gnat in haar studie Ziel en
zinnen nader in op liefde en lust tussen vrouwen
in de tweede helft van de 18de eeuw. Het hoeft
geen verwondering te wekken dat Betje Wolff en
Aagje Deken betrekkelijk veel aandacht krijgen.
De studie van Everard is niet alleen in het
kader van de vrouwengeschiedenis van belang;
ook uit cultuurhistorisch en sociaalhistorisch
oogpunt biedt het werk meer dan alleen ruime
kaders. Met dit werk krijgen Kerstemans verhalen
over Maria van Antwerpen, Lys Sint Mourel en
verhalen over andere vrouwen in mannenkleren
een diepere dimensie. Verder bevat het waardevoile informatie over achttiende-eeuwse lollepotterij', naar aanleiding van enkele processen in
Amsterdam, tussen 1792 en 1798, tegen vrouwen
die sodomie bedreven zouden hebben.

Simon Tyssot de Patot, Voyages et avatunres de
Jacques Masse. Ed. Aubrey Rosenberg, Parijs,
Universitas & Oxford, Voltaire Foundation
1993 (isBN 2-7400-0012-x reap. 0-7294-0450-1).
Prijs via Bookimpex f 94,50.
Tussen 1714 en 1717 werd de roman voor het
eerst uitgegeven: Voyages et avcmtures de Jaques
Masse van de Delftse Hugenoot Simon Tyssot de
Patot (er bestaat overigens enige twijfel met
betrekking tot het auteurschap). De hoofdpersoon
is scheepsarts en verhaalt van zijn avonturen
tijdens zijn wereldreizen en zijn ontdekking van
de utopia. Door die belevenissen zo te
presenteren en diepzinnige gesprekken met
verschillende vreemdelingen weer te geven is het
voor Tyssot mogelijk zijn kritiek te uiten op de
christelijke religie en het absolute koningschap
(vooral van Lodewijk XIV). Vergelijkingen met
Smeeks' Beschrijvinge van het magtig Koningrijk
Krinke Kesmes en met diverse robinsonades
doemen op. Die zal hij schatplichtig zijn.
Sinds kort is de integrale tekst opnieuw
verkrijgbaar, voorzien van inleiding, namenregister en appendix.
Rietje van Vliet
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Signalering
STCN-BASISCATALOGUS 1 8E EEUW

De Short-Title Catalogue, Netherlands is de nationale Nederlandse bibliografie tot 1800. Daarin
worden alle boeken opgenomen die in dat tijdvak
in het huidige Nederland zijn gedrukt plus alles
wat er in het Nederlands elders is verschenen
(Belgie uitgezonderd). Sinds het begin van de
werkzaamheden in 1982 heeft het STCN-bureau
alle boeken uit de periode 1540-1700 in de
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam
beschreven en ruim de helft van die in de UB te
Leiden. In november 1994 werd de 50.000e
titelbeschrijving aan het bestand toegevoegd.
Zoals het een nationale bibliografie betaamt,
neemt de STCN alles op wat er in Nederland
verscheen, ongeacht de taal, de omvang of de
inhoud. Dus vindt men in de database lectuur en
literatuur, atlassen en almanakjes, kluchten en
catechismussen, politiekepamfletten, theologische
tractaten, overheidspublikaties, boeken over
architectuur, rechtspraak, wiskunde enzovoort. De
STCN is overigens veel meer dan een lijst oude
boeken. Dankzij het uitgebreide online retrieval
systeem is het tevens een wetenschappelijk
onderzoeksinstrument waarmee iedereen precies
die set van betrouwbare en volgens moderne
principes beschreven titels kan samenstellen die
hij zoekt. De STCN is in vrijwel elke wetenschappelijke bibliotheek te raadplegen.
Van het begin of aan was het de bedoeling om
in de STCN ook alle 18e-eeuwse boeken op te
nemen, maar omwille van de overzichtelijkheid
werd begonnen met de 16e en 17e eeuw. De
bestudering van de 18e eeuw heeft de afgelopen
jaren echter een grote vlucht genomen. De vraag
naar bibliografische ontsluiting van deze periode
groeide dan ook met de dag. Hoe werden de
Verlichtingsideeen van Voltaire in Nederland
ontvangen? Wat was er aan poeziebundeltjes en
liedboekjes op de markt toen Hieronymus van
Alphen zijn `Jantje zag eens pruimen hangen'
dichtte? Met een `STCN 18e eeuw' kan op dit
soort vragen zeer snel een antwoord worden
gegeven. En aangezien Nederland een van de
voornaamste boekproducerende en -exporterende
landen ter wereld was, is een STCN over deze
periode ook van groot belang voor de wetenschapsbeoefening in het buitenland.
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De KB heeft als nationale bibliotheek een
bijzondere taak in het behoeden en beschikbaar
maken van het Nederlandse cultureel erfgoed en
het verzorgen van de Nederlandse bibliografie, en
is ook verantwoordelijk voor de totstandkoming
van de STCN. Mede dankzij een subsidie van
NWO, de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek, zal de KB in de komende
vijf jaar een STCN-Basiscatalogus 18e eeuw
samenstellen. Deze Basiscatalogus zal bestaan uit
alle boeken en tijdschriften uit het bezit van de
Koninklijke Bibliotheek die tussen 1701 en 1800
in Nederland zijn gedrukt. In totaal zijn dat
ongeveer 36.000 titels.
De achttiende-eeuwse collectie van de KB
biedt een representatief beeld van de boeken uit
die tijd. Van de werken van algemeen belang is
vrijwel altijd een editie aanwezig. Daarnaast zijn
er interessante zwaartepunten zoals tijdschriften,
politieke pamfletten, overheidspublikaties, liedboeken en populaire romans. Naar schatting beslaat de collectie van de KB ongeveer 30 procent
van alle bewaard gebleven boeken uit die tijd.
Als die beschreven zijn, kan met recht gesproken
worden van een basis voor de complete Nederlandse bibliografie voor de 18e eeuw.
Voor wat betreft de 17e eeuw: onlangs verscheen t'Gvlde iaer 1650 in de Short-Title Catalogue, Netherlands, een catalogus van boeken die
in 1650 van de pers kwamen. De catalogus bevat
697 beschrijvingen, gebaseerd op het bezit van de
KB en de universiteitsbibliotheken van Amsterdam en Leiden. Er gaan twee inleidingen aan
vooraf: de bijdrage van prof. dr. W.T.M. Frijhoff
en prof. dr. M. Spies plaatst de boeken in hun
historische, maatschappelijke en culturele context,
de beschouwing van de redacteurs J.A. Gruys en
J.J.M. Bos biedt voor het eerst een statistische
analyse van de boekproduktie van een jaar uit de
zeventiende eeuw. Het boek telt 156 pagina's, is
geillustreerd met een tiental afbeeldingen en
bevat registers op overheidspublikaties en op
drukkers en uitgevers.
t'Gvlde iaer 1650 kost f 30,- en is te koop in
de catalogusruimte van de KB (tevens telefonisch
te bestellen bij dhr. R. Ritsman: 070-3140524).
Jan Bos

Kopij-aanwijzingen
De redactie acc 叩 teert alleen kopij aangeleverd op floppy (5 ス、 1of 3 男、、） . Voor de
A死 dedeli昭 en wordt gebru 血 gemaakt van MS-DOS als besti 面血 gssysteem en WordPerfect (versie 5.1) als tekstverwerking 叩rogranuna. Da 紅n畿玲t ontvangt de redactie
graag chic prints.
De titel van de bijdrage dient bovenaan tegen de linkermarge te worden g 叩laatst,

met cia 肌勺 nder de naam van de auteur(s).
Nieuwe alinea's moet men aangeven door in te 叩血 gen met 血 tab.
Het verdient a 肌ibeveling lange teksten in te delen door 血ddel van 'tussenkopjes'.
Dc noten moeten aan het eind van het document staan 何 et als Wa 民LPerIも ct-eindnoten!). In de tekst wordt er naar verwezen door de cij 丘郵 superscript achter de

aIsluitende punt of komma te plaatsen.
Citaten moeten tussen dubbele a 孤山alingstekensworden g 叩 laatst, citatenbinnen cita-

ten 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 hieibij geldt dat het hele citaat
moet in 叩nngen.
In het document mogen alleen aan het beg 血 kantlijn-, tab- en vergelijkbare zel ガ ngen
staan. Er mag geen geb 盛k gema 司ki worden van lettertype-zettingen (met
uitzondering van cursief) of pagina 叩 maak. Lettertype-wijzigingenanders dan cursief
kunnen aangegevenworden op 血 van de bijgeleverde prints. In het algemeen geldt:

houd het document zo 'schoon' mogelijk.
Dc bijdragen moeten gesteld zijn in de voorkeurspelling.
Door de redactie aanvaarde k 叩ij geldt als di 司永 lare tekst.
Dc r 叩 roductierechten van eventuele illustraties moeten door de auteur geregeld
worden.

Dc namen van boeken en tijdschriften worden gecursiveerd, de titels van art
moet men tussen ci 水 dc aanhalingstekens plaatsen.

止

den

Dc opbouw van en de interpunctie tussen de verschillende onderdelen van de titelbesch 埼 ving van monografie 血 is als volgt: auteursnaam: titel. plaats j ＆嘱p昭 inering.
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