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Kopij-aanwijzingen

Zie binnen-achterkant van het omslag

Ezongen dat et over den diek dreunde
Zang- en dichtkunst in het achttiende-eeuwse Maassluis*
MARCO DE NIET
Wanneer Anna Willis zich tijdelijk in Rotterdam heeft gevestigd in verband met een zieke
tante, brengt ze met haar waarde vriend Smit een bezoekje aan Maassluis. Ze doet per
brief verslag aan haar vriendin Sara Burgerhart: "'t Is een zeer fraaije plaats, wat de
ligging betreft; doch ik heb geen zin in Dorpen, die zo Stedelijk zyn. 't Is, zo als men
zegt, ik wil en ik kan niet".' Met ruim 5000 inwoners is Maassluis in de achttiende eeuw
inderdaad groot voor een dorp, en door de bedrijvigheden in en rond de haven heeft het
in het geheel geen landelijk karakter. Maar niet iedereen deelt de mening van Anna Willis
dat de grootte ten koste gaat van de aantrekkelijkheid. In 1742 noemt een chroniquer van
Holland Maassluis "het grootste, fraaiste en welvarendste dorp van het Zuider-kwartier van
de provincie Holland". 2 De bewoners van Maassluis lijken diezelfde mening te zijn
toegedaan. Een jaar eerder, op 15 maart 1741, treedt Maria van Roye te Maassluis in het
huwelijk met haar Brielse vrijer, de schepen Theodorus Beels. Gezien de professie van de
echtgenoot is het begrijpelijk dat het nieuwe stel zich aan de overkant van de Maas zal
vestigen. Een van de gasten op het huwelijksfeest kan het niet nalaten, zijn ongenoegen
hierover aan Maria kenbaar te maken: 3
Wen gy lekkertjes woud spyzen
Op uw wenk stond alles ree,
Snippen, haen en patryzen,
En het lekkerste uit de zee,
Woud gy ryden, woud gy vaaren
Woud gy wandlen naar den hof,
Woud gy speelen op uw snaaren,
Noyt ontbrak U vreugt of stof
Waarom gaat gy dan zo heenen
Uyt Uw aardsche Paradys!

Maassluis paradijselijk noemen is natuurlijk dichterlijke overdrijving. Dat hoort nu
eenmaal bij een bruiloftsfeest. Maar er zijn andere aanwijzingen waardoor we niet hoeven
te twijfelen aan de redelijke welvaart die de inwoners van Maassluis kenden, althans in
tijden van vrede. Een van die aanwijzingen is de redelijk snelle groei van het dorp.
Maassluis is vermoedelijk in de veertiende eeuw ontstaan rond enkele sluizen in het zuiden
van het ambacht Maasland, die zorgden voor de afwatering van het gehele Delfland. Aan
het einde van de vijftiende eeuw stonden er in Maassluis, toen ook wel Maeslantsluys
genoemd, zo'n 80 huizen. 4 Weer een eeuw later is het dorp een strijdtoneel in de oorlog
tegen de Spanjaarden. Vanwege de strategische ligging van het dorp werd buitendijks, in
de havenkom, een schans aangelegd door Marnix van St. Aldegonde, ter verdediging van
het achterland. Desondanks werd Maassluis tot tweemaal toe door de Spanjaarden ingenomen. Maar rond 1600 heeft het dagelijkse leven zich weer hersteld in het dorp, dat
dan ongeveer 2500 inwoners telt en een visservloot heeft van ongeveer 40 schepen. 5 Nog
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eens honderd jaar later is dit bewonersaantal verdubbeld, en is er niet alleen meer sprake
van een rijk economisch, maar ook een veelzijdig cultureel leven.
Een ander bewijs voor de opkomende welvarendheid van Maassluis zijn de fraaie gebouwen die in de loop van de zes- en zeventiende eeuw zijn neergezet - en waarvan er nu
nog enkele bestaan -. Voorbeelden zijn het Delflandhuis, waar de dijkgraaf en de hoogheemraden van Delfland vergaderden; het beroemde hotel De Moriaan, dat aan de haven
lag en vlak voor de Tweede Wereldoorlog is afgebroken; het dorpshuis, op de dijk
gelegen, waarin het Kollegie van Visscherij vergaderde; en natuurlijk de Grote Kerk uit
1639, buitendijks gebouwd op de plek waar voorheen de Schans lag. De bouw van de kerk
is bijna geheel gefinancierd uit een extra heffing op iedere ton vis die verhandeld werd.
Hieruit moge tevens blijken hoe belangrijk de belasting op de vis was als algemene bron
van inkomsten voor het dorpsbestuur.
Uit bewaard gebleven boedelinventarissen komt Maassluis na 1700 over als een redelijk homogene, statische samenleving. De sociale afstand tussen de bevolkingsgroepen was
redelijk gering, ambachtslieden combineerden hun werkzaamheden vaak met bestuurlijke
taken. 6 Een verklaring voor dat statische karakter en het redelijk stabiele inwonersaantal
tot ver in de negentiende eeuw ligt in de strakke geografische grenzen die Maassluis had.
Na langdurige onderhandelingen ging de Ambachtsheer in 1614 accoord met de scheiding
tussen het vissersdorp Maassluis en het agrarische, in oppervlakte veel grotere Maasland,
met inwilliging van de eis van Maasland en Delft, dat de grenzen van het rechtsgebied van
Maassluis strak bepaald werden. Tot 1941 zijn deze grenzen vrijwel ongewijzigd gebleven.
Die homogeniteit wreekte zich in tijden van oorlog. Omdat een groot deel van de
bevolking, inclusief de kinderen, werkzaam was in de visserij, had iedere (zee-)oorlog
direct gevolgen voor de welvaart in het dorp. De Maassluise visserij legde zich niet alleen
toe op wat genoemd werd de `grote visserij', de haringvangst - de specialiteit van Vlaardingen -, maar vooral ook op de `gewone visserij', zoals de jacht op kabeljauw en schelvis. Belangrijke visgebieden waren de wateren rondom IJsland en de Doggersbank. In
tijden van oorlog werden er blokkades aan de monding van de Maas opgeworpen, waardoor de vissersvloot niet uit kon varen. Of vissersschepen op zee werden door Engelsen
of kapers uit Duinkerke en omstreken buitgemaakt, een gebeurtenis die vanzelfsprekend
niet alleen economische gevolgen had. Gebrek aan nering in Maassluis ten gevolge van
oorlog had ook consequenties voor het achterland, ten minste als we het volgende liedje
mogen geloven, getiteld "Lof over Maas-Sluys":'
U neering ziet men zeer vermeeren,
Van uwen Hoek en Haring-vaard,
Die houd ook mening Mensch in eeren,
Door de Wereld is zy vermaard:
Gy voed aan alle kant,
Het gantsche Vaderland, Zeer schoon
Buyten veel and're Steden
Zo spannet gy de kroon.

Diezelfde rol als voedster van het vaderland krijgt Maassluis in een ander liedje, met bijna
dezelfde titel: "'t Lof van Maas-sluys". 8
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Want gy spijst aan alien kand,
De menschen zeer veelerhand;
't Zy wanneer het wezen mag,
's Winters, en ook Zomerdag.

Maassluise liedboekjes

Bovenstaande coupletten komen uit liedboekjes die als thema de Maassluise visserij
hebben, zoals Net Nieuw Maas-Sluysche hoekertje door Cornelis L. Denik uit ca. 1660, het
Nieuw liedt-boek, genaemt 't Maes-sluysche tydt-verdryfdoor
Gerrit Leendert Boxhoorn
uit 1671 en het Maas-sluysche Compas en de Maas-sluysche Meeuwe-klagt, beide
geschreven door Frank (of Frans) Arentsz Metael en voor het eerst aan het eind van de
zeventiende eeuw verschenen. Deze liedboekjes zijn tot ver in de achttiende eeuw
herdrukt, en meestal door Dordtse, Delftse en Amsterdamse uitgevers op de markt
gebracht; van het Maas-sluysche compas bijvoorbeeld moeten er meer dan 14 drukken zijn
verschenen. 9
In de voorwoorden of drempeldichten van deze boekjes worden meestal de vissers op
zee aangesproken. De boekjes waren enerzijds bedoeld om de mannen verstrooiing te
bieden, anderzijds om hun ootmoed voor Gods wil bij te brengen. Het leven van vissers
en hun familie werd immers dagelijks bepaald door zowel hoop op en vertrouwen in een
gezegende vaart, als angst voor een tragische afloop. Die liedboekjes vervullen duidelijk
een troostende functie. Naast liedjes over Maassluis en zijn visserij, komen er veel
religieuze liederen in voor. Sommige zijn algemeen van strekking, met een calvinistische
toonzetting, zoals het "Klaeg-liedt, gesongen over lighamelyke schuldt",' andere gaan in
het bijzonder over de risico's van de visserij en vooral over de wil van God. In een enkel
geval wordt een specifieke gebeurtenis bezongen, zoals in het lied met de volgende tite1: 11
Een waarachtig lied, vermengt met blijdschap en weenen, behelzende 't droevig agterblijven
van vier Hoekers drie van Maas-Sluys en een van Vlaerding: en de wonderlijke verlossinge
van Huybregt Arentsz Jongman, woonagtig op Maas-Sluys, oud 23 Jaar, die alleen daer van
behouden is aan Lant gekomen; na dat hij Schipbreuk had geleden. Alles in dit Liet
uitgebreid.

Na dit lied volgen nog enkele andere over deze tragedie, waarin Huybregt Jongman
opgeroepen wordt God te bedanken voor zijn redding.
Bruiloftsliederen nemen in deze liedboekjes ook een opvallende plaats in. Frank Metael
noemt dit "gedichten met noch een korte aanmerkinge over de tegenwoordige liefdeloozen
tijd, waar inne de ware liefde nauwelijks te vinden is". I2 Voor het voorkomen van dergelijke liedjes in vissersliedboekjes kan ik wel enkele redenen bedenken, maar het lijkt me
op dit moment gepaster te wachten op de bevindingen van Ton van den Dungen, die een
grondiger onderzoek verricht naar de Maassluise liedboekjes.
Rederijkers

Geven deze liedboekjes al blijk van een bloeiende zangcultuur in en rond de visserij, het
oudste Maassluise liedboekje, Het Nieuw Maas-Sluysche hoekertje van Cornelis Denik, zet
ons ook op het spoor van een meer geformaliseerde dichtcultuur in Maassluis. Dit liedboekje heeft namelijk als motto de spreuk: "'t Welvaren van Maas-sluys, hangt aan Gods
zegen", wat mogelijk verwijst naar de spreuk die de Maassluise rederijkerskamer De
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Mostertblom sierde: "'t Hangt aen Gods zegen". De Mostertblom werd in 1617 opgericht,
met goedkeuring van schout en schepenen in de vorm van een reglement." Dat het gezelschap zich niet zo heel veel aantrok van dat reglement blijkt uit aanvaringen met het
dorpsbestuur, die herhaaldelijk voorkwamen. De kamer werd bij het vieren van de Vrede
van Munster in 1648 "ontuchtigheijt, moet- ende quatwillicheijt" verweten, met als gevolg
dat ze niet meer tijdens kerkelijke feestdagen mocht optreden, en dat de toneelstukken die
opgevoerd werden, eerst moesten worden goedgekeurd. 14 Helaas is er weinig bekend
gebleven over de stukken die in Maassluis en elders zijn opgevoerd door De Mostertblom.
Ook over eventuele andere dichterlijke voortbrengselen is niets met zekerheid bekend. Het
lijkt mij aannemelijk, gezien het motto, dat het liedboekje van Cornelis Denik verband
houdt met activiteiten van de kamer, maar bewijs daarvoor ontbreekt vooralsnog. Wellicht
moeten we de Mostertblom als een soort carnavalsclub beschouwen, die actief werd
wanneer er iets te vieren viel. Want hoewel het erop lijkt dat deze rederijkers weinig
moeite hebben gedaan om zich in druk te vereeuwigen, heeft de kamer toch bijna een
eeuw bestaan. Pas in 1707 werd de Mostertblom opgeheven. Enkele van haar bezittingen
zijn bewaard gebleven, omdat die na de opheffing overgebracht werden naar het Weeshuis.
Hendrik Schim
Veel beter ingelicht zijn we over de dichterspraktijken van de twee belangrijkste
Maassluise dichters uit de achttiende eeuw, Hendrik Schim en Willem van der Jagt.
Hendrik Schim (1695-1742) was telg uit een aanzienlijk Maassluis' geslacht. Al direct
na de scheiding van Maassluis en Maasland treffen we leden van de familie Schim aan in
het dorpsbestuur van Maassluis. Hendriks vader, Pieter Schim, heeft van 1698 tot aan zijn
dood in 1737 vrijwel onafgebroken bestuurlijke taken verricht, als burgemeester of als
schepen. Zelf is Hendrik ook kort burgemeester van Maassluis geweest, van 1738 tot
1740. 15 Daarnaast was hij vermoedelijk leerhandelaar.' 6
In 1723 trouwde Hendrik Schim met Anna Buis, en uiteraard was dat een goede
gelegenheid om de dichterlijke ader van de familie te laten vloeien. Zowel vader Pieter als
broer Jacob kanaliseerden hun geestrijke woordenstromen in feestzangen.' 7 Er is alle reden
de dichterlijke activiteiten van de familie Schim te omschrijven met watermetaforen. Voor
dichtende inwoners van Maassluis was het onvermijdelijk dat het water, de rivieren, de zee
en de visserij belangrijke inspiratiebronnen waren. Een couplet uit het bruiloftslied van
Pieter Schim, Hendriks vader dus, waarin tevens de nog immer actuele competentiestrijd
tussen Rotterdam en Amsterdam weerklinkt: 18
'k Juich nu 't Y de vlag moet stryken
Voor de havenryke Maas,
Die uw Bruit ziet glansryk pryken
En begroet met stroomgeraas,
Daar zy langs heur klaverzoomen
Met haar groene wierparuik
Naau haar blijdschap kan betoomen,
Leunende op haar glaze kruik.
Is dit waar? en zwelt myn ader
Met de Maas nu boven 't peil?
Of verlies ik my als vader
In dit trougeluk en heil?
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Broer Jacob gebruikt de zee als beeld voor huwelijkstrouw: 19
Gy zwaaide uw min en konst en offer,
En volgde uw Lief, gelyk een doffer
Zyn goutgewiekte ringelduif.
Zoo volgt de zoute zee de duinen,
De baren 't strant [...]

Een vriend van Hendrik Schim, Arnold Hoogvliet, eindigt zijn bijdrage met een ineenvlechting van beeldspraak, handig gebruik makend van de achternaam van de
bruid - Buis - en het traditionele beeld van het huwelijk als een schuitje:'
a Bruigom, daar ge met uw BUISJE heen moogt varen
Naar eene mime zee van wellust, zagt van baren
En laag van deining; daar men van geen noortstar weet,
Maar af- en aanzeilt op de trekking der magneet.
Welaan - verlaat den wal, geprest door voordewinden,
Terwijl wy roepen met de magen en de vrinden:
Bevracht uw BUIS, 6 SCHIM! en breng uit zulk een zee
Een voile lading van gevleeschte SCHIMMEN med!

Uit het redelijk omvangrijke oeuvre van Hendrik Schim zelf blijkt dat het water ook zijn
dichterlijke verbeelding stimuleerde, maar dan wel anders dan bij de auteurs van de eerder
vermelde liedboekjes. Hendrik had het namelijk niet zo op het vissersleven; hij lijkt een
echte landrot. Van zijn hand geen stoere zeemansliederen, maar lofzangen op de tuin van
zijn vader' en hofdichten op de buitens van vrienden, zoals `Koningsrust' van Gerrit
Alewijnse Conink, en `Haveziche van Willem Vlaardingerwoudt, beide gelegen aan de
Westgaag, "een groot half uur buiten Maessluis".' In 'Het zalige lantleven', een zededicht
in drie boeken, verkiest hij zonder enige aarzeling "'t zoet en zalig buitenleven / Des
gerusten akkermans" boven het Leven op zee:'
Laet de zee vry, dol van toren,
Schuimen, geeslen 't hoog gestarnt,
Schip en bootlui bei versmoren,
Als zy vreeslyk bruischt en barnt.

Ook in zijn bruiloftslied voor Maria van Royen en Theodorus Beels, u weet wel, dat
stelletje dat besloot in Den Briel te gaan wonen omdat hij daar schepen was, laat hij
blijken geen positieve associaties te hebben met de zee: 24
Indien ik met mijn Tier de worstelende winden
Kon in hunn' kerkers binden,
Men zag dat vloekgespan, die geessels van de zee,
Wel haest in rust en vree;

Overigens beschouwt hij vissen wel als een aangename bezigheid, maar dan wel relaxed,
met een hengeitje Tangs de waterkant, en niet op voile zee. In het tweede boek van zijn
`Zalige lantleven' beschrijft hij het als volgt: 25
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Uit: /E. Francken, He ilig ge bruik des orge ls, 173 4.
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de landman] vischt vaak met lust en yver,
Hengelt met de hengelroe,
Werpt zijn visschen in den vyver
Stukjes voedzaam koren toe,
Schiet de schakels, fyn van garen,
Uit in 't water, jaegt den visch
In het vischtuig, bergt ze in karen,
En bewaert ze voor den disch.
Hij

Ik wil hier niet de indruk wekken dat water het belangrijkste thema is in het oeuvre van
Hendrik Schim. Dat is namelijk zonder enige twijfel de christelijke (gereformeerde)
religie. Zijn eerste grote dichtbundel is getiteld Bybelpoezy (1723). Later volgden nog
werken als Bybel- en zededichten (1726) en De heerlykheit van Kristus en Kerk, en andere
Bybelzangen (1731). Maar in zijn gelegenheidsdichtwerk, en dat is niet onaanzienlijk in
omvang, staat Maassluis centraal en zijn vele verwijzingen te vinden naar de zee en de
visserij. Zoals in zijn bijdrage 'De kerk spreekt', een gedicht geschreven ter gelegenheid
van het honderdjarig bestaan van de Grote Kerk van Maassluis in 1739. 26
Vergroot Maessluis; bekroon zijn scheepvaert, doen den stroom
Die langs zijn boorden vloeit van honig overvloejen:
Dan zal men onder 't loof van zijnen vijgenboom,
Den Godtsdienst, en den Vred gelijk een roos zien bloejen,
Dan zeilt het Scheepje van zijn Welvaert voor den wint.

Het gedicht waaruit deze regels komen, is vereeuwigd op een jubelbord' in de Grote
Kerk, vervaardigd ter gelegenheid van dat eerste eeuwfeest. Er zijn nog andere versregels
van Hendrik Schim in de Grote Kerk te vinden. Op het kerkorgel bijvoorbeeld. Dit orgel,
vervaardigd door Rudolff Garrels, is in 1732 aan de kerk geschonken door de toen 90jarige Govert van Wijn, reder en tevens secretaris van het Maassluise Visscherij-collegie.
Uiteraard werd dit indrukwekkende orgel met meer dan 3000 pijpen 27 ingewijd met een
gepaste predikatie over het "heilig gebruik des orgels" door dominee iEgidius Francken en
enige gezangen van de familie Schim en anderen. De publikatie van deze predikatie en
gezangen kon Jacob Campo Weyerman niet echt bekoren. In de rubriek `Boeknieuws' in
zijn tijdschrift Den Kluyzenaar in een vrolyk humeur uit 1733' schrijft hij:
Met vermaak heb ik de Gezangen doorzien, gedicht ter eere van de inweying des
Maassluyschen Orgels, by Hendrik, Pieter en Jakob Schim, drie dichters, wier rollende
vaarzen het gehoor der Nederlanders konstiglyk komen te streelen.

Vervolgens presenteert hij de lezer een onvervalst staaltje tekstkritiek, door een gedeelte
van het gedicht van Hendrik Schim regel voor regel te analyseren. Het gedicht en de
analyse zijn integraal te vinden in Het verlokkend oofi, 29 dus zal ik me hier beperken tot
een voorbeeld.
Schim dicht:
Verhef Van Wyn met keel en snaar;
En wil met juychende orgelklanken
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Hem voor het Spel en Speelloon danken,
En voeren op 't muziek altaar.

Weyerman bekritiseert:
Nu neem ik de vryheyt van te vraagen aan Hendrik Schim, of hy voorneemens is het
hervormt kerkgevaart van Maassluys te doen wedergalmen door bassen en fioolen, gelyk als
de Roomsch katholieke kerken; dan of hy een uytvinding in de mouw heeft, om het pas
gebooren Orgel te verryken met konst-snaaren?
Ey zeg ons eens, hoe komt dat t'zamengestelt woord van Speelloon to pas in een ernstig
gedicht? Indien dat woort wiert gebruykt in de beschryving van een Zeedyks speelhuys,
alwaar den Organist zyn aandeel trekt uyt het speelloon van de fioolisten, dan was 't nog in
te schikken; maar in een kerkgezang raakt die beschryving kant noch wal.

Wat Weyerman natuurlijk niet wist, en met hem de meeste lezers, is dat Govert van Wijn
niet alleen het orgel had geschonken, maar ook een fonds had opgezet, waaruit de organist
betaald kon worden. Hoe dan ook, de conclusie van Weyerman over Hendrik Schim als
Parnasbezoeker is duidelijk: "Hoor, Hendrik Schim, gedenk [...] dat een dichter veeltyds
op hooge stelten klimt, om in de laagte te belanden." Voordat wij nu genoegzaam
achterover leunen, bevestigd in onze mening over de superioriteit van Weyerman, is het
niet onaardig de opmerking van K.G. Lenstra in Het verlokkend ooft over deze passage in
herinnering te roepen:"
Had de podet willen repliceren op Weyermans kritiek, dan had hij met vrucht kunnen wijzen
op het weinig duidelijk en meer suggererende dan betogende karakter van zijn eigen proza,
een hebbelijkheid die meer kwantitatief dan kwalitatief van Schims taalgebruik verschilt.

Uiteraard heeft de kritiek van een controversiele vrijdenker geen indruk gemaakt op de
Maassluise aanhang van de drie Schimmen. Wanneer een kleine twintig jaar later een
andere Hendrik Schim in het huwelijk treedt 31 kan men in de bruiloftsliederen niet om
zijn familie heen:
,

Kon 't wydvermaarde drietal Schimmen 32
WelrdomPzy,
Nu eens ten duistren grave uitklimmen,
Men zag de gryze Maasstroom, bly
Ten rei gaan, op fikse snaren,
En juichende, 't bemoste hooft,
Opsteken uit de blanke baren!
Maar och! die lichten zyn verdooft,
Wier namen in hun dichten leven
En staag op duizent tongen zweven.
Willem van der Jagt

De auteur van deze verzen was Willem van der Jagt (1727-1805), vermoedelijk een neef
van de jonge Hendrik Schim. Hij eert de dichters Schim niet alleen om de bruidegom te
vleien; twintig jaar later schrijft hij een gedicht in reactie op de oproep van het Haagse
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genootschap Kunstliefde Spaart Geen Vlijt over "de waare vereischten in een' dichter". In
zijn gedicht, dat bekroond werd met de tweede zilveren penning, voert Van der Jagt de
Dichtkunst op, die stelt dat een dichter moet beschikken over "kundigheid", "een hemelsche aandrift in de zinnen" en een "ijvergloed". 33 Die ijver kan hij onder andere aan de dag
leggen door illustere voorgangers te bestuderen.
Hij gaert een' ganschen letterbondel
Uit Anslo, Bake, Zeeus, Oudaan,
De Haazen, Rotgans, Westerbaan,
Mauritius, de Marre en Schimmen;

Wier dichtvuur plagt om 't heetst te glimmen.

Hij geeft hier Pieter en Jacob Schim, de vader en broer van Hendrik, meer eer dan ze
verdienen. Verder dan het dichten van standaard gelegenheidswerk zijn ze immers nooit
gekomen. Ook Willem van der Jagt lijkt, als de bard van Asterix, geen gebeurtenis in
Maassluis voorbij te laten gaan zonder zijn stem te verheffen - ik zal daar nog wat
voorbeelden van geven. Als hij alleen maar dit soort gedichten was blijven schrijven en
voordragen, had hij net als de Schimmen niet meer vergaard dan wat lokale roem. Maar
op twee wijzen wist hij ook buiten Maassluis naam te maken.
Veel van zijn sociale contacten buiten Maassluis heeft Willem van der Jagt te danken
aan zijn lidmaatschap van genootschappen, zoals het genoemde Kunstliefde Spaart Geen
Vlijt en Studium Scientiarum Genitrix te Rotterdam. Uit bewaard gebleven correspondentie en aan de hand van zijn gedichten weten we dat hij bevriend was met mensen als Johan
van Hoogstraten, Abraham Blusse en Ahasverus van den Berg. We treffen bijvoorbeeld
gedichten van hem aan in de bundels verschenen ter gelegenheid van Van Hoogstratens
huwelijk en de geboorte van zijn kinderen,' maar ook in diens bijzonder fraaie album
amicorum, waarin eveneens auteurs als Willem Bilderdijk, Rhijnvis Feith, Gerrit Paape en,
zojuist al genoemd, Abraham Blusse een blijk van vriendschap hebben opgetekend. 35
Waarschijnlijk gestimuleerd door zijn ervaringen in deze genootschappen probeerde
Van der Jagt ook in Maassluis een vereniging van de grond te krijgen, en wel een departement van de Oeconomische Tak van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.
Naast hem bestond de Commissie van Directie uit Bartholomeus Kooy, Pieter Schim en
Jan Schim. Dat zijn dan gelijk vier van de twaalf leden die het departement in 1780 kende.
Een van hun belangrijkste wapenfeiten was het opzetten van de spin- en vlasschool voor
jonge en arme kinderen, in samenwerking met de kerkeraad en het gemeentebestuur. Om
de kinderen te stimuleren goed en snel hun werk te doen, werd er op 19 mei 1785 een
spinwedstrijd gehouden in de Kleine Kerk. Willem van der Jagt mocht, als bestuurslid,
enige coupletten voordragen."
Behalve als genootschapsman wist Van der Jagt zich ook, met name in Holland, te manifesteren als fel verdediger van de rechten van de burger. In 1751 had hij nog de dood van
Willem IV openlijk betreurd in een Rouwklagt, 37 maar enkele jaren later is het definitief
gedaan met zijn respect voor het Oranjehuis. Het voert te ver om hier nu uitgebreid op in
te gaan. De laatste decennia van de achttiende eeuw waren voor Maassluis zeer onrustig,
omdat het dorp een broeinest was voor zowel patriotten als Orangisten. Afhankelijk van
het landelijk succes werd nu eens de ene partij verjaagd, dan weer de andere.' lk wil hier
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slechts enkele voorbeelden geven van de wijze waarop Willem van der Jagt de dichtkunst
aanwendde om stemming te maken in deze woelige periode.
Gingen de gelegenheidsgedichten van vader en zonen Schim vooral over inwijdingen
van nieuwe predikanten, jubilea en huwelijken, die van Van der Jagt, die "contrarolleur
der Convoyen en Licenten" was, 39 kregen een politieke en maatschappelijke lading. In
1762 bijvoorbeeld verscheen zijn Breidel voor den drift tot den oproer, waarin hij het ongenoegen van de protestanten in Maassluis verwoordde over het feit dat in de havenkom,
langs het pad naar de Grote Kerk, een schip lag van een katholieke schipper met in top een
vlag met een afbeelding van Maria Magdalena.' Hoewel Van der Jagts pamflet het woord
`breider in de titel voerde, liet hij er geen misverstand over bestaan hoe schandalig hij dit
vond. De katholieken hebben in Maassluis altijd bijzonder weinig ruimte gekregen om hun
godsdienst te beleven. Het duurde tot 1787 voor katholieke diensten er op beperkte schaal
werden gedoogd, op voorwaarde dat ze niet tegelijkertijd met de diensten van de
`publique' godsdienst begonnen of eindigden. 41 In ieder geval, het protest dat Van der Jagt
had verwoord, had succes, want het schip werd eerst naar de overkant van de haven
gebracht, en kort daarop werd de vlag in beslag genomen en overgebracht naar Delft.
Ook tijdens de Vierde Engelse Oorlog wendde Van der Jagt de dichtkunst aan om zijn
dorps- en landgenoten op te jutten. Zo schreef hij in 1781 het gedicht De Batavier
opgewekt en aangemoedigd, 42 waarin opvalt dat ook voor Van der Jagt de visserij op zee
een dichterlijk ijkpunt is:
Helaas! ...Maar neen: er is geen tijd tot klagen.
geen klagt brengt ooit een Zeeman uit de lij.
Men gorde slechts het blinkend staal op zij.
Men rust zich toe om Monsters weg te jagen;
Roofmonsters van het menschelijk geslacht,
Uit Satanspoel ontijdig voortgebracht.

Nadat eind 1784 de Staten van Holland besluiten hadden genomen over de burgerbewapening op het platteland, werden de vier compagnieen die in Maassluis actief waren geweest
tijdens de Vierde Engelse Oorlog, omgevormd tot een exercitiegezelschap van vrijwilligers, geheten Wry en Getrouw te Maassluis'. 43 Willem van der Jagt was een van de
initiatiefnemers en tevens Commissaris van het gezelschap, waarvan ook de toenmalige
schout, Pieter Schim, lid was. Op 20 oktober 1785 werd het exercitiegezelschap officieel
geInstalleerd, en uiteraard droeg Willem van der Jagt bij deze gelegenheid enkele verzen
voor. 44 Dat hij een fel voorstander was van een goede burgerbewapening, blijkt ook uit een
oproep in dichtvorm die hij rond de jaarwisseling 1786/1787 in De Post van den NederRhijn deed om geld te storten in "'t Vaderlandsche Fonds" ten behoeve van een algehele
burgerbewapening. 45 Zo zijn er meer voorbeelden te geven van zijn her als politiek wapen.
Uiteraard werden er sancties tegen Van der Jagt genomen na het herstel van Oranje in
1787: op 1 oktober van dat jaar werd hij opgepakt en naar de Gevangenpoort in Den Haag
overgebracht. Maar na enkele dagen werd hij alweer ontslagen. In 1795 treffen we hem
opnieuw op de politieke voorgrond in Maassluis: op 23 januari van dat jaar richtten
Willem van der Jagt, zijn zoon Adriaan en de eerder genoemde Bartholomeus Kooy, die
dorpssecretaris was van Maassluis, de Vaderlandsche Societeit Wrijheid, Gelijkheid en
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Broederschap' op, ook wel genoemd de Volksvergadering'. Deze Societeit heeft voorbereidingen getroffen voor de invoering van de Municipaliteit in Maassluis. Door middel van
"onderlinge gesprekken en Redewisselingen" hoopte de Societeit tevens een bijdrage te leveren aan de "Volksverligting". Van der Jagt, inmiddels bijna 70 jaar, zal zich hier als een
vis in het water gevoeld hebben. Hij werd zelfs kort na de oprichting als afgevaardigde
gezonden naar een vergadering van burgers van "onbesloten plaatsen" in Leidschendam. 46
Psalmberijming

Naast de heethoofdige strijd tussen de patriotten en Orangisten was er in Maassluis in de
jaren zeventig van de achttiende eeuw nog een andere rumoerige tweespalt waarin Willem
van der Jagt een prominente rol heeft gespeeld. Deze strijd heeft alles van doen met de
zangcultuur in Maassluis; het betreft namelijk de invoering van een nieuwe psalmberijming in 1773.4' Op 1 oktober van dat jaar verordonneerden de Staten van Holland dat het
"nieuw en verbeterd Psalmgezang so ras het selve met den druk sal zijn gemeen gemaakt,
in den Gereformeerde Kerken deeser Provincie alomme sal worden ingevoerd."" De oude
psalmberijming van Petrus Dathenus, die dateerde van 1566, kwam hiermee te vervallen.
Een belangrijk verschil tussen de oude en de nieuwe psalmberijming was de gewijzigde
toon- en maatzetting. De nieuwe psalmen moesten sneller gezongen worden, en ook de
melodieen waren iets levendiger. Nadat het gemeentebestuur van Maassluis de verordening
van de Staten had bekend gemaakt, bleek er onder een deel van de kerkgangers veel onwil
te bestaan om de oude zangwijze op te geven voor de nieuwe "Dans- en Comediezang".
Interessant is het argument dat de vissers op zee bij thuiskomst hoogst onaangenaam
getroffen zouden zijn, wanneer bleek dat in de tussentijd de kerkdiensten een geheel ander
karakter hadden gekregen. 49 Het gevolg was dat kerkdiensten werden verstoord, doordat
sommigen tegen de voorzang en het orgelspel in vasthielden aan de oude zangwijze. 5°
Vorenigtjdvlmwreugopd zanwije.Mrdomvan176
liep de situatie geheel uit de hand, toen voorstanders van de nieuwe zangwijze opnieuw
een poging deden deze ingevoerd te krijgen. Als tegenreactie werden ze op straat of in hun
eigen huis bedreigd en soms zelfs afgeranseld. Ook Willem van der Jagt kreeg het zwaar
te verduren. Immers, het waren genootschapsvrienden van hem, zoals Ahasverus van den
Berg, die de hand hadden gehad in de nieuwe berijming, en hij werd schuldig geacht aan
het opdringen ervan aan de gemeente. Toen ook nog eens bekend werd dat hij werkte aan
een boekje getiteld Vredebazuin, of Aanspooringe tot eendrachtig Psalmgezang aan de
Gemeente van Maassluis, was conservatief Maassluis in last. Zonder dat de inhoud ervan
at bekend was, gingen tegenstanders ervan uit dat er beledigingen aan het adres van de
Maassluise vissers in voorkwamen. Meerdere malen zijn Van der Jagt en zijn gezinsleden
bedreigd en daadwerkelijk aangevallen. De kerkmeesters en het gemeentebestuur drongen
aan op een oplossing en stelden een compromis voor in de vorm van een psalmuitvoering
met middenlange tonen. Maar deze beviel geen van beide partijen. Uiteindelijk werd door
ingrijpen van de Ambachtsvrouwe van Delfland en de Staten van Holland de tweespalt
beeindigd en werden de oproerkraaiers gevangen genomen of uit Maassluis verbannen.
Niet zonder gemor werd uiteindelijk de nieuwe psalmberijming geaccepteerd, maar mij is
verteld dat de oude, langzame zangwijze nog tot in onze eeuw in gebruik is geleven in
sommige kerken, niet alleen in Maassluis, maar in de hele regio Zuidelijk Holland.
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Met deze voorgeschiedenis in het achterhoofd, is het duidelijk waarom Wolff en Deken
hun personages Anna Willis en de heer Smit een bezoek laten brengen aan Maassluis. Dat
bezoek was namelijk niet door hen ingelast om aan de briefwisseling met Sara Burgerhart
een toeristisch karakter te geven, maar om te illustreren met hoeveel onverstand in hun
ogen de christelijke religie beleden kon worden. Ze laten de heer Smit in discussie treden
met een 84-jarige Maassluise visser over het gezang in de kerk om hem met redelijke
argumenten ervan te overtuigen dat de nieuwe psalmberijming beter is dan de oude. En
hoe kan het ook anders, hij probeert de man te overtuigen door de visserij als ijkpunt te
gebruiken. Zoals gevangen kabeljauw bereid moet worden om gegeten te kunnen worden,
zo moeten ook de psalmen van David verpakt worden. Maar zoals de visser de vanger
blijft van de kabeljauw, zo blijven het Davids psalmen. Alleen de verpakking is beter en
aangenamer. De visser sputtert tegen, en met voorlezing van deze passage wil ik mijn
lezing beeindigen: 51
"lk, en men ouwe Wyf Neeltje Gerrits, ebben die al een zestig jaer mit stichting ezongen,
dat et over den diek dreunde. Maer, men eer, wat ebben er de Sociniaenders toch an te
morsen en te beduimelen? zie, ik zou van die lui niets willen, of durven annemen." "Zeg
eens, Klaas, wat zyn toch Sociniaenders?" "Wel, dat bennen en ope Godlochenaers." "Nu,
zo dat waar is, wees dan gerust, ik verzeker u dat er, in dit geval, geen een Sociniaan de
hand aan heeft." Dit scheen den goejen ouwen Visscher nog niet genoeg; hij voer braaf uit
tegen at die nieuwigheden, die de jonge Leeraars zo al hier en daar invoerden. Maar zyn
werk riep hem; hij gaf den Heer Smit de hand, en bedankte wel honderdmaal veur de
beleeftheid.
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Stof van Dichterspennen
Hermafroditisme en travestie in letteren en Leven in de 18de eeuw*
PETER ALTENA
In de 's Gravenhaegse Courant van 15 november 1752 werd in een advertentie wel zeer
bijzonder vermaak in het vooruitzicht gesteld:
Werd hier mede bekent gemaekt, dat uyt Londen alhier in 's Hage is aengekomen, een Persoon, die
men met regt een agtste wonder van de Wereld zoude konne noemen; dezelve is een HERMAPHRODITE, geboortig uyt Vrankryk, en oud omtrent agtien jaeren. Zedert een Lange reeks van jaeren
heeft men in Europa niets zo zonderlyks gezien, ten minste de voornaemste Personen, zo in Vrankryk
als Engeland, voor dewelke dezelve deer heeft gehad te verschynen, betuygen nooyt iets zo
wonderlyks te hebben gezien. Men kan gemelde Persoon alhier in 's Hage van 's morgens ten 10 tot 's
avonds ten 8 uuren zien, by Sr. Frost, Koopman in Tabak, wonende in de Houtstraet, ieder Persoon
eene guide.
N.B. De Heeren en Dames die genegen mogte zyn dezelve aen hunne Huyze te zien, gelieve zig aen het
bovengenoemde buys te adresseren, en men zal tragte dezelve dieswegens genoegen te geven. 1

De toon die hier door de koopman in tabak aangeslagen werd, is even opgewonden als die
een jaar daarvoor in het Voorberigt' van De Bredasche Heldinne klonk. In De Bredasche
Heldinne, de welbekende beschrijving van het Leven van Maria van Antwerpen, maakte
Franciscus Lievens Kersteman er geen geheim van dat de levensgevallen van zijn "heldinne" voor alles "merkwaardig" waren: zij had als soldaat meer dan vijf jaar "het Land
gediend", ze was in het huwelijk getreden "met een Vrouws persoon" en uiteindelijk ontmaskerd en veroordeeld. 2
Maria van Antwerpen, zoals zij verscheen in geschrifte, en de Haagse hermafrodiet van
Franse komaf hebben veel met elkaar te maken. Aithans, dat hoop ik in het vervolg
aannemelijk te maken.
Voor Hugo de Groot was het vraagstuk van de `biologische interseksualiteit', zoals dat in
moderne studies heet, snel tot een goed einde gebracht: "Geboren menschen zijn mannen
oft wijven: want diemen man-wijven noemt, werden aen d'een ofte d'ander zijde gereeckent, nae den aerd die in haer overtreft." 3 De Groot ontkent in feite tweeslachtigheid: een
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van de twee geslachten overheerst en wat domineert, bepaalt uiteindelijk het geslacht.
Medische observaties bevestigden deze Grotiaanse eenvoud. Nicolaas Tulp onderzocht in
1641 Hendrickgen Lamberts van der Schuyr en meende dat ze hoofdzakelijk vrouw was
en bijgevolg als vrouw beschouwd moest worden. 4 In 1720 suggereert Lambert Bidloo dat
een langdurige ervaring in hermafroditisme-onderzoek hem tot eenzelfde slotsom bracht:
Of 'er ware Hermaphroditen, (menschen van tweederhande Sexe) zyn, daar of heeft men veel
vertellingen; dog ik heb ze altoos bevonden in de eene, of andere der leden slegts wat uyterlyke schyn
dragende, hoe wel zy (om den broode) stoutelyk, en zeer onbeschaamd voorgaven, en veynsden in
beyde volkomen te zyn. 5

Volgens De Groot en Bidloo bestond hermafroditisme dus eigenlijk niet. Logische en
empirische overwegingen speelden bij de ontkenning van hermafroditisme de hoofdrol. Er
waren ook wat andere geluiden. In 1715 publiceerde de jurist A.A. Pagenstecher in
Groningen zijn Admonitoria ad Pandectas en in paragraaf 49 was hij met het hermafroditisme niet zo snel klaar als Grotius. In de september-aflevering van de Boekzael van 1715
kon in het uittreksel gelezen worden:
Uit het recht der natuure kent men van de Redelyke schepselen niet anders, dan menschen en vrouwen,
mannen en wyven, vryers en vrysters, jongens en meisjes (zoo dunkt ons, dat de benoemingen tegen
elkanderen moeten gestelt worden, zal de tedere sekse geenen naem meer hebben) maer de
Rechtgeleerde weet hier ook van Hermafrodyten. 6

Veel meer dan een terloopse erkenning van het hermafroditisme lijkt de beschouwing in
1715 niet op te leveren.
Belangrijker is het Pagenstecher-uittreksel om een andere reden: het grootste deel van
het extract is gewijd aan de hermafrodiet in de literatuur. Er wordt verwezen naar Ovidius
en het vierde boek van zijn Herscheppingen en naar het achtste boek van Valerius Maximus. Slechts enige woorden worden vuil gemaakt aan "eenen Daniel Burghaver, Kleermaeker en Soldaat, die in Italie van eene Dochter in de kraam kwam". Literatuur lijkt bij
het hermafroditisme als kenbron belangrijker dan de observatie. Voor alles is de hermafrodiet een personage uit de literatuur. Slechts schoorvoetend wordt bij authentiek hermafroditisme stilgestaan. In juridische zin bestaat de hermafrodiet in 1715 ternauwernood. Zou
Bidloo hierop doelen toen hij over het hermafroditisme opmerkte: "daar of heeft men veel
vertellingen"?
De prominentie van de hermafrodiet als literair speelgoed blijkt pas goed uit de
wedstrijd die in de Boekzael wordt gehouden. In oktober 1716 worden lezers van het tijdschrift opgeroepen om hun krachten te beproeven op de vertaling van "het beroemde Latynsche puntdigt van het Manwyf (Hermafroditus)". 7 Dat het hier geen dubieus karweitje
betreft, wordt duidelijk waar het tijdschrift laat weten dat het epigram door Politianus,
Lascaris en De La Monnoye "om stryt" in het Grieks vertaald is, terwijl de laatste en
Niklaes Bourbon getracht hebben het in het Frans te vertalen. Succes heeft het Boekzaelinitiatief zeker. Liefst 21 inzendingen bereiken de redactie van het tijdschrift, dat zich juist
op dat moment vaster voet probeert te verwerven in domineesland. De meeste inzendingen
zijn anoniem - uitzonderingen zijn de medicus D. Havart, de winnaar Johan van Doesburg
en M. Kind -, maar niemand stoort zich aan het onderwerp. Hermafroditisme wordt door
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de 21 christelijke heren niet gerecipieerd als een fenomeen dat de geslachtelijke identiteit
bedreigt, maar veeleer als een literatuur geworden speling van de natuur. Een van de
inzenders gaf als appendix bij zijn vertaling dan ook het volgende rijmpje:
Hy is de stof van Dichterspennen,
Daar vaartje en martje in is te kennen. 8

Behalve van de 21 inzenders zijn ongeveer uit dezelfde tijd hermafroditisme-verzen
bekend van Pieter Poeraet, Lukas Pater en Jacob Campo Weyerman. Poeraet, redacteur
van de Boekzael, en Pater vertaalden hetzelfde epigram, maar dongen niet mee naar de
overwinning. Weyerman vertaalde in De Zeldzaame Leevens-Byzonderheden (1738) een
hermafroditisme-vers van John Dryden, naar hij zelf verklaarde. 9 Het papieren, literaire
karakter van de hermafrodiet vormt voor het kluchtpersonage Lubbert in De Belachchelyke
Lotery (1719) van Willem van der Hoeven voldoende aanleiding om wanneer er over
hermafrodieten gesproken wordt op te merken: "daar ik wel van heb gelezen".'
In zijn beschrijving van Maria van Antwerpen haakt Kersteman aan bij deze literaire
hermafroditisme-traditie, waar hij in de inleiding opvallend gebruik maakt van de term
Metamorphoseering en zo naar Ovidius verwijst. Maria van Antwerpen is ongetwijfeld
echt, maar in de beschrijving die Kersteman van haar geeft, is ongemerkt de nodige
`literatuur' gekropen. Het komt mij voor dat in de perceptie van travestie literatuur een
belangrijke rol speelt. Steeds weer wordt gesuggereerd dat meisjes die de broek aantrekken
tot dit wonderlijke gedrag gekomen zijn door lectuur. In De Romanzieke Juffer (1685) van
Bernagie dreigt Isabelle de broek aan te trekken na lezing van travestieromans."
Kersteman laat weten dat den van de argumenten die Maria van Antwerpen had om in haar
nood te kiezen voor de redding van "Mans gewaed en wapenen" bestond in "Heldhaftige
voorbeelden dat Vrouwen sig in den Krygs-Dienst met Lof en Eer gequeeten hebben". 12
Travestie kwam ook in werkelijkheid voor. De door Dekker en Van de Pol samengestelde
lijst van vrouwen die mannenkleren aantrokken, is lang en indrukwekkend. 13 Bijzonder
was travestie desondanks. De opwinding die Kersteman bespeurde in Breda toen Maria
van Antwerpen werd vrijgelaten, laat zien hoe uitzonderlijk het fenomeen van de travestie
was. Voor hermafroditisme geldt hetzelfde: de aanblik van een echte hermafrodiet was
bepaald geen alledaags verschijnsel. In 1752 was er in Den Haag zo'n buitenkansje: een
achttienjarige hermafrodiet werd als een kermisattractie aangeboden. Wel wat goedkoper
was de hermafrodiet in Den Bosch. En niet alleen goedkoper, maar ook doder. In de
bovenkamer van het Bossche rariteitenkabinet huisde tenminste sinds 1686 een "Harmafraudit". 14 In het kabinet aan de Vuchterstraat was de bovenkamer een waar knekelhuis:
het bood behalve aan de "Harmafraudit" nog onderdak aan "het Geraemte van een
Dwerghsken van twaelf jaren" en "Drie Kinderkens gebooren van een Soldaeten Vrouw
verschrickt zijnde op drie Koningenavont van jongens die met de sterr' gingen". In de
catalogus van de verzameling die in 1730 verscheen, komt de hermafrodiet nog gewoon
voor. Er is goede kans dat Jacob Campo Weyerman die meer dan eens lelijke woorden
spendeert aan de Bossche kamer, zich heeft vergaapt aan de hermafrodiet. 15
Belangrijker dan de vraag of Weyerman de Bossche hermafrodiet ooit zag, is de vraag
welke betekenis in 1686, 1730 en 1752 gehecht werd aan de hermafrodiet. In 1686 en
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1730 maakte de hermafrodiet in Den Bosch deel uit van de rariteitenkamer. De rariteitenkamer beoogde een wereld binnen handbereik, een wereld in het klein te zijn. Dat daarbij
een eervolle plaats gegund werd aan het bijzondere, het verbazingwekkende behoeft niet
te bevreemden. In de Bossche rariteitenkamer illustreerde de hermafrodiet de wonderlijke
veelvormigheid van het door God geschapene. De aarde herbergde vreemde kostgangers
en de hermafrodiet was er den van. De kritiek op het rariteitenkabinet, onder andere
krachtig geuit in het werk van Jacob Campo Weyerman, demonstreert dat ongeveer vanaf
1720 het geloof in de ideologie van de verzamelingen begon te tanen. Het lijkt erop dat
het rariteitenkabinet in minder geleerde handen overging en zo zeer de ogen van ongeletterden wist te treffen dat de elite besloot de neus op te halen. Het groteske en bizarre
maakte in 1686 nog organisch deel uit van de pre-museale collectie in de rariteitenkamer,
na 1720 worden de hermafrodiet en andere verwonderlijke geraamten en voorwerpen langzamerhand gebannen uit de belangstelling van de elite.'
Hermafroditisme mocht dan in de waarneming van De Groot en Bidloo niet bestaan, voor
veel dichters en verzamelaars was de hermafrodiet tot globaal 1720 desondanks amusant
en leerzaam speelgoed. De hermafrodiet rekte nadien in rariteitenkabinetten een droef en
stoffig bestaan. Alleen als kermisattractie was er voor de hermafrodiet nog enig succes
weggelegd.
In Den Haag werd in 1752 de hermafrodiet van Franse komaf als een wonder van de
natuur gepresenteerd. Een jaar daarvoor had Kersteman op vergelijkbaar sensationele
wijze Maria van Antwerpen gepresenteerd als speling van de natuur: in zekere zin vormde
Maria met haar "mannelyke Inborst" en haar "Dragonderagtigheid" een geIsoleerd
gepresenteerde rariteit.
In rariteitenkamers, op de kermis en in de literatuur, daar bestaat de hermafrodiet. Het
is in diezelfde wondere wereld van rariteiten, kermisrumoer en verhalen dat de vrouw in
mannenkleren bij voorkeur optreedt. Hermafrodieten en vrouwen in mannenkleren zijn in
de achttiende eeuw op hun best als personages van papier, als "stof van Dichterspennen".
Noten
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2.

3.
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's Gravenhaegse Courant. 's Gravenhage, Anthoni de Groot, 1752, no 137 (15 nov.). Mevrouw B. Sierman,
specialiste op het achttiende-eeuwse kermisterrein, liet weten dat de hermafrodiet ook op de kermis wel
getoond werd. Voorts meldde zij dat het zeer gebruikelijk was dat kermisattracties tegen betaling `aan huffs'
kwamen.
F.L. Kersteman, De Bredasche Heldinne. Ed. R.M.Dekker, G.J.Johannes, L.C.van de Pol. Hilversum 1988.
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L. Bidloo, Panpoeticon Batavum. Amsterdam, Andries van Damme 1720 (UBN 442 b 11), p. 6 noot.
Maendelyke Uittreksels of Boekzael der Geleerde Werelt
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Maendelyke Uittreksels 3 (juli-dec. 1716), oktober, p. 429. Reacties in Ibid., november, p. 537-540;
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P. Poeraet, 'Op den Hermafrodyt. Vertaeling'. In: P. Poeraet, Gedichten. Utrecht, Johan Visch, 1722 (UBA
0 77-1), p. 193; Lukas Pater, 'Op een' hermaphrodiet'. In: Poezy. Amsterdam 1774 (geciteerd via Gerrit
Komrij, De Nederlandse poezie van de 17de en 18de eeuivs in 1000 en enige gedichten. Amsterdam 1986,
p. 1010-1011); Jakob Campo Weyerman, De Zeldzaame Leevens-Byzonderheden van Laurens Arminius.
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Willem van der Hoeven, De Belachchelyke Lotery. Blyspel. Amsterdam, Erfg. J. Lescailje en Dirk Rank,
1719 (UBN 39 c 240), p. 60. Van der Hoeven komt ook voor in het werk van Weyerman, als koffiehouder
in de Kalverstraat in Amsterdam. In dit verband belangrijker is dat al in de Oudheid de hermafrodiet onderdeel van mythologie was. Zie daarover: Marie Delcourt, Hermaphrodite. Mythes et rites de la bisexualite
dans l'Antiquite. Paris 1958. In erotische literatuur ook Hermaphroditus van Antonio Beccadelli (13941471); vgl. J.P. Guepin, De kunst van Janus Secundus. Amsterdam 1991. De hermafrodiet is andermaal populair: vgl. Hella S. Haasse, Transit. 1994, waarin Xenia te raden laat: "Wat ben jij er voor een? Mannelijk,
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[Pieter Bernagie], De Romanzieke Juffer. Kluchtspel. Amsterdam, Albert Magnus, 1685 (KBH 848 C 13),
p. 21 over spelletjes in travestie; de lectuur at op p. 16.
F.L. Kersteman, De Bredasche Heldinne, p. 30; de "Metamorphoseering" op p. 25.
R. Dekker, L. van de Pol, Vrouwen in mannenkleren, p. 151-162: 120 namen. Nummer 41 dient te
vervallen, maar vele namen blijven over.

14. Catalogus van alle de voornaamste Rariteyten die op de Rariteyt-kamer binnen de Stadt 's Hertogen-Bosch
verthoont worden. 's Hertogenbosch, J. van Turnhout, 1686 (RA Noord-Brabant. Arch. Raad van Brabant,

inv. nr 788, dossiernr 2374 - met dank aan Rene Huiskamp (Nijmegen) die deze vroege druk vond). Latere
drukken ("Den Thiende Druck" van 1730 en de verkoopccatalogus van 1794) in Bibliotheek van het
Bossche Stadsarchief (H D 180). Over de stichter van de Bossche kamer, de geleerde virtuoso Cock van
Kerkwijk: M. de Haas, Bossche scholen van 1629 tot 1795. 's-Hertogenbosch 1926, p. 132-135.
15. Kritische herinneringen aan Bossche rariteitencollectie in Amsterdamsche Hermes I, nr 24 (10 maart 1722),
p. 186; Den Ontleeder der Gebreeken II, nr 45 (20 aug. 1725), p. 359; Echo des Weerelds I, nr 26 (15 april
1726), p. 205-206 en vooral nr 29 (6 mei 1726), p.226. Gebalsemde vorstinnen van de Leidse rariteitenkamer worden door Weyerman ook verbaal mishandeld. Catalogus Leidse rariteitenkamer: Catalogus van
alle de principaelste Rarieteyten. Leyden, wed. Daniel vander Boxe 1671. (ex. bibliotheek KUB (Tilburg)
C 2044) maakt wel melding van "Mumie van een Aegyptische Princes, over de 1300. jaren out" ("door D.
Johannis Baptiste Bartolotti" - geschonken?), maar geen spoor van een hermafrodiet.
16. R. van Gelder, `De wereld binnen handbereik. Nederlandse kunst- en rariteitenverzamelingen, 1585-1735.'
In: Ellinoor Bergvelt, Renee Kistemaker (red.), De wereld binnen handbereik. Zwolle 1992, p. 15-38.

De titelprent van De Konst-schilders*
JAN BRUGGEMAN
Op de volgende pagina ziet u de gegraveerde titelpagina uit het eerste deel van De levensbeschryvingen der Nederlandsche konst-schilders en konst-schilderessen (hierna Konstschilders), het driedelige werk van Weyerman, dat in 1729 verscheen. Na de dood van
Weyerman zou er in 1769 nog een vierde deel uitkomen. 1
De meesten van u hebben deze prent wel eens gezien. Maar hoe gaat het? Je vraagt het
boek aan in de bibliotheek, je slaat het open, bekijkt de prent, herkent iets, of herkent niets
en je bladert door. lk wil nu even langer stilstaan bij deze gravure. Over de titelprent en
de andere gravures die in de Konstschilders voorkomen, is al het een en ander geschreven
in het proefschrift van Ton Broos, maar er valt nog wel iets meer over te vertellen. 2
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Het eerste wat opvalt bij nadere observatie is dat de gravure niet gemaakt is op een plaat,
maar dat zij uit twee delen bestaat: een middengedeelte met daarop een allegorische voorstelling, en daaromheen een randversiering, een lijst, waarop acht kleine voorstellingen
staan
Op de afbeelding is het niet zo goed zichtbaar, maar in de witte rand om het middengedeelte ziet u donkere lijnen. Dat zijn de moeten die het drukken van het middengedeelte
in het papier hebben achterlaten.
Hoe komt het dat deze prent is opgebouwd uit twee delen? Die vraag is gemakkelijk
te beantwoorden. De grote middenplaat bestond reeds, maar was niet groot genoeg voor
het papierformaat waarop de Konstschilders werd uitgegeven. Het middengedeelte was
oorspronkelijk de titelprent van een soortgelijk werk: De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen van Arnold Houbraken, uitgegeven tussen 17181721.3 Dit werk verscheen in octavoformaat en het werk van Weyerman is in kwarto. De
titelprent was dus te klein voor het nieuwe formaat. Hij zou gaan zwemmen op de grote
bladspiegel en daarom is de randversiering eromheen gelegd, om de prent op die manier
te vergroten naar het gewenste formaat. Dat is niet alleen gebeurd met de titelprent, maar
ook met de andere losse gravures.
Dit antwoord creeert onmiddellijk weer een nieuwe vraag. Want nu willen we graag
weten of deze techniek al bestond, of dat zij hier voor het eerst werd toegepast. Het
antwoord op deze vraag moet ik u schuldig blijven. Ik ben nog geen werk tegengekomen
waarbij deze techniek ook is toegepast, maar ik ga er vooralsnog van uit, dat deze techniek
al bestond. Als dat zo is, is er dan voor dit werk gebruik gemaakt van nieuwe of reeds
bestaande lijsten? Wederom kan ik het antwoord niet geven, omdat ik de lijsten nog niet
in een ander werk ben tegengekomen. Wie echter de lijsten bekijkt, ziet dat ze nog al
wisselend van kwaliteit zijn. Van de titelprent is die erg fraai, maar er zijn er bij die erg
eenvoudig aandoen; ze hebben grove lijnen en onnauwkeurige voorstellingen. Ik neem
daarom aan, dat de lijsten reeds bestonden en dat de drukker uit zijn voorraad een keuze
heeft gemaakt. Hierbij heeft hij zich toch enigszins laten leiden door de afgebeelde
schilders, want rondom de plaat met onder andere Paulus Potter zien we voorstellingen
van schapen en koeien. 4 Dit voor wat betreft de technische kant van de titelprent.
Ik wil nu met u kijken naar de inhoudelijke kant van de prent. Wat staat erop afgebeeld
en wat is de betekenis daarvan? Ik begin met het middengedeelte. Dit is een allegorische
voorstelling. Ik weet niet of de tijdgenoten van Weyerman dergelijke prenten makkelijk
konden duiden, omdat zij meer vertrouwd waren met de betekenis van de afgebeelde
figuren en voorwerpen. Voor ons twintigste-eeuwers is zo'n prent moeilijk te begrijpen,
maar in dit geval worden we enorm geholpen. Dit gedeelte van de prent vormde reeds eerder de titelprent van het werk van Arnold Houbraken. In dit werk staat naast de prent een
gedicht afgedrukt, getiteld: Op de titelprint. 5 Dit gedicht geeft in versvorm de betekenis
van de prent. Kort samengevat komt het hier op neer. De afbeelding toont ons de Kunstgodin, die de macht van de Tijd tracht te doorbreken, om zo de kunstenaars en hun werk,
die door de Tijd in de vergetelheid waren geraakt, weer voor het voetlicht te brengen. Zij
breekt de zeis en fnuike de vleugels van de Tijd. Haar helpers, de kleine putti, dragen de
portretten weg, om ze te beschermen tegen het bederf en de wormen. De godin verbeeldt
de kunstliefde van de auteur, die met zijn boek de schilders en hun kunst voor eeuwig
tracht te bewaren.
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Die betekenis past uitstekend bij de twee werken. Beide schrijvers hebben getracht
bekende en onbekende schilders en hun werk te beschrijven, zodat ze door latere
generaties niet vergeten zouden worden. Dankzij deze geschriften beschikken we van
sommige schilders over gegevens, die we alleen uit deze bronnen kunnen putten.
Nu kom ik bij de acht kleine voorstellingen in de lijst. Ik begin rechtsboven en ga dan naar
beneden. Rechtsboven zien we een stier met daarop een vrouw. De stier zwemt in de zee
en op de achtergrond staan nog enkele menselijke gestalten. Deze afbeelding stelt voor de
schaking van Europa door Jupiter in de gedaante van een stier.
Daaronder zien we Apollo en Daphne. Apollo is verliefd op haar, maar zij niet op hem.
Zij is bevreesd en roept de hulp in van haar vader, de riviergod Peneus. Die beantwoordt
haar smeekbede en verandert haar in een boom. We zien hier net het moment waarop
Daphne in een laurier verandert. Haar armen vormen al takken en haar lichaam wordt al
een stam.
Daaronder zien we de val van Icarus. Daedalos en zijn zoon Icarus werden gevangen
gehouden op het eiland Kreta. Zij wisten te ontsnappen door veren, die met was aan elkaar
gelijmd waren, aan hun lichaam te bevestigen. Icarus werd overmoedig en steeg te hoog
op. De zonnewarmte deed de was smelten, waardoor Icarus jammerlijk in zee stortte.
In deze rechterkolom hebben we te maken met drie mythologische voorstellingen en
de daarbij behorende verhalen komen voor in de Metamorphosen van Ovidius. 6
Ik ga nu naar de linkerkolom. Helemaal bovenaan zien we een man vechten met een
leeuw. Misschien denkt u even aan Hercules, die de Nemdsche leeuw bevecht, maar dit
is de Bijbelse Simson, die een leeuw verscheurt. Het verhaal staat in Richteren in het Oude
Testament.'
Daaronder zien we de dans om het Gouden KaIf. Terwijl Mozes op de Sing veertig
dagen lang met God spreekt en de Stenen Tafelen in ontvangst neemt, wordt het yolk
Israel afvallig en maakt het een afgodsbeeld. 8
Daaronder zien we een voorstelling waar ik niet uitkwam. We zien een knielende
figuur voor een viertal personen. Het ligt voor de hand dat dit ook een scene uit de Bijbel
is, maar welke? Met succes heb ik de hulp ingeroepen van Lykle de Vries, die mij mededeelde dat deze voorstelling waarschijnlijk de ontmoeting tussen Abraham, God en twee
engelen verbeeldt. Ook deze geschiedenis komt voor in het Oude Testament.'
Middenonder zien we Clio, de muze van de geschiedenis. Op de banderol, die op haar
schoot ligt, is het woord `Historia' te lezen. Middenboven zien we weer een Bijbelse
voorstelling. Het is Jozef, die zijn broers opzoekt in Dothan.'
We zien dus dat de lijst een zeer evenwichtige opbouw kent. Links drie Bijbelse
voorstellingen en rechts drie mythologische. Boven een Bijbelse en onder een
mythologische. De Bijbelse voorstellingen zijn allemaal afkomstig uit het Oude
Testament; drie mythologische komen uit de Metamorphosen van Ovidius. De acht
voorstellingen behoren tot het genre van de historieschilderkunst. Dit genre wordt door
Samuel van Hoogstraeten als het hoogst gewaardeerde genre aangemerkt."
Ik heb geprobeerd de titelprent van de Konstschilders enigszins te duiden en nu hoop
ik dat mijn observatie opgemerkt zal worden door een kunsthistoricus, die het onderzoek
aanvult en uitbreidt naar alle titelprenten en illustraties in het werk van Weyerman.
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Noten
Observatie, gehouden op de grondvergadering te Leiden, 14 januari 1995.
1. Jakob Campo Weyerman, De levens-beschryvingen der Nederlandsche konst-schilders en konstschilderessen. 's-Gravenhage: Wed. E. Boucquet, H. Scheurleer, F. Boucquet en J. de Jongh, 1729, 3 delen.
Het vierde deel heeft als impressum: Dordregt: Ab. Blusse en Zoon, 1769.
2. A.J.M. Broos, Tussen zwart en ultramarijn, De levens van schilders beschreven door Jacob Campo
Weyerman (1677-1747). Amsterdam: Rodopi, 1990. (Diss. KUN 1990), blz. 62-64.
3. Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. Amsterdam:
Gedrukt voor de auteur, 1718-1721. 3 delen.
4. De gravure met het portret van Paulus Potter staat in het tweede deel, plaat F.
5. Op de titelprint.
De Konstgodes vervoert door yver
Verbeelt de Konstzucht van den Schryver
Die zig geen moeite en vlyt ontzag;
Om naam en roem der Konstenaren,
Die door den tyd verduistert waren,
Op nieus te stellen in den dag:
Noch dit de Leerjeugt konde weig'ren
Die op hun spoor ten Konstberg steig'ren.
Men ziet haar driftvuur aangesteken,
Den snellen Tyd zyn seizsteng breken
En wederhouden in zyn loop,
En zynen vluggen gang beteug'len,
Door 't fnuiken van zyn' snelle vleuglen.
De Beeltenissen over hoop
Geworpen worden, voor het knagen
Der wormen, rustig wech gedragen;
Op dat de Kunstjeugt die mocht sieren,
Met palm, en groenende Laurieren,
Of voerenze op naar d'Eeuwigheit.
Dan mag de Nyd haar gal uitbraken.
De blinde onwetenheit dit wraken,
Haar is een vaste glans bereit.
Daar zy voorheen gedaalt in 't duister,
Steets pralen met vernieuden luister,
6.

De geschiedenis van Jupiter en Europa staat in Boek 2, hoofdstuk 6, die van Apollo en Daphne in Boek 1.
hoofdstuk 9, en het verhaal van De val van Icarus is te vinden in Boek 8, hoofdstuk 3.
7. Richteren 14:6.
8. Exodus 32.
9. Genesis 18:2. In de Bijbel staat: "En hij sloeg zijn ogen op en zag, en zie, drie mannen stonden bij hem;
toen hij hen zag." Wie de vierde persoon achter Abraham is, weet ik niet, mogelijk Eliezer.
10. Genesis 37:17. lk dank mevrouw drs. G.B. Krebber, conservator van de Afdeling Iconografie van het
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, voor haar hulp. Zij legde mij een Franse bijbelprent voor.
die sterke gelijkenis vertoont met de afbeelding op de titelprent. Hierop zien we Jozef omringd door zijn
broers aan wie hij zijn dromen vertelt (Genesis 37:5-10). Aangezien er geen referenties aan de dromen zijn.
adviseerde zij de voorstelling te interpreteren als Jozef in Dothan.
11. S. van Hoogstraeten, Hooge school der schilderkunst. 1678. (Bron: Broos, a.w. blz. 149.)
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Demokriet en Herakliet tussen de Konstschilders*
FRANS WETZELS
Hoe raken twee filosofen als Democritus en Heraclitus verzeild tussen gerenommeerde
kunstschilders? Hoe komt Jacob Campo Weyerman op het idee om een scene uit zijn
kluchtspel Demokriets en Herakliets, Brabandsche Voyagie' op te nemen in zijn grote
levenswerk De Levens-beschryvingen der Nederlandsche Konst-Schilders en Konst- Schilderessen? Verbreekt de biograaf nu niet de eenheid van stijl en onderwerp door luchtige
podzie te plaatsen tussen het serieuze proza? Waarom heeft hij net dit fragment geplaatst
tussen de biografieen van Nederlandse schilders? Op de hoe- en waaromvraag probeer ik
in deze observatie een antwoord te geven.
In deel II van zijn Konst-Schilders 2 beschrijft Weyerman het leven van Jan Lingelbag
(Johannes Lingelbach), den van de zogenaamde italianisanten, Westeuropese schilders die
de Italiaanse trant van schilderen navolgden. "Dien braave Konstschilder is geboren te
Frankfoort aan de rivier de Main, op het jaar duyzent ses hondert vyf en twintig," en hij
werd beroemd om zijn kluchtige straat- en markttaferelen. Op een van die Italiaanse
markten, onder de blote hemel, zien we een kwakzalver zijn waren verkopen. Tevens
houdt op dat plein een geestelijke een boertig sermoen en probeert een stadsdokter de
omstanders ervan te overtuigen dat die kwakzalver een "gekonterfyte Guyt" is. De grootste
publiekstrekker is de kwakzalver die vergezeld is door een schone dame, een nar (zijn
knecht) en een aap. Op een dergelijk tafereel is een scene uit zijn kluchtspel Demokriets
en Herakliets Pelgrimasie van toepassing. Daarmee wil Weyerman de lezer aangenaam
verrassen.
Denkt de auteur ineens aan die kluchtige scene om hiermee zijn tekst te veraangenamen? Wil hij het nut met het vermaak verenigen? "Een schrift behoort ter zelver tyd te
zyn doorweeven met zyde, zo wel als met kemelshaair." Voor mij was de tekst at aangenaam genoeg, ik denk dat Weyerman reclame wilde maken voor zijn kluchtspel. De
kwakzalver op dat schilderij van Lingelbag bood hem hiervoor een mooie gelegenheid.
Deze biograaf deed dit wel vaker; zo geeft Ton Broos in Tussen zwart en ultramarijn3
meer voorbeelden van Weyermans reclame voor eigen werk. Dus kan de waaromvraag
beantwoord worden met een verwijzing naar reclame, en naar afwisseling binnen dit
biografisch werk.
Maar er is nog een reden: het is bekend dat Weyerman geen kans voorbij laat gaan om
schimpscheuten te richten op geneesheren, om doktoren belachelijk te maken 4 . In het
vijfde toneel van het vierde bedrijf veroordeelt Herakliet, de wenende wijsgeer, de
praktijken van de kwakzalver, maar de lachende Demokriet verdedigt die. Er is een
verbinding met Lingelbags schilderij van een Italiaanse markt, waarop de kwakzalver
domineert. In dit fragment uit de Konst-Schilders opent de kwakzalver de scene [p. 222]
als volgt:
Den KWAKZALVER, ziende dat er niet te verkoopen valt, laat zich in arren moede uyt in
deeze woorden.
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A sa Messieurs ! is er noch jemant onder de meenigte die iets manqueert?
Al hadje zo veel kwetsuuren als den Man in den Almanak die de twaalf Zodiaks tekens
representeert,
Echter zal ik je helpen. Niemant? dat 's droevig! kom Simon, laat ons gaan dekampeeren,
En ook een Koetsje met een paard opzetten benevens een ongekamde Paruyk, de twee
hoofdverdiensten dier Heeren.
Sa, Simon, repje, spoeje, en pak de Bagaazie by malkaar.
Sakr* * ! ik wensch dat ik ook tot een bevoorrecht Geneesheer gepromoveert waar,
Want die Heeren gelooftmen, die hebben het Jus vitae & necis.
Maar als wy arme Duyvels eenen schelmschen Boer depecheeren, dan is
Het aanstonds, de Satan haal de Kwakzalvers! men behoorde die Schelmen uyt het
Gemeene Best te jaagen.
Doch een Doktoor, die grooter en droeviger plaagen,
Veroorzaakt binnen een half jaar, als die van Egypte ooit of immermeer hebben gehad,
Die viertmen, die adoreertmen, ja die maaktmen Overheden van de Stad.
Sa, Simon, pak de Bagaazie, het is alhier geen haven om lang veylig te konnen zyn,
Want daar die Heeren regeeren speelt de maagere Dood voor Souveryn.
DEMOKRIET lacghende.
Ha, ha, ha ! wat zegje, hoe bevalje die Snaak, vriend Herakliet?
HERAKLIET.
Ach ! hoe konje zo hartiglyk lacghen met eens anders verdriet?
Men behoorde alle die Kwakzalvers, die Borgers en boerensnuyters uyt de Stadspoorten
te jaagen,
Die met zo veel assurantie aan dat aanzienlyk licghaam der Geneeskunde durven knaagen.
Wat let zo een Schurk, of een Geneesheer een Koetsje voert, of een ongekamde
Paruyk?

Toch is het verband met het markttafereel van Lingelbag maar zwak: op beide een kwakzalver, maar in Italie een paap en een stadsdokter, op de Brusselse kermis wel Herakliet
en Demokriet maar geen geestelijke. Hoewel Herakliet de rol van de dokter verdedigt en
ook probeert aan te tonen dat de kwakzalver een schurk is. Hoe is de verbinding aan het
slot van dit ingelaste fragment met de volgende prozatekst? Demokriet heeft in zijn betoog
gewezen op de vele overeenkomsten tussen kwakzalvers en geneesheren, en het enige verschil: "De Kwakzalvers zyn meestentyds Bedelaars, en de Doktooren zyn Heeren". Hij
sluit zijn betoog of met kritiek op de apothekers, want ook zij maken dodelijke fouten.
Volgens hem is het nu beter te zwijgen dan dat men alles uitkraamt, te meer "men nimmermeer Geneesheeren, Kruyd-bereyders of Horsselen vermag te tergen, zynde die volkomentlyk kwaat Genoeg uyt de geboorte".

Weyerman laat de discussie tussen beide wijsgeren abrupt eindigen om over te stappen
op de woelige haventaferelen en watergezichten die Lingelbag schilderde. Hij rept met
geen woord meer over Demokriet, de lachende filosoof uit Abdera, of over Herakliet van
Efese, die weende om de dwaasheden der mensheid, of over de geneeskunde: er is dus
helemaal geen verband meer!
Er zijn verschillen tussen de tekst van het kluchtspel en de versie in de KonstSchilders: 1. andere regie-aanwijzing (cursief gedrukt); 2. de spelling; 3. toevoegingen en
weglatingen; 4. geen inspringende regels. Ter vergelijking geef ik hier een zevental
versregels uit Demokriets en Herakliets Pelgrimasie [p. 76]:
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Den Boer geeft gelds, en zo als hy de beurs in de zak meent te steeken, houd de Knegt de
zijne open, daar hy de zelve insteekt Den Boer vertrekt.

Sa Messieurs, is 'er nog lemant onder Uw die iets mankeert?
Al hadje zoo veel Quetzuuren als den man die in den Almanak de 12 Sodiaks teekens
representeert,
Echter zal ik je helpen. Niemant? dat is droevig! Kom Simon pak de Bagazie by malkaar.
1k wou mordiabel! dat ik mee Doctoor gepromoveert waar,
Want die Messieurs worden gelooft, die hebben het Jus vitae & necis.
En als wy een schelmschen Boer depecheeren, dan is
Het de Duivel haalt de Kwakzalvers, men moest die schelmen voor den drommel jaagen.

Kennelijk was Weyerman voortdurend bezig met het schaven aan zijn teksten, zelfs de
titel moest veranderen. Op de voorkaft van de bundel heet het spel Demokriets en Herakliets, Brabandsche Voyagie, maar op de titelpagina van het spel staat Demokriets en
Herakliets, Brabantsche Voyage en even verder is het Demokriets en Herakliets Pelgrimasie geworden. Het spel wordt in de verzamelbundel gevolgd door De Sleutel van Demokriets en Herakliets Pelgrimasie.
Niet iedere wijziging leverde een verbetering op, zoals blijkt bij vergelijking van de
volgende versregels:
Men behoorde alle die Kwakzalvers, die Borgers en boerensnuytersuyt de Stadspoorten
te jaagen,
Die met zo veel assurantie aan dat aanzienlyk licghaam der Geneeskunde durven knaagen.

Wie moeten volgens Herakliet de stad worden uitgejaagd? Kwakzalvers en burgers en
boerensnuiters die zich ten onrechte met geneeskunde bezighouden? Dat vind ik vreemd,
dan was de tekst in het kluchtspel toch duidelijker.
Men behoorde die Kwakzalvers en Bedriegers de Poorten uyt te jaagen,
Die met zo veel assurantie aan die aanzienlijke Faculteyt durven knaagen.

Noten
Observatie, gehouden op de Grondvergadering te Leiden, 14 januari 1995.
Demokriets en Herakliets. Brabandsche Voyagie is opgenomen in een verzamelbundel met o.a. Den
Persiaansche Zydewever (1727). Eerdere uitgaven dateren van 1705? en 1712 en 1718.
2. De Levens-beschryvingen der Nederlandsche Konst-Schilders en Konst-Schilderessen. 's-Gravenhage, 1729,
deel H, p. 219-227.
3. Ton J. Broos, Tussen zwart en ultramarijn. Amsterdam 1990, p. 87.
4. Jacob Campo Weyerman, Het vermakelijk wagenpraatje, Ed. G. Marechal. Muiderberg, 1985. Elly
Groenenboom-Draai, De Rotterdamse woelreus. Amsterdam, 1994, p. 331.
1.
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Boekbesprekingen
Elly Groenenboom-Draai: De Rotterdamse
Woelreus. De Rotterdamsche Hermes (1720-'21)
van Jacob Campo Weyerman: Cultuurhistorische
verkenningen in een achttiende-eeuwse periodiek. Amsterdam/Atlanta GA: Rodopi 1994.
(Atlantis 8) [121, 628 p. III. ISBN 90-5183-380-6
Hfl. 90,-.
Enige tijd geleden promoveerde Elly Groenenboom-Draai op Weyermans eerste periodiek: De
Rotterdamsche Hermes. Voor de lezer van de
Mededelingen zal het niet nodig zijn hier Weyerman en zijn tijdschrift te introduceren alvorens tot
bespreking van het proefschrift over te gaan.
Temeer omdat het boek tegelijkertijd een compilatie is van al het meer of minder grondige werk
dat in het kader van de Mededelingen van de
Stichting ooit op gestencilde blaadjes, en later
meer in de vorm van een gevestigd tijdschrift is
bijeengebracht.
Aanvankelijk was het de bedoeling om de RH
- sinds 1980 in reprint gemakkelijk toegankelijk van verklarende noten en commentaar te voorzien.
Dit bleek, zoals de Weyermankenners zullen begrijpen, een klus die niet in het voor een promotie
wenselijke tijdsbestek te klaren was. Vele moeilijk
te doorgronden toespelingen in de tekst worden
met het voortschrijden der tijd steeds duisterder en
blijken daardoor onoplosbaar. Daarbij heeft de auteur er bij nader inzien voor gekozen om de lezer
een wat meer samenhangend beeld van de inhoud
van het tijdschrift voor te schotelen door haar
inhoudelijke ontrafeling van de Weyermanniaanse
knopen in thematische hoofdstukken aan te bieden. Enig houvast bij het doorgronden van Weyermans tijdschriftteksten is - vooral voor de beginnende Weyermanlezer - zeer welkom, en daarom alleen al is de gekozen opzet toe te juichen.
Het eerste hoofdstuk wordt besteed aan Rotterdam, Rotterdammers en het Rotterdamse leven,
een terechte keuze voor een tijdschrift dat Rotterdam als bakermat heeft. Naast de Hermes-geografie, waarbij het kroegleven vanzelfsprekend niet
ontbreekt, treft men de bekende quakerkringen
aan, evenals de Latijnse en Illustere school.
Weyermans biografie komt aan de orde bij de Rotterdamse families, niet in de laatste plaats vanwege zijn minnares Adriana Simons-de Visscher.
Dat de windhandel in Rotterdam hier ook wordt
beschreven is begrijpelijk, maar daarmee wordt
een probleem van het boek zichtbaar, doch daarover later meer.
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In het tweede hoofdstuk wordt nader ingegaan op
de letterkundige en boekhistorische omgeving van
de RH. De titel van het hoofdstuk (`De Rotterdamsche Hermes en de boekhandel') is wat misleidend: het herbergt niet alleen bijzonderheden
omtrent het periodiek, zijn uitgevers en ook de
erin genoemde drukkers, maar tevens de vete met
Argus als aanleiding tot het tijdschrift, Weyermans
literaire opvattingen, Britse inspiratiebronnen,
(geleerden)tijdschriften en censuur.
Hoofdstuk drie houdt zich bezig met kunst en
vermaak. Hier zijn de (voornamelijk Rotterdamse)
dichters ondergebracht, met hun aandeel in de
poetenstrijd. Kunstschilders en kunsthandelaren
ontbreken evenmin en daarnaast nemen toneel,
kermis en muziek een flinke plaats in. Onder het
opschrift `vermaak' vallen onder meer dansmeesters en waarzeggers.
Hoofdstuk vier gaat over filosofie en wetenschap. Onder het subhoofdje `geestelijkheid' gaan
vrijwel alleen paapse verschijnselen schuil. De
overige besproken stromingen bewegen zich bijna
allemaal in het grensgebied van religie en filosofie. Tenslotte richt de aandacht zich op de
medische stand en alle bekende achttiende-eeuwse
uitwassen daarvan.
Hoofdstuk vijf onderscheidt zich inhoudelijk
door in te gaan op Hermes' relatie met de buurlanden. Engeland, Frankrijk en Duitsland worden in deze volgorde van belangrijkheid - besproken.
Duitsland geeft echter zo weinig aanleiding tot
enige serieuze beschouwing, dat dit land ook wel
achterwege had kunnen blijven. Met hetzelfde
recht had anders ook wel Polen of Spanje voor het
voetlicht kunnen komen.
Tot zover heeft Groenenboom-Draai ervoor
gekozen om een brede cultuur-historische achtergrond van Hermes zichtbaar te maken in enkele
grote thema's. Dat sluit qua doelstelling goed aan
bij de keuze die de redactie van de Mededelingen
enige jaren geleden heeft gemaakt voor een inhoudelijke orientering op een ruimere omgeving van
Weyerman, om hem zo beter te kunnen plaatsen
en begrijpen. Toch valt er nog wel wat op te merken ten aanzien van de mate waarin deze aanpak
is geslaagd. Je zou als lezer wensen dat je met een
krachtige pennestreek en een duidelijke, visionaire
blik (laten we zeggen bijvoorbeeld a la Huizinga)
werd geleid in je pogingen om het werkelijke
portret van Hermes/Weyerman op je netvlies te
krijgen. De aanvankelijke opzet van de dissertatie
heeft de auteur naar mijn indruk toch nog parten

gespeeld, waardoor het werk wat op twee gedachten hinkt. Voor een geannoteerde editie van de RH
zou al het verzamelde en gepresenteerde materiaal
onmisbaar zijn, maar voor een cultuurhistorische
schets werkt zo'n hang naar volledigheid soms
eerder versluierend dan verhelderend. En wetenschappelijke voorzichtigheid is uiteraard geboden,
maar een al te behoedzame opstelling is nu ook
weer niet nodig. Het wetenschappelijke debat is
misschien wel meer gebaat bij wat meer uitgesproken meningen. Een en ander laat overigens onverlet de diepe eerbied die door het vele werk en
de vergaande naspeuringen die ter wille van de
Weyerman-studie zijn verricht, wordt opgewekt.
Uit de opsomming van de inhoud van de
eerste vijf hoofdstukken kon at enigszins blijken
dat het niet eenvoudig is geweest om de berg van
diverse onderwerpen en feiten overzichtelijk of te
graven tot hanteerbare zandhoopjes. Er zijn verschillende overlappingen. Dichters komen voor in
het hoofdstuk Rotterdam, in het hoofdstuk Boekhandel, maar ook in het hoofdstuk Kunst. De windhandel is typisch Rotterdams, maar - door het feit
dat Europa toen at meer den was dan we nu soms
schijnen te denken - ook jets van de `Buurlanden'.
De poetenstrijd strekt zich eveneens uit over twee
hoofdstukken (Kunst en Buurlanden). Het is
natuurlijk gemakkelijk raakschieten op zo'n
Sisyphus-arbeid en een betere oplossing is niet zo
eenvoudig aan te dragen, maar vooruit: ik probeer
iets. Het zou misschien hebben geloond om de
thema's wat kleiner te maken, zodat er meer
hoofdstukken zouden ontstaan bij meer afgeronde
eenheden. Of misschien was het beter geweest om
voor den eenduidig categoriseringsprincipe te
kiezen (bijvoorbeeld geestelijke stromingen,
literaire verschijnselen of geografisch gebonden
bijzonderheden), waarbij het gevaar voor overlappingen minder is, in plaats van samen te bundelen op de meest voorkomende paraplu-onderwerpen. Dat er bij zo'n andere aanpak onderwerpen niet aan de orde komen, is vanzelfsprekend,
maar is dat wel zo erg? Ook nu zegt Groenenboom-Draai at in haar inleiding dat ze keuzes
heeft moeten maken. Het is wel aantrekkelijk als
er nog iets te onderzoeken en te beschrijven
overblijft.
Na het voorgaande zal het des te meer duidelijk zijn dat in mijn ogen de meer technische
hoofdstukken zes (Weyermans taalgebruik) en
zeven (de editiegeschiedenis) niet helemaal aansluiten bij de gekozen cultuurhistorische opzet.
Hoofdstuk zes zou ik graag zien in het kader van
een comparatistische bundel over het taalgebruik

van vroeg achttiende-eeuwse auteurs en hoofdstuk
zeven is bij een toelichting op het tijdschrift
weliswaar onmisbaar, maar dan liever in een inleiding als deel van de gevolgde methode of in een
bijlage.
Over dergelijke zaken valt echter te twisten.
Wat ik betreur, is dat er in het boek geen duidelijke uitspraak wordt gedaan in de eeuwige controverse ten aanzien van het genre van Weyermans
tijdschriften: spectator of satirisch blad. Elly
Groenenboom-Draai stelt deze zelf aan de orde in
haar inleiding onder het kopje `Opzet en
methode':
Er bestaat verschil van mening over de
vraag of Weyermans eerste tijdschrift
behoort tot het genre der spectators, of
daarvan als satirisch blad onderscheiden
moet worden.
Zo'n opmerking schept verwachtingen. Onder het
kopje `Tijdschriften' van het hoofdstuk over de
RH en de boekhandel treft de lezer aan: de 'Franstalige geleerdentijdschriften', Nederlandstalige
geleerdentijdschriften' en 'Overige Nederlandstalige bladen'. In de laatste categorie wordt ons in
een halve pagina meegedeeld dat er spectators,
mercuren en satirische tijdschriften zijn, alles op
gezag van Buijnsters, en dat Weyermans tijdschriften in de laatste groep worden ingedeeld. In
de daarop volgende conclusie waagt de auteur zich
aan de veronderstelling dat de scheidslijn tussen
spectators en satirische tijdschriften wellicht niet
zo scherp is te trekken. Zij bestrijdt de door
Buijnsters voor satirische tijdschriften specifiek
toepasselijk geachte kenmerken lengte van de
titel' en `grilligheid van compositie' en kan zich
alleen verenigen met het kenmerk `persoonlijke
aanval'. Het verwondert mij dat slechts zo'n 2,5
pagina's van de circa 530 pagina's zuivere dissertatietekst worden besteed aan een vraagstuk dat bij
de geleerden telkens weer de kop opsteekt en dat
de auteur zelf aansnijdt in haar inleiding. Niets
over de nauwe band met de Britse tijdschriften,
die toch als typerend voorbeeld van spectators
gelden, niets over satire als `wijze van zeggen',
die in ieder genre kan worden toegepast, dus ook
in de spectator. Ons wordt slechts geadviseerd om
`de vermeende kloof 'nog eens aan nader onderzoek te onderwerpen'. Dat vind ik een gemiste
kans.
Adele Nieuweboer
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Jacob Campo Weyerman: Opkomst en val van
een koffiehuisnichtje (1727). Uitgegeven door
Andre Hanou, in samenwerking met Anita van
Beek [e.a.]. Leiden: Uitgeverij Astraea, 1994.
(Duivelshoekreeks 2). 78 p. III. ISBN 90-7517901-4.
Meisje is maagd. Meisje gaat werken in Amsterdams koffiehuis. Meisje wordt verliefd. Meisje
loopt weg met minnaar. Meisje leeft in zonde.
Meisje wordt in de steek gelaten. Meisje keert
terug... en ontdekt dat Maria niet haar plaats in het
koffiehuis heeft overgenomen, maar dat ze
voortaan als hoer door het leven moet gaan om het
hoofd boven water te houden. Ziedaar in een
notedop het verschil tussen de katholieke moraal
van de Middeleeuwen en de verlichte moraal van
de achttiende eeuw.
In vier opeenvolgende afleveringen van Den
Echo des Weerelds trakteert Weyerman zijn
publiek op het levensverhaal van een onnozele
boerentrien die, na in aanraking te zijn gekomen
met het stadse leven, kopje onder gaat in de
"ongestuymige Zee der ongeoorloofde Liefde".
Mede dankzij de inspanningen van negen studenten heeft Andre Hanou dit korte uit
kunnen geven in een uitstekend becommentarieerde editie. Het doet deugd te zien dat, nu de grote
uitgevers zich alleen nog maar interesseren voor
goedkope, hertaalde en herspelde versies van
bekende achttiende-eeuwse letterkundige teksten,
kleinschalige uitgeverijen als Astraea zich ontfermen over minder bekende teksten die zich
uitstekend lenen om studenten en zelfs middelbare
scholieren in te wijden in de meest verwaarloosde
eeuw in het letterkundig onderwijs.
Wat bij eerste lezing al opvalt is de knappe
constructie van het verhaal. In plaats van de
onsamenhangende 'potpourri' die wel vaker in
zijn tijdschriftafleveringen voorkomt, biedt
Weyerman vier nummers tang een soort miniroman, met alleen aan het begin en eind van de
afleveringen summier commentaar van Den Echo
om de delen aan elkaar te praten; Nichtjes relaas
wordt als flashback in de ik-persoon verteld. Dat
het verhaal over vier afleveringen is verspreid zou
de indruk kunnen wekken dat het verhaal redelijk
willekeurig in vieren is gehakt, maar niets is
minder waar. Het verhaal is strak gecomponeerd,
cyclisch van opbouw, en iedere aflevering is
redelijk afgerond. Het is niet een verhaal dat
Weyerman nog ergens had liggen, hij heeft het
duidelijk voor Den Echo des Weerelds geschreven.
Dat blijkt ook uit het voorkomen van brieven en
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karakterschetsen, gebruikelijke elementen in zijn
tijdschiften. Terecht noemt Hanou het dan ook een
feuilleton.
In de eerste aflevering maakt de lezer kennis
met Nichtje, een boerendochter uit het Noorderkwartier die in het koffiehuis van een oom en
tante gaat werken, in de hoop zo een goede echtgenoot aan de haak te slaan. In het koffiehuis
dingen achtereenvolgens naar haar hart en hand:
de advocaat, de medicus, de koopman en de militair (een parallel dringt zich op met de Beatrijs
van de moderne letterkunde, De Wetten van Connie Palmen). Enerzijds vertegenwoordigt iedere
vrijer een stapje in de emotionele ontwikkeling
van Nichtje (pas de militair slaagt erin haar hoofd
op hol te brengen en haar alle goede lessen die ze
van huis heeft meegekregen te doen vergeten);
anderzijds laat Weyerman hen door Nichtje portretteren als `Icarakters', vertegenwoordigers van
een type minnaar. Deze twee elementen grijpen
het sterkst in elkaar in de vier liefdesbrieven die
Nichtje van hen ontvangt. De brieven hebben in
het verhaal de functie om bij Nichtje steeds
heftigere gevoelens los te maken, maar ook om de
vrijers bespottelijk te maken; hun liefdestaal is
namelijk doordrenkt van vakjargon, wat de onoprechtheid van hun hofmakerij uitdrukt. Daarmee
zijn op- en ondergang van nichtje onlosmakelijk
met elkaar verbonden geraakt.
Naast deze twee gezichten (personages in het
verhaal en representanten van stadse minnaars),
hebben de vrijers nog een derde: Weyerman lijkt
namelijk te verwijzen naar bestaande personen. De
medicus bijvoorbeeld wordt in zijn karakterschets
als volgt getypeerd:
Fly vervulde de Couranten met een grooter Tal van Advertissementen, als Meester Jan Kerveltaart, als den Ridder van
den Degen, of als den eerst opdaagende
Goudaasche Machaon; en dat ging zo ver
dat zommige Zotten geen Edamsche Kaas
meer wilden proeven.
De strekking hiervan is voor ons onduidelijk,
zolang we niet weten waar Weyerman op doelt.
Terzijde: het lijkt me dat het onderzoek naar
Weyermans teksten zeer gebaat zou zijn met een
thesaurus van bijnamen die Weyerman gebruikt
om naar bestaande personen te verwijzen.
Deze knap geconstrueerde gelaagdheid van
het verhaal maakt het moeilijk het feuilleton te
classificeren. Het verhaal is enerzijds een exempel
over een meisje dat haar eer en daarmee haar

toekomst vergooit, anderzijds beschrijft het een
herkenbaar en mogelijk zelfs concreet geval. De
hoofdpersonen lijken oppervlakkig gezien personages met nauwelijks persoonlijke contouren,
zoals vaak het geval is in bijvoorbeeld de galante
avonturenromans uit die periode; maar verdiep je
je in de achtergrond van het verhaal, dan krijgen
ze veel meer gemeen met de karaktervolle personages zoals we die kennen uit de zedenkundige
romans uit de tweede helft van de eeuw. Dat het
Weyerman echter meer te doen was om een eigentijds verhaal te vertellen over verleiden en verleid
worden dan te moraliseren, moge blijken uit de
flinterdunne moraal aan het eind van het verhaal,
verwoord door Nichtje:
Dus loopen de Vermaaken van een ondeugent en geyl Leeven, jonge Dochters.
Laat derhalve de Jeugd en de Schoonheyt
vry op haar Hoede zyn, en dag en nacht
waaken, op dat zy niet ongelukkiglyk
ingewikkelt worden om deel te neemen in
myn Rampen, en onvoorzigtiglyk komen
te glyden in myn rampzaalige Omstandigheden.
Het verhaal van het Nichtje bevat niet alleen een
(drie-)dubbele gelaagdheid, ook op woordniveau
haalt Weyerman diverse retorische trucs uit, zoals
ook in de inleiding en de noten van de uitgave
wordt toegelicht. Het verhaal is bijvoorbeeld
doorspekt met toneeltermen, wat het verhaal niet
alleen beeldend maakt, maar ook `dramatisch': de
lezers zien vanaf het begin de donkere wolken
boven het hoofd van Nichtje samenpakken. De
editeur(s) hebben niet nagelaten al die (soms
subtiele) vooruitwijzingen in de noten onder de
aandacht te brengen. Voor de ervaren lezers van
Weyerman kan dit enigszins irritant zijn; de
uitgave lijkt dan ook meer op een jonger publiek
te mikken. En waarom ook niet. Dankzij een goed
en vlot geschreven inleiding en meestal adequate
zakelijke annotaties kan ik geen enkele reden
bedenken waarom het Koffiehuisnichtje niet op
iedere literatuurlijst oudere letterkunde opgevoerd
zou kunnen worden. Uiteraard dan wel geflankeerd door de Beatrijs en De Wetten.
Marco de Niet

Signaleringen
Mededelingen van de Stichting Jacob Campo
Weyerman. Registers jaargang 1 Um 17. Samengest. door R. van Vliet & M. de Niet. Amsterdam: Stichting JCW, 1995. (Abdera 2). 140 p.
Te bestellen door f 20,00 over te maken op rek.
nr. 5920291 van Abdera, Amsterdam, o.v.v.
Register.
Een rekensommetje leert me dat de Med.JCW
inmiddels bijna 2000 pagina's informatie over
Weyerman en geestverwanten biedt. De artikelen
in de Med.JCW varieren van oudsher van serieuze
studies tot kattebelletjes over exemplaren van
Weyermans werken die tijdens een vakantie in een
bibliotheek zijn aangetroffen. De waarde van het
periodiek ligt dan ook niet alleen in de kwaliteit
van de afzonderlijke artikelen, maar juist ook in
het karakter dat het heeft als een veeljarig
collectief onderzoeksverslag.
De Stichting heeft vanaf het begin het belang
ingezien van registers. Er zijn er in de loop der
jaren dan ook diverse verschenen, over een of enkele jaargangen. Er is nu een cumulatief register
beschikbaar op de eerste zeventien jaargangen.
Voor de eerste twaalf jaargangen is gebruik gemaakt van de registers gemaakt door Adele
Nieuweboer (jrg. 1-5) en Jan Bruggeman erg. 612). De resterende jaargangen zijn door Rietje van
Vliet gandiceerd. Deze werkwijze heeft enkele
consequenties voor de gebruiksmogelijkheden van
het nieuwe register. De onvolkomenheden waarover Adele en Jan indertijd al in hun verantwoording spraken, zijn nog altijd aanwezig: zo zijn er
geen trefwoorden opgenomen aflcomstig uit citaten. Voor wat betreft de eerste jaargangen zijn er
ook geen sub-hoofden aangebracht bij o.a. aardrijkskundige namen (bijvoorbeeld met betrekking
tot straatnamen). De splitsing op Register-op-titel
en Register-op-naam is opgeheven, en er zijn vele
kruisverwijzingen aangebracht.
Nieuw in dit register is ook de volledige
inhoudsopgave van alle artikelen, signaleringen en
boekbesprekingen. Dankzij deze inhoudsopgave is
het veel gemakkelijker geworden een specifiek
artikel in de Med. JCW te vinden, of om te zien
welke achttiende-eeuwse teksten tot op heden
integraal zijn opgenomen. Voor een ieder die de
Med.JCW nog wel eens uit de kast pakt, is dit
register een absolute must.
Marco de Niet
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H.H.M. van Lieshout, Van boek tot bibliotheek,
De wordingsgeschiedenis van de Dictionaire
Historique et Critique van Pierre Bayle (16891706). Grave 1992 (IsBN 90-9005017-5). Diss.
Nijmegen.
Een intellectuele autobiografie: zo karakteriseert
Van Lieshout het beroemde werk van Pierre
Bayle, ooit geschreven als aanvulling op en
verbetering van Moreri's Grand Dictionaire historique. Op Bayles Dictionaire was lof en kritiek.
Kritiek op de rabelaisiaanse vrijmoedigheden,
doctrinaire vrijzinnigheden, de immense hoeveelheid citaten en de overdaad aan pietluttigheden.
Desondanks kon het werk zich verheugen in een
groot lezers- en koperspubliek. In 1697 ging de
eerste druk ter perse (na enkele succesvolle pilotafleveringen), in 1702 reeds was er sprake van een
tweede druk. Later kwamen er - betrouwbare - bewerkingen op de markt, van Prosper Marchand
(1720) en Des Maizeaux (1730 en 1740).
Het is een verdienste van Van Lieshout dat zij
zoveel van Bayles bronnen heeft getraceerd:
boeken, geleerdentijdschriften, manuscripten, brieven en memoires (ook van derden), kaarten enz.
heeft zij gedepouilleerd en in kaart gebracht. In
een dBase-programma zijn meer dan 3500 titels
opgenomen, waaraan Bayle zijn informatie heeft
ontleend. Alleen: deze titels zijn momenteel niet
bereikbaar (alleen in het Pierre Bayle Instituut to
Nijmegen). De talloze gegevens in het proefschrift
zelf zijn niet toegankelijk gemaakt; indices
ontbreken volkomen. Dat maakt het boek vooralsnog onbruikbaar als naslagwerk en bron voor
verdere studie. Wel opgenomen zijn een chronologische weergave van de standkoming van verschillende versies en drukken van de Dictionaire. en
een overzicht van dramatis personae.
M. van Vliet

A. van de Sande, Vrijmetselarij in de Lage
Landen, Een mysterieuze broederschap zonder
geheimen. Zutphen, Walburg Pers 1995. ISBN
90-6011-930-4.
Op 22 november 1734 maakte de 's Gravenhaagse
Maendagse Courant melding van de recente oprichting van een vrijmetselaarsloge in Den Haag.
Voor zover bekend betreft het de eerste echte loge
in de Republiek; Amsterdam zou spoedig volgen.
Het ging de vrijmetselarij hier voor de wind.
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Waren er in 1756 nog twaalf loges, rond 1800 was
het aantal opgelopen tot ongeveer 120.
De geschiedenis van de vrijmetselarij in de
Nederlanden, haar symbolen en ritualen, haar
politieke en culturele achtergronden: daarover gaat
het prachtig geillustreerde en vlot geschreven
"naslagwerk" van cultuurhistoricus Ton van de
Sande. Bestemd voor diegenen die "de vrijmetselarij slechts van buitenaf kennen". Met register en
beredeneerde bibliografie.
De aandachtige MedJCW-lezer zal een aantal
onderwerpen bekend voorkomen, zoals verradersgeschriften (De Metselaer ontmomd, 1753), het
satirische toneelstuk Uitvaert van het wye
metzelaersgilde (1735) en verwijzingen naar
Weyerman in relatie tot de maconnerie. Diverse
vooroordelen jegens de broederschap krijgen de
aandacht. Tot ver in de twintigste eeuw vond men
het een dronkemansbende waar sodomiepraktijken
schering en inslag waren. Masons waren adellijke
nietsnutten, alchimisten, revolutiemakers,
samenzweerders. Namen van leden als graaf
Cagliostro, Giacomo Casanova of Jean Rousset de
Missy versterkten die indrukken alleen maar.
Terecht of ten onrechte? "Vrijdenkers als
Rousset", schrijft Van de Sande, "waren binnen de
vrijmetselarij een uitzondering" (p. 59). Niet
duidelijk wordt wat er onder die term wordt
verstaan. Wel duidelijk wordt dat - zeker in de
beginjaren - de voorhoede van de Nederlandse
Verlichting in de vrijmetselarij een thuisbasis
vond, waardoor de loges een gidsfunctie in de
maatschappij kregen toebedeeld.

WEYERMAN IN DE MODERNE LETTERKUNDE
Dat schrijver-schilder en bon-vivant Jacob Campo
Weyerman in Van Lenneps Ferdinand Huyck als
personage ten tonele wordt gevoerd, is inmiddels
wel bekend. Dat Weyerman in de jaren '90 wederom literatoren heeft gethspireerd tot het schrijven
van een roman, is een signalering meer dan waard.
Onvergetelijk is de passage waarmee Librisprijswinnaar Thomas Rosenboom zijn lijvige
roman Gewassen vlees (Amsterdam: Querido.
1994) opent: in een verlaten winters landschap
schaatsen een paar lieden door de snijdende kou.
Een van hen haalt een rode kater uit de plunjezak.
Diens poten waren in pek gedoopt en vervolgens
in notedoppen gedrukt. Zo zetten de mannen de
kat op het gladde ijs: de wind voerde hem mee, de
staart als een vlaggemast in de lucht gestoken, en
deed de angstige kat in de verte verdwijnen.

Talloze schetsen en anekdotes verlevendigen het
verhaal over een achttiende-eeuwse Fries, Willem
Augustijn, die in een web van intriges verzeild
raakt wanneer hij het procede van witte suiker ten
uitvoer wil brengen. De stiji waarin het boek is
geschreven, is achttiende-eeuws. Ook door middel
van vele allusies naar de achttiende eeuw probeert
Rosenboom een authentieke sfeer te creeren. Daar
is hij - zeker voor een dix-huitiemist - goed in geslaagd.
In een interview in Vrij Nederland (12 augustus 1995) verklaart de schrijver dat Weyermans
Leevens byzonderheden van Johan Hendrik, baron
van Syberg een belangrijke bijdrage heeft geleverd

aan de totstandkoming van zijn roman: "Ik heb
[er] erg veel [aan] gehad [...]. Syberg veinsde dat
hij van adel was en de kunst verstond om goud te
maken. Jacob Camper [sic] Weyerman fulmineert
daartegen. Het boek dateert uit het midden van de
achttiende eeuw, de tijd waarin Gewassen vlees
zich afspeelt. Ik heb er de openbare mening van
die periode uit kunnen distilleren: wat wel paste
en wat niet".
Ook zonder deze uitlating van Rosenboom
zullen heel wat passages de Weyerman-kenner
bekend voorkomen. Een voorbeeld (p. 576):
Ach ja, onze arme Campo... zuchtte De
Bruin. Iedereen vond het prachtig zoals
hij de regenten hekelde, maar dezelfde
mensen die hem daarbij toejuichten
juichten ook weer toen de regenten hem
uiteindelijk in het cachot wisten te
krijgen... Tot op het laatst bleef hij zijn
vrouw ondersteunen, een oude man,
wanhopig schilderen en schrijvend, maar
om hem te kwellen gaven ze hem een
halfdonkere cel...

soon Antje Barnard getuige is. Deze beheerster
van de Leidse Schouwburg was telg uit het roemruchte theatergeslacht Van Rijndorp. Door haar te
laten vertellen over haar verliefdheid op de
Vlaamse acteur Jacob Neyts en haar plannen er
samen met hem vandoor te gaan, weet Meijer de
gevoelens van een achttiende-eeuwse vrouw 'van
binnenuit' weer te geven. De lezer weet wat er
gaat gebeuren, maar houdt zijn adem in bij alle
(kleine) voorvallen rond de vlucht van de
gebochelde hoofdpersoon naar Amsterdam.
In de roman heeft Daphne Meijer tekstfragmenten verweven, onder meer uit Weyermans
Vrolyke Tuchtheer. Door middel van flash backs
treedt de 'vamp' van weleer, Adriana van Rijndorp, op als ouder geworden tante die nicht Antje
na lange tijd opzoekt. Citaten uit de Tuchtheer
geven een indruk van het verleden van de schone
actrice: "[...] hij zag dwars door de peperbaals
stoffen van haar verplukte vygebladers, dat die
onthemelde duyf de beruchte Adriana Reyngehucht was, die zo bevalliglyk voor meyd en
hoertje plagt te speelen in de kermistent van
Delfshaven [...]". Adriana wordt woedend. Antjes
moeder verklaart waarom: "[Weyerman] was een
minnaar van je tante. [...] Maar toen zij hem aan
de dijk zette, heeft hij zijn vrienden tegen haar
opgezet". De voormalige actrice ontkent een
mogelijke relatie in alle talen: "Ik heb hem zelfs
nooit een rendez-vous gegeven! Hij was gewoon
een vuilbekkende oude man, die alle vrouwen
onder de rokken wilde grijpen" (p. 102-103).
Ofschoon Weyerman in beide romans geen al te
fraaie rol krijgt toebedeeld, getuigen ze hoezeer
Weyerman een bron kan zijn: voor romanciers en
voor cultuur- en literatuurvorsers. Ze horen thuis
op de Weyermanplank in de boekenkast.

Een aanrader dus voor de Campist!
M. van Vliet
Nog een roman die op het verlanglijstje van
Weyerman-liefhebbers niet zou misstaan, is Het
plezier van de duivel van Daphne Meijer
Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1995.
. Ook zij was dermate geinspireerd door Weyerman, - een afstudeerscriptie Neerlandistiek over
Adriana van Rijndorp en de manier waarop
Weyerman haar in zijn Vrolyke Tuchtheer de
grond in schrijft, was daartoe de aanleiding - dat
een historische roman van haar hand niet kon
uitblijven.
Het verhaal gaat over de brand in de Amsterdamse Schouwburg in 1772, waarvan hoofdper-

WEYERMAN EN PATER SUCQUET IN EEN ROMAN
VAN GILLIAMS

De Vlaamse schrijver Maurice Gilliams (1900 1982) heeft in Gregoria of een huwelijk op
Elseneur (1982) een autobiografisch getint relaas
over een ongelukkig huwelijk gegeven. Dit in
1991 postuum gepubliceerde werk over de misere
van zijn eerste huwelijk met Gregoria is sinds
1938 in de lade van de schrijver blijven liggen.
In herinneringen aan het huis van zijn oma
beschrijft de ik-figuur het poppenhuis waarmee hij
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evenals zijn twee tantes vroeger speelde. Het was
een eeuwenoud familiestuk, dat ook Jacques,
Jean-Aegide en Isabelle-Francoise Sucquet in
handen gehad hebben.
De dominicaan Jacques Sucquet (1662-1714)
was kapelaan in Princenhage bij Breda. Deze pater
komt enkele keren voor in het werk van
Weyerman, zowel in De sleutel van de Gehoornde
Broeders (p. 86), als in deel III van De Levensbeschryvingen der Nederlandsche Konst-Schilders
en Konst-Schilderessen (1729).

De familie van de auteur bewaarde in een
cederhouten kistje enkele brieven van de schilderende pater, en ook nog een gedetailleerde
chirurgijnsrekening die betrekking had op de
behandeling van zijn ziekte op 28 mei, enkele
dagen voor diens dood op 3 juni 1714 .
Gilliams vermeldt op pagina 34 dat zijn vader
voorlas uit Weyermans Konst-Schilders: "Uit zijn
boekenbezit haalde mijn vader een door Jakob
Campo Weyerman geschreven portret van Jacques
te voorschijn en begon het voor te lezen, waar
tante Henriette met nieuwsgierige gretigheid, tante
Theodora gechoqueerd naar luisterde." En daarop
volgt dan het verhaal over de dominicaner pater,
zoals wij dit kennen uit Weyermans biografie.
Frans Wetzels

WEYERMAN MISKEND ALS BIOGRAAF EN BLOEMSCHILDER
Weyermans schildersbiografieen zijn een rijke
vindplaats voor gegevens over leven en werk van
contemporaine collega's. Kritisch beschouwt hij
het werk van zijn tijdgenoten en klapt in zijn
kenmerkend satirische stij1 graag uit de school
over het prive-leven van deze kunstenaars.
Zo vertelt hij over bloemschilder Elias van
den Broeck dat die door de Antwerpse magistraat
tot ongewenst persoon werd verklaard en uit de
stad verwijderd. Reden: schending van de professionele schilderethiek. Van den Broeck schilderde
namelijk de vlindervleugels die zijn stukken
sierden niet, nee, hij plakte originelen op de natte
verf vast. Deze onconventionele werkwijze kunnen we nog vaststellen wanneer we een schilderij
van Van den Broeck nauwkeurig bekijken: de
'verf van de vleugels blijkt veel sneller gesleten het geelwit van de grondverf komt er doorheen dan de verf van de rest van het geheel.
Deze onthulling wordt Weyerman anno 1995
niet in dank afgenomen door kunsthistoricus Paul
Taylor. In zijn Bloemstillevens in de Gouden
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Eeuw 1600-1720 (Zwolle: Waanders, 1995) zet hij

Weyerman zonder pardon in de hoek:
Weyerman is niet altijd betrouwbaar en
zijn biografie is over het algemeen
vijandig van toon; zowel de kunst als het
karakter van Van den Broeck worden beschimpt. Over het karakter van de kunstenaar kunnen we niet oordelen, want er
zijn geen bewijzen die het oordeel van
Weyerman bevestigen of ontkennen;
maar zijn kunst is van een hoger niveau
dan deze biografie doet vermoeden (en
veel beter dan de bloemstillevens van de
auteur zelf), en het is dus mogelijk dat
Weyerman, na wellicht een aanvaring
met Van den Broeck te hebben gehad,
deze gelegenheid aanwendde om zich te
wreken (p. 181)
Zo'n tendentieuze opmerking zou je niet verwachten van een auteur die door Nederlands
bloemschilderkunst-specialist Sam Segal werd
geadviseerd. Deze sprak immers zo lovend over
Weyermans 'cloorzichtige' kunst en excellente
penseelstreek in zijn lezing tijdens de JCWgrondvergadering van 1985.
Hoewel Taylors boek prachtig is gefllustreerd,
zoek je tevergeefs naar afbeeldingen van Weyermans bloemschilderijen en aan diens technische
kwaliteit wordt slechts de gemelde denigrerende
opmerking gewijd.
De duidelijke afbakening in de titel - 1600-1720 doet een gefundeerde en heldere structuur vermoeden. Niets is minder waar: in vier grote hoofdstukken wordt de periode als een geheel behandeld, waarin met groot gemak van begin naar eind
wordt gesprongen.
Hierbinnen past bloemschilder Weyerman
kennelijk niet. Slechts als schildersbiograaf wordt
hij een paar maal terloops aangehaald. Je zou
volledigheid verwachten in de spin-off van een
dissertatie (The flower fadeth (z.j., ongepubliceerd?). Maar ook de engelstalige editie (Dutch
Flower Painting 1600-1 720. New Haven/London:
Yale Univ. Press, 1995) is uiteindelijk niet veel
meer dan een onoverzichtelijk plaatjesboek.
Jos Leenes

Kopij-aanwijzingen
De redactie accepteert alleen kopij aangeleverd op floppy (51/4" of 3 1/2"). Voor de Mededelingen wordt gebruikt gemaakt van MS-DOS als besturingssysteem en WordPerfect
(versie 5.1) als tekstverwerkingsprogramma. Daarnaast ontvangt de redactie graag drie
prints.
De titel van de bijdrage dient bovenaan tegen de linkermarge te worden geplaatst, met
daaronder de naam van de auteur(s).
Nieuwe alinea's moet men aangeven door in te springen met een tab.
Het verdient aanbeveling lange teksten in te delen door middel van `tussenkopjes'.
De noten moeten aan het eind van het document staan (niet als WordPerfect-eindnoten!). In de tekst wordt er naar verwezen door de cijfers superscript achter de afsluitende punt of komma te plaatsen.
Citaten moeten tussen dubbele aanhalingstekens worden geplaatst, citaten binnen citaten
tussen enkele. Citaten van meer dan drie regels worden aangegeven door het hele citaat
in te laten springen. In dat laatste geval blijven de aanhalingstekens achterwege.
Latijnse citaten moeten vergezeld gaan van een vertaling.
Verzen moeten als verzen worden geciteerd. Ook hierbij geldt dat het hele citaat moet
inspringen.
In het document mogen alleen aan het begin kantlijn-, tab- en vergelijkbare zettingen
staan. Er mag Been gebruik gemaakt worden van lettertype-zettingen (met uitzondering
van cursief) of paginaopmaak. Lettertype-wijzigingen anders dan cursief kunnen
aangegeven worden op den van de bijgeleverde prints. In het algemeen geldt: houd het
document zo `schoon' mogelijk.
De bijdragen moeten gesteld zijn in de voorkeurspelling.
Door de redactie aanvaarde kopij geldt als drukklare tekst.
De reproductierechten van eventuele illustraties moeten door de auteur worden
geregeld.
De namen van boeken en tijdschriften worden gecursiveerd, de titels van artikelen moet
men tussen enkele aanhalingstekens plaatsen.
De opbouw van en de interpunctie tussen de verschillende onderdelen van de titelbeschrijving van monografieen is als volgt: auteursnaam, titel. plaats jaar, paginering.
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Verzamelaars, bezitters, lezers van
Weyermaniana in de achttiende eeuw*
KAREL BOSTOEN
In 1991 publiceerde Henk de Kooker een artikel in dit tijdschrift over de Weyermanhandschriften in een veilingcatalogus uit 1772.' Het betrof autografen die uit het bezit van
de Rotterdamse arts Johannes Franciscus van Leempoel stammen en die vermoedelijk in
1777 of 1778 werden verworven door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te
Leiden. 2 Naast de autografen bezat deze Medicinae Doctor maar liefst zestien gedrukte
Weyermaniana, waaronder elf toneelstukken. Dit laatste is niet zo verwonderlijk, want
Van Leempoel was een verwoed verzamelaar van toneelspelen. Andere verzamelaars,
zoals de secretaris van de weeskamer in Kaapstad Joachim von Dessin, specialiseerden
zich niet in een bepaald genre, maar kochten alles (of lieten door derden alles aankopen)
wat min of meer in de mode was.
De vraag is of dit type boekenbezitters ook lezer van Weyermans werk was. 3 Welke
methodes hebben we om lezers te achterhalen en wat maakt deze methodes meer of minder effectief? In een algemenerverband merkte Han Brouwer het volgende op over methodisch onderzoek naar de leespraktijken van reale historische lezers. Er is eigenlijk maar
een methode: "namelijk het traceren van het individuele leesgedrag aan de hand van
egodocumenten, brieven en dagboeken". 4 Daar kan men tegen inbrengen dat Brouwer de
aanwijzingen die de gebruikssporen opleveren, niet in zijn beschouwingen betrekt.
In deze bijdrage passeert een aantal bezitters van Weyermanianauit de achttiende eeuw
de revue van wie we zullen proberen vast te stellen of ze ook Weyerman hebben gelezen.
De scepsis van Brouwer wordt bevestigd: dat is vrijwel bij niemand gelukt. De meeste
aandacht zal uitgaan naar de Von Dessin-verzameling in Kaapstad, omdat ik in de zomer
van 1995 in de gelegenheid ben geweest de Weyermaniana in deze collectie de visu te
raadplegen.
Van Leempoels grote belangstelling
"Van Leempoel had een grote belangstelling voor het toneel" schrijft De Kooken' Hij
geeft ook een korte levensbeschrijving van deze Rotterdamse toneelliefhebber: Van
Leempoel (1696-1777) studeerde en promoveerde in de medicijnen te Leiden; hij was in
1755 oprichter van het Rotterdamse Genees- en Heelkundig Gezelschap dat zich inzette
voor de preventie van de pokken; hij werd lid van het Bataafsch Genootschap der Proefondervinde lijke Wijsbegeerte dat streefde naar toepassing van de natuurwetenschappen,maar
hij was geen lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde "ondanks zijn
letterkundige belangstelling". 6 Dat laatste zegt op zich nog niet zo veel, want hij kan lid
zijn geweest van een van de vele leesgezelschappen die ons land toen telde. Hij was wel
een boekenliefhebber in ruimere zin dan alleen een liethebber van toneelwerk. De Kooker
heeft erop gewezen dat Van Leempoel op de veiling-Oudaan (1766) dertig boeken heeft
gekocht: uitgaven van de klassieken, gedichtenbundels, wetenschappelijke werken, enz. 7
Wat betreft de - volgens de veilingcatalogus uit 1772 - "ruim vierduizend stuks"
toneelwerken die Van Leempoel verzamelde, rijst de vraag: waarom speciaal toneelstukken? Misschien verzamelde hij die zoals anderen postzegels, munten en sigarenbandjes
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collectioneren? Voor ons interessant is: hoe komen we erachter dat Van Leempoel
bepaalde werken uit zijn verzameling werkelijk heeft gelezen?
De Kooker acht het zinvol om Weyermaniana in veilingcatalogi te signaleren en
biografische gegevens over de eigenaars te vermelden, want "voortgezet onderzoek zal het
mogelijk maken om tot een profiel van de contemporaine Weyermanlezer te komen". 8
Denadrukvltichernljkoptwd'vrgez,antik
vooralsnog niet in hoe we op grond van de beschikbare gegevens tot het vaststellen van de
Weyermanlezerskunnen komen. In elk geval staat in het geval van onze Rotterdamse arts
daarover voorlopig niets vast. We weten dat hij een verzamelaar van toneelstukken is
geweest (wat overigens in die tijd in gegoede kringen een respectabelebezigheidmoet zijn
geweest9), maar op dit moment blijkt uit niets dat Van Leempoel speciaal Weyermaniana
verzamelde. Bovendien kennen veilingcatalogi als bron zo hun eigen beperkingen. Zo is
uit het onderzoek van Hannie van Goinga naar voren gekomen dat in de achttiende eeuw
slechts den op de drie veilingcatalogi van prive-bibliotheken het ' zuivere' boekenbezit van
den bepaalde eigenaar bevatten. 1° De term ' zuiver boekenbezit' betekent trouwens dat een
veilingcatalogusuitsluitend boeken van den bepaalde eigenaarbevat. Daaruit volgt niet dat
de catalogus alle boeken bevat die bij het overlij den van de eigenaar zijn eigendom waren,
laat staan alle boeken die hij ooit heeft bezeten en nog minder alle boeken die hij ooit
heeft gelezen.
De voornaamste winst die De Kookers ontdekking oplevert, is dat de provenance van
de Weyerman-autografen in kwestie daardoor bekend is geworden. Pas wanneer op een of
andere manier duidelijk is geworden dat Van Leempoel de Weyermaniana in zijn bezit
werkelijk heeft gelezen en dat hij over dit soort werk een mening heeft gehad, kunnen we
gaan denken aan het schetsen van een contemporain lezersprofiel.
Dierkens

Een ander geval. De veilingcatalogus van Cornelius Dierkens (1715-1761) bevat dertien
Weyermaniana. Andre Hanou vermeldt niets over de persoon van de verzamelaar, maar
poogt op grond van de bijgeschreven prijzen en de contemporaine rubrieksindeling iets
zinnigs te zeggen over zijn smaak. 11 Dierkens bezat duizenden boeken: fraaie banden (in
deze categorie diverse werken van Weyerman), zware kost, boeken over de schilderkunst,
satirisch-politieke tijdschriften, "een snufje vrijmetselarij, een scheutje antichristendom,
een wolkje kriminele belangstelling". 12 Opnieuw lijkt mij dat we op grond van deze
beperkte gegevens niet kunnen spreken van een Weyerman-lezer. We weten in feite niet
veel meer dan dat de boekenkasten van de heer Dierkens kennelijk rijk gevuld waren met
boeken a la mode, waarbij die van Weyerman niet misstaan.
Flanderin

Hetzelfde geldt voor de vierdelige veilingcatalogus uit 1829 van de Oostendse schepen
Franciscus-Abraham Flanderin (1756-1829). 13 Deze bibliofiel bezat ongeveer tienduizend
titels, waaronder veertien Weyermaniana. Flanderins voorliefde gaat uit naar erotica,
medische werken (o.a. over onanie en verloskunde) en hermetica (werken in verband met
de Rozenkruisers en de Vrijmetselarij). Jan Parmentier vermoedde dat Flanderin een aantal
boeken heeft gekocht bij de maconnieke Brugse drukker Joseph de Busscher. In de magazijn- of assortimentscatalogi met gedrukte prijzen die De Busscher in de jaren 1773-1777
verspreidde, bevinden zich twintig verschillende Weyerman-titels. Dat Flanderin bij De
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Busscher kocht is helaas slechts in den geval gedocumenteerd: hij kocht in 1780 een
scheepsjournaal van een Chinareis in 1727 waaraan zijn vader deelnam." In vergelijking
met zijn directe omgeving moeten we Flanderin als een uitzonderlijke figuur beschouwen.
Hij is namelijk een schoolvoorbeeld van "ontluikend vrijzinnig en liberaal denken"" in de
toenmalige Zuidelijke Nederlanden. Misschien kunnen we nog meer achttiende-eeuwse
Vlaamse bezitters van Weyermanianaachterhalen. Het is nog de vraag of we die eveneens
in de maconnieke hoek moeten zoeken, maar het lijkt me niet onwaarschijnlijk. Intussen
krijgen we op grond van de auctiecatalogus - zoals in het geval Dierkens - uitsluitend een
idee van de algemene smaak van een uitzonderlijke Vlaamse bibliofiel. Of hij Weyerman
ook echt las, daarover hebben we tot nu toe geen enkele zekerheid.
Ferwerda
De boekhandelaar Abraham Ferwerda te Leeuwarden stelde tussen 1772 en 1779 een
alfabetische lijst samen van boeken met de prijzen die ze op aucties in de periode 17011772 hadden opgebracht.' Hij noteerde bij elke titel ook de naam van de eigenaar van de
collectie die werd verkocht. Op grond van die gegevens achterhalen we de namen van
negen bezitters van Weyermaniana. Vier van hen bezaten slechts den Weyerman-titel: Van
der Waaijen (1744), Bolhuis (1764), Knock (1769) en Arnoldi (1772). Lolkama (1768) en
Johan Iman Cau (1772) bezaten er vijf, Van Lingen (1762) zeven, Lycklama (1754) acht,
maar de Leeuwardense bezitter J.F. H...s (1772) spant met elf titels zonder meer de 'croon.
Over geen van deze bezitters is helaas iets te vinden in de bibliografie van publikaties over
particulier boekenbezit. 17Dankzij het boekhandelscatalogi-projectwaarin nu ca. 4000 titels
geregistreerd staan, 1 8 zijn twee van de hier genoemde negen veilingcatalogi te achterhalen.
Het betreft de catalogi van Michiel van Bolhuis (veiling d.d. 16 november 1764) en van
Johan Iman Cau (veiling d.d. 21 april 1772).
Van Bolhuis was lid van het college van Taalmannen en Gezworenen te Groningen.
Ferwerda vermeldt slechts den Weyerman-titel, maar wie de veilingcatalogus raadpleegt,
treft toch wat meer aan. In een convoluut van negen werken zitten Den Maagdenburgsche
Akhimist en De Leevens Byzonderheden van Johan Hendrik, Baron van Syberg. 19 In een
ander convoluut van twaalf werken komt men een tweede exemplaar van Den Maagdenburgsche Akhimist tegen. 2° Van Bolhuis bezat ook een exemplaar van De Levensbeschrijvingen der Konst-Schilders (1729, 3 dln) "met plaaten en 103 conterfeitsels/ door
J. Konst en Houbraken". Het bracht de mooie som op van zes gulden en vijf stuivers. 21 Het
meest intrigerend is evenwel de vermelding in de rubriek ' Prenten' van zes losse gedrukte
prenten van Weyerman. Helaas ontbreken hier titels of nadere omschrijvingen. 22 Met een
slag om de arm kunnen we zeggen dat het erop lijkt dat Van Bolhuis vooral een liefhebber
van de beeldende kunst is geweest, en dat hij om die reden een exemplaar van de KonstSchilders bezat. Het is goed mogelijk dat hij Weyerman las vanwege die speciale
belangstelling.
Johan Iman Cau, beer van Dussen, Muylkerk en Gienhoven, was raadsheervan het Hof
van Holland, Zeeland en West-Friesland. Ferwerda noemt vijf Weyerman-titels. Opnieuw
blijkt het om veel meer materiaal te gaan. Bovendien is het onduidelijk of alle
Weyermaniana uit het bezit van Cau stammen, want diens prive-bibliotheek werd samen
met een anonieme collectie geveild. Wat er ook van zij, in de veilingcatalogus komen we
maar liefst zestien Weyermanianategen: twee exemplaren van de 'Platen' uit De Levensbeschrijvingender Konst-Schilders,' twee exemplaren van De doorzichtige Heremiet, drie
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exemplaren van De Levens-beschrijvingen der Konst-Schilders, twee exemplaren van
Kerstemans Zeldzaame levens-gevallen van J.C. Wyerman, Den Echo des Weerelds, Den
Amsterdamschen Hermes, Den Ontleeder der Gebreken, De voornaamste Beweegredenen
en omstandigheden, Den P ersiaansche Zydewever, ,De voornaamste gevallen v an den wonderlyken Don Quichot en De Leevens Byzonderheden van Johan Hendrik, Baron van Syberg.
Boedelinventarissen
Een andere methode om Weyermanianate achterhalen, is door in nalatenschappente gaan
snuffelen. Barbara Sierman heeft dat met enig succes gedaan in het Haagse Gemeentearchief waar de kiappers een dergelijk onderzoek mogelijk maken. 24 De vijf gevallen die zij
signaleert, stammen uit de jaren 1770-1798. Het betreft de advocaat Martin Hartingh de
Champvent en zijn echtgenote Johanna Maria van Breugel (1770), een niet nader gespecificeerde Martin Jacob Diodati (ca. 1781), notaris Gysbert Myne (1785), de oud-schepen
Johan Adriaan Verstolk (1795), die maar liefst vijf Weyerman-titels in zijn bezit had, en
Jacob Kap (1798) over wie kennelijk niets naders te melden valt. Omdat hij de meeste
Weyermanianabezat, zou het onderzoek zich moeten concentreren op Verstolk, lijkt me.
Welke boeken had hij nog meer? Misschien is het aandeel Weyerman-titels procentueel
gezien zeer veel groter dan in het geval van bibliofielen als Dierkens en Flanderin?
Van de vijf boedelinventarissen die Barbara Sierman signaleerde, figureert het
boekenbezit in den geval ook in een gedrukte veilingcatalogus. Op 20 november 1769
werd in Den Haag het boekenbezit geveild van vier eigenaars tegelijk, namelijk Gilles van
Limburg, Pieter van Os, "de Heer en Meester" Marten Harting de Champvent en een
D***. 25 We komen in deze catalogus een exemplaar tegen van Kerstemans Zeldzaame
levens-gevallen van J. C. Wyerman en een exemplaar van De voornaamste gevallen van
den wonderlyken Don Quichot . 26 Van de vier eigenaars komt de Haagse advocaat Harting
de Champvent het meest in aanmerking als bezitter van deze Weyermaniana. De door
Sierman gesignaleerde boedelinventaris van deze Haagse advocaat laat immers een
dergelijke identificatie toe.
We zijn nu wellicht geneigd te denken dat, gezien onze doelstelling om het profiel van
de Weyerman-lezer te schetsen, het onderzoek naar boedelinventarissen mogelijk
vruchtbaarder is dan dat naar auctiecatalogi. Toch is ook hier weer de nodige voorzichtigheid geboden. Aan boedelinventarissen van particulieren als bron kleven nogal wat bezwaren. Ze zijn vaak onvolledig en specifieren geen titels. Wanneer wel een titel wordt
genoemd, betekent dit niet automatisch dat het boek in kwestie door de bezitter aangeschaft is en het betekent evenmin dat deze het boek heeft gelezen. 27 Uit onderzoek van
Jose de Kruif, die aan een dissertatie werkt over de kiantenboeken van Pieter van Cleef en
de Haagse boedelinventarissen, blijkt in het algemeen dat weinig mensen veel boeken
bezaten. In het geval van de lagere klassen is zelfs de voorkeur voor literaire boeken onafhankelijk van de omvang van de bibliotheek. 28 Met andere woorden: lezers uit de lagere
sociale milieus kochten - relatief gezien - meer literatuur dan de hogere bevolkingsgroepen. Voor ons houdt dat in dat we de bezitters en lezers van Weyermaniana niet
noodzakelijk in de hogere bevolkingsgroepen of middenklasse moeten zoeken (wat tot nu
toe op grond van de veilingcatalogi in het algemeen wordt aangenomen). Dit lijkt
bevestigd te worden door het onderzoek van Han Brouwer naar de bezoekers van de
Zwolse boekwinkel van Martinus Tijl. Zo kocht in 1780 de looier Assuerus Ovink te
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Zwolle Het Dog in 't Zeil. De man was ook een gretig afnemer van uiteenlopende
historische werken en van de rijmvruchten van `gezellige dichters' . 29
Daartegen spreekt weer dat de telg uit een Amsterdamse regentengeslacht, Raymond
Backer (1698-1753) in 1732 voor acht stuivers De gewaande baron Syberg kocht bij
Luchtmans. 3° Backer studeerde rechten te Leiden en in 1721 trouwde hij met Sophia
Christina de Munt, de dochter van een Leidse griffier. Het echtpaar woonde aan het
Rapenburg nr. 33. Backer bekleedde te Leiden allerlei bestuursfuncties en in 1751 werd
hij zelfs burgemeester. Dus hij behoort wel duidelijk tot de hogere bevolkingsgroepen. Het
merkwaardige is dat Weyermans oplichtersverhaalniet in de gedrukte veilingcatalogus uit
1760 te vanden is. Mogelijk heeft een van de nabestaanden het boek vOOr de veiling uit de
collectie gehaald of Backer heeft het boek ooit uitgeleend en niet teruggekregen? 3°
Joachim von Dessin
In 1980 signaleerde Gerardine Marechal zes Weyerrnantitels die eigendom zouden zijn van
de Suid-Afrikaanse Openbare Bibliotheek. Ze vermeldt ook dat die exemplaren deel
uitmaken van de `Dessinian Collection' en dat ze zijn opgenomen in de sectie
`Miscellanea' van de gedrukte catalogus van die collectie. Het gaat om: 1. Eenige scherpe
Aanmerkingen over de Historie des Pausdoms, Amst. 1737; 2. (2 exx.?) De Ontleder der
Gebreken, Amst. 1724; 3. De vrolyke Tuchtheer, Amst. 1730; 4. De Echo der Wereld,
Amst. 1726; 5. De doorzichtige Hermit, 's Gravenhage 1730; 4. (weer 2 exx.?) De
Amsterdamsche Hermes, Amst. 1722. 31
Al deze gegevens - zij het met de nodige correcties - vindt men terug in de bibliografie
van Marleen de Vries. 32 Gecorrigeerd hierin is het jaar van uitgave van de Eenige
Aanmerkingen (dit is 1734) en ook wordt hierin terecht stilzwijgend de mogelijkheid
afgewezen dat het in het geval van De Ontleeder en de Amsterdamsche Hermes telkens om
twee exemplaren zou gaan. Marechal twijfelde daar onnodig aan, want het gaat in beide
gevallen om werken die bestaan uit twee delen.
Wie de gedrukte catalogus in kwestie raadpleegt, 33 valt een aantal zaken op. De naam
van de bibliotheek was in 1821 nog 'Public Library' of `Openbare Biblioteek'. De huidige
benaming luidt: Suid-Afrikaanse Biblioteek (SA B) of South African Library.' Het blijkt
ook dat Marechal in verschillende gevallen onzorgvuldig met de gegevens in de gedrukte
catalogus is omgesprongen, bijvoorbeeld bij het overschrijven van de titels. De sectie
`Miscellanea' zoals Marechal die noemt, bestaat niet als zodanig. De boeken zijn naar
formaat en onderwerp in rubrieken ingedeeld. Na de 'in Folio'-uitgaven, volgen de 'in
Quarto'-edities met rubrieken als Theologia, Philosophia (met bijvoorbeeld J. de Brune:
Wetsteen der Vernuften. Amst., 1644 en diverse werken door Simon de Vries), Historia
(bijv. L. van den Bosch: Leven en bedrijf van Willem III. Amst., 1694), Philologia (bijv.
De Boekzaal der fullers, Uitgeg. d. Richard Steele. 3 dln. Dl. 1: Amst. 1748, Dl. 2 en 3:
Middelburg, resp. 1734 en 1735) en Miscellanea (bijv. H. vanden Burg: Schriftuurlyke
Klinkdichten op bybelgeschiedenissen. Leiden, 1716).
Alle titels die G. Marechal noemt, staan geregistreerd in de rubriek 'Miscellanea in
Quarto'. Daardoor komt het kennelijk dat ze twee Weyerman-titels die zich in de rubriek
`Historia in Quarto' bevinden, over het hoofd heeft gezien. 35 Dit zijn een tweede
exemplaar van Eenige aanmerkingen over de Historie des Pausdoms en het tweedelige De
Historie des Pausdoms (1725). Wie overigens de Weyermanianater plekke wil aanvragen,
zal merken dat de signaturen zoals die in de bibliografie van Marleen de Vries zijn
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vermeld, onvolledig zijn. Elke signatuur begint namelijk met Cat. Dessin. en wordt
gevolgd door minstens drie getallen. 36
Bezittersmerken in de Weyerman-exemplaren treffen we niet aan, behalve op de
versozijde van de slappe gemarmerde kaft van de twee delen van de Amsterdamsche
Hermes. Daar staat als bezitterssignatuur: 'G: Dorsman' . 37 De meeste Weyermanexemplaren zijn gestoken in bandjes van gemarmerd papier. Den vrolyke tuchtheer heeft
een harde kartonnen band, Den Echo des Weerelds en Eenige scherpe aanmerkingen (Cat.
Dessin. p. 83:127, 29) zijn gestoken in varkensleren banden.
De vraag is nu of Von Dessin de Weyermaniana heeft aangeschaft uit interesse voor
de auteur. Om die vraag te beantwoorden moeten we eerst wat meer weten over deze
verzamelaar en zijn bibliotheek. Von Dessin als verzamelaar is voor ons alvast uniek,
omdat het grootste deel van zijn boeken bewaard is gebleven, waardoor we uitspraken
kunnen doen die berusten op de visu-onderzoek.
Joachim Nikolaus von Dessin (1704-1761) is in Rostock geboren uit een oude
aristocratische familie. 38 Zijn vader was een officier in Zweedse dienst, die lange tijd
krijgsgevangen is geweest waardoor hij verarmd raakte. De jonge Joachim kon het
koninklijke Joachimthalsche Gymnasium te Berlijn bezoeken, dankzij de steun van de
Markgravin van Brandenburg, een Pruisische prinses. 39 In 1726 trad hij als soldaat in
dienst van de VOC en kwam in april 1727 met het schip 'De Ketel' aan de Kaap. Hij
maakte er een snelle carriere dankzij zijn goede vooropleiding, intelligentie, aanpassingsvermogen en een gunstig huwelijk in 1730 met de aan de Kaap geboren Christina
Ehlers. Zijn uit Gent afkomstige schoonmoeder Barbara de Savoye was de dochter van
een voorname hugenootse kolonist. Joachim von Dessin was van 1737 tot 1757 secretaris
van de Weeskamerte Kaapstad. In 1743 promoveerde hij tot onderkoopman en daarnaast
oefende hij ook nog het beroep van notaris uit. Zijn aanpassingsvermogen blijkt onder
meer uit zijn beheersing van het Nederlands.' De belangrijkste egodocumenten die we van
hem hebben: zijn brievenboek (de brieven uit de jaren 1733 en 1744 werpen heel wat licht
op zijn transacties) 42 en zijn Memoriaal uit de jaren 1754-1757 (met veel huishoudelijke
details) zijn in het Nederlands gesteld." Omdat ik slechts twee dagen in Kaapstad was, heb
ik deze bronnen niet kunnen raadplegen.
Bij testament heeft Von Dessin in 1761 zijn boeken nagelaten aan de NederduitsGereformeerde Kerk te Kaapstad, met de bepaling dat ze de kern van een openbare bibliotheek moesten gaan vormen. 44 Het gaat om 3856 boeken (inclusief 9 atlassen en 72
handschriften), 45 zoals blijkt uit de oudste van de drie handgeschreven catalogi die
berusten in het N.G. Kerkarchief. 46 Noch de gedrukte catalogus uit 1821, noch de handgeschreven catalogi bevatten alle boeken. Convoluten met name zijn vaak slechts op de
eerste titel in het convoluut beschreven. 47 Sommige boeken, zoals een folio-editie van Alle
de Werken van Cats, ontbreken in de huidige Von Dessin-Verzameling terwijl ze wel in
de oudste, handgeschreven catalogus vermeld staan. 48 Tussen 1761 en 1821 zijn er nog
vele boeken door de N.G. Kerk verworven en aan de verzamelingtoegevoegd. Dit zouden
537 boeken zijn geweest, maar volgens Bax moet dit aantal nog iets hoger worden
geschat. 49 Tijdens mijn bezoek vernam ik dat men al jaren bezig is met de Von DessinVerzameling de visu te beschrijven en dat deze beschrijving nu haar voltooiing nadert.
Sommige Engelstalige auteurs hebben in het verleden gesteld dat Von Dessin zijn
boeken vooral op Kaapse boedelveilingen heeft gekocht (waarbij natuurlijk de suggestie
een rol speelt dat hij als secretaris van de Weeskamer met voorkennis handelde). Dit is
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mogelijk, maar de egodocumenten laten zien dat er ook geheel andere kanalen waren
waarlangs Von Dessin zijn boeken verwierf. In 1734 nam een niet nader genoemde `Neer
Meulenbeek' een gedrukte kaart van de vier werelddelen in groot formaat, "gevernist",
voor hem uit Nederland mee." In de jaren 1736 en 1737 bestelde Von Dessin boeken bij
de vrome Amsterdamse tabakshandelaar Jurriaan Westerhoe en in 1738 bij de Rotterdamse koopman Nicolaas Pille (1706-1737). 52 Von Dessins Kaapse vriend Jan de Waal,
die tevens de voornaamste leverancier was van huishoudelijke goederen, 53 leverde de
tijdschriften waarop Von Dessin intekende, zoals de Europische Mercurius en De Boekzaal van Europe. 54 Gedocumenteerd is dat Von Dessins vriend Daniel Pels, de Amsterdamse conrector van de Latijnse School, in 1755 en 1761 telkens een kist boeken stuurde
en in 1756, 1758 en 1759 verzocht Von Dessin aan de Heren XVII te Amsterdam om zijn
salaris aan Pels uit te doen betalen." Von Dessins maandsalaris als onderkoopman bedroeg
toen f 40,-. 56 In feite voorzag Pels reeds vanaf 1744 Von Dessin geregeld van boeken.
Von Dessin gelastte zelfs zijn testamentair executeurs om de boeken te betalen die na zijn
afsterven nog van Pels naar hem onderweg zouden zijn. 57 Dankzij een legaat van 1000 Rs.,
door Von Dessin nagelaten aan de Nederduits-Gereformeerde Kerk, werden in 1765 nog
boeken besteld bij de Amsterdamse boekhandelaar Jan van Houten. 58 Maar mogelijk is
Von Dessin bij leven zelf ook met deze boekhandelaar in contact geweest?
Voorts kocht of liet Von Dessin door familieledenbieden op veilingen buiten Kaapstad
en verwierf hij boeken van familieleden, vrienden, kennissen en Compagniedienaren die
voorgoed naar Holland terugkeerden."Bij zijn aanschafmoest hij vaak afgaan op aansprekende titels, maar in veel gevallen heeft hij zelfs de keuze aan zijn leveranciers over
moeten laten. Zo schreef hij op 12 juli 1736 aan Westerhoff: "Ende dewijl ick een seer
groote liefhebber van goede boeken soo geestelijke als historische ben, soo versoeke mij
van tijd tot tijd met wat nieuws te voorzien". 6° Nadere bestudering van de egodocumenten
kan ons wellicht leren of bij de aanschaf van Weyermaniana de keuze van de boekhandelaar bepalend is geweest, dan wel die van Von Dessin zelf. Feit is dat de Weyermanexemplaren er smetteloos uitzien, waarbij dan onmiddellijk de vraag rijst of hij die boeken
ooit heeft gelezen. Andere boeken bevatten namelijk wel gebruikssporen: krabbels van
afrekeningen, de inhoudsopgave van een convoluut, bronverme ldingen van teksten, opmerkingen over de inhoud van het boek waarbij hij zich soms tegen redeneringen van de
auteur keert. In het exemplaar van Savonarola's Meditationes in Psalmos (Leiden, 1633)
voegde hij bijvoorbeeld vier bladzijden in handschrift toe over het leven van de auteur. De
meeste aantekeningen zijn in het Nederlands gesteld. Er zijn ook aantekeningen in het
Frans, Latijn en zelfs in het Spaans, maar aantekeningen in het Duits heeft Immelman er
niet in aangetroffen. 6I
Von Dessin bezat 74 schilderijen, waaronder een van Bonaventuur Peeters en een van
Jan van Gool,62 maar waarschijnlijk niets van Weyerman. 63 Tenslotte bezat Von Dessin
ook geen exemplaar van De Levens-beschrijvingen der Konst-Schilders. Dat is tamelijk
eigenaardig en het zou er mogelijk op kunnen wijzen dat hij het werk van Weyerman
minder goed kende dan het bezit van de Weyermaniana in eerste instantie laat vermoeden.
Besluit
De vraag of de achttiende-eeuwseverzamelaars die Weyermanianabezaten, ook lezers van
Weyermans werk waren, kan hier niet positief worden beantwoord. Het valt niet te
bewijzen, maar we kunnen evenmin uitsluiten dat de verzamelaars in kwestie hun
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Weyermaniana niet hebben gelezen. De Zwolse looier Assuerus Ovink, bezitter van Net
Oog in 't Zeil, is waarschijnlijk een lezer is geweest. De Leidse regent Raymond Backer
vermoedelijk ook. Van de overigen leek vooral Von Dessin aanvankelijk veelbelovend,
maar het ontbreken van gebruikssporen in de Weyermanianauit zijn collectie laat vooralsnog niet toe hem als Weyerman-lezerte karakteriseren. Misschien dat de egodocumenten,
het brievenboek en het Memoriaal, nog het tegendeel aantonen, maar het lijkt me niet
waarschijnlijk, gezien de manier waarop het merendeel van Von Dessins aankopen tot
stand kwamen. Wat de overige bezitters van Weyermaniana betreft, die hier de revue
passeerden: het lijkt erop dat Han Brouwer gelijk heeft met zijn scepsis. We zijn afhankelijk van egodocumenten om onze Weyerman-lezers vast te stellen. Verder zijn
gebruikssporen in boeken van belang en de ontleningen van passages uit Weyermans
werken die we her en der tegenkomen. Misschien moeten we ons bij ons onderzoek meer
door dit soort specifieke kenmerken laten leiden dan tot dusver. Anderzijds is het op zich
waardevol om Weyerman-bezitters te blijven signaleren, al zullen we wellicht nooit
achterhalen of ze zijn boeken met genoegen ter hand namen, of wat hun oordeel over zijn
werk was.
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De schele droes op drift
Jan van Hoogstraten aan IJssel, Waal en Maas (Epiloog)*
ELLY GROENENBOOM—DRAAI
In deel II van mijn vorig jaar verschenen bijdrage over Jan van Hoogstraten' heb ik
uiteengezet dat Ida van Koeverden tot aan haar dood in 1719 Jans minnares geweest moet
zijn. Een 92-regelig gedicht op het overlijden van 'Ida van K***', geschreven door Jans
oudste zoon Francois, schept duidelijkheid in deze kwestie. Het gedicht is getiteld
Nederduitsche gedagtenis van 't voorbeeld aller Getrouwe en Regtaerde stiefmoeders
onze waardige Jar Ida van K***. Overleden binnen Tiel, den 29ste van Wintermaent
1719' . 2 Het vermoeden dat Ida van Koeverden in Tiel was overleden, was dus terecht. Jan
woonde in die tijd in Tiel en duidde de laatste rustplaats van zijn minnares aan met de
woorden "in 't Kerkengraf te Tiel". Hiervoor kon echter geen bevestiging worden
gevonden, omdat de begraafboeken van Tiel over deze periode ontbreken. 3 In dit gedicht
zingt Francois de loftrompet op zijn beminde stiefmoeder:
'K Beschry haer die ons plag als kinderen te minnen,
En waerlyk de oorzaek is van de eer van onze jeugd.
'T lust my (en 't zal my noit van 't hart gaen) hare deugd
Te Erkennen, die haer Eer en Lente van haer leven,
En wat haer dierbaerst was, heeft durven overgeven,
Om 't drietal kinderen, dat van 't Moederlyke
Verlaten was, te hoer', wyl zy de haet, 6 smart
Van eyge Vrinden wekte en nabestaende magen.

Als Ida enige regels later sprekend wordt opgevoerd heet het: "Ik ben het die u heb zoo
teder opgevoed / Alsof ge uw leven had getrokken uit myn bloed". Uit deze regels kan
worden afgeleid dat de drie in leven gebleven kinderen van Jan en Geertruy van der Hagen
door Ida van Koeverden werden opgevoed, en dus niet, zoals ik eerder veronderstelde, bij
hun moeder in Dordrecht bleven. 4 Dit feit verklaart mogelijk ook Jans hardnekkige
weigering alimentatie aan Geertruy te betalen. 5 Nu is toch ook wel heel aannemelijk
geworden dat het uit 1683 daterend gedicht ' Troost Aan Juffr • • • • Voor *.*.*.*.', dat Jan
geschreven had aan zijn minnares nadat hij Geertruy van der Hagen had gehuwd, aan
niemand anders gericht was dan aan Ida van Koeverden.
Van schildpadminiaturen en `pourtraictjes'
Ik breng hier tevens in herinnering dat volgens Jans testament van 1726 Ida's beeltenis
werd vastgelegd op een van de twee bijeenbehorende "pourtraictjes, met gesnedene lystj es", uit "den jeugdigen tyt" die hij vermaakte aan Francois.' Het andere portretje stelt Van
Hoogstraten zelf voor. Op deze `pourtraictjes' wil ik hier ook nog even terugkomen.
Na lezing van mijn betoog over Ida van Koeverden en de aan Francois gelegateerde
`pourtraictjes' maakte Michiel Roscam Abbing, kleinzoon van Francois van Hoogstraten
(1891-1979), en samensteller van onder meer Van Hoogstraten, iconografie van een
familie, mij opmerkzaam op de aanwezigheid van een tweetal miniaturen op schildpad in
de Collectie J.S.F. van Hoogstraten (hierna aangeduid als de `schildpadminiaturen'). De
achterzijde van de ene vermeldt: "Jan van Hoogstraten overgrootvader van A. van
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Bijnkershoek van Hoogstraten"; die van de andere: "Geertruy van der Hagen,
overgrootmoeder van A. Bijnkersh. van Hoogstr." Op grond daarvan beschreef Roscam
Abbing ze begrijpelijkerwijs in zijn konografie van 1987 als pendantportretten van Jan
van Hoogstraten en Geertruy van der Hagen.'
Het opduiken van Ida van Koeverden als Jans minnares en de `pourtraictjes' van het
tweetal deed Roscam Abbing veronderstellen dat de schildpadminiaturen weleens identiek
zouden kunnen zijn met de in Jans testament vermelde pourtraictjes', en dat dus op de ene
schildpadminiatuur niet Geertruy, maar Ida zou zijn afgebeeld. In het onderstaande zal ik
trachten die visie — die ik deel — aannemelijk te maken.
Weliswaar pleit tegen de identiteit van de `vrouwelijke helft' van de `pourtraictjes' en
die van de schildpadminiaturen natuurlijk de handgeschreven vermelding op de achterzijde. Maar dit is op zijn vroegst een mededeling van een achterkleinkind (Geertruy wordt
immers "overgrootmoeder" genoemd) en wellicht van een nog latere nazaat, van wie
nauwelijks bekendheid met Jans amoureuze escapade(s) te verwachten valt.
Ook hebben de `pourtraictjes' die Jan in zijn testament noemt, "gesnedene lystjes",
terwijl die van de schildpadminiaturen niet als zodanig te omschrijven zijn. Deze lijstjes
staan echter al evenmin sterk als `getuigen a charge', omdat ze heel goed in een later
stadium vervangen kunnen zijn.
Overtuigender lijken mij de nu volgende `getuigen a decharge'. Behalve het feit dat
niet alleen op de `pourtraictjes', maar ook op de schildpadminiaturen de afgebeelden in
jeugdige staat verkeren, vormt de roodachtig blonde haarkleur van de vrouw op de schildpadminiatuur mijns inziens een sterk argument.' Ida was zeer waarschijnlijk rossig van
haar en werd natuurlijk ook als zodanig op het `pourtraictje' van Francois geschilderd. Al
eerder heb ik gewezen op de sneren van Weyerman (in februari 1721) op Jans "rosse Hes"
(roodachtige lelijkerd?), 9 maar ook elders laat hij geen gelegenheid voorbijgaan de roodachtige haarkleur van Jans beminde te benadrukken. 1° En ook Van Hoogstratens Parnas
aan de Waal bezingt een geliefde, vermoedelijk Ida, die "blont, nog bruin [is], maar tussen
blank en root" in, rossig dus."
Daarnaast wijst de positie van het afgebeeldepaar op de schildpadminiaturen eerder in
de richting van Ida dan van Geertruy. Bij pendanten of dubbelportretten van echtparen
werd in de zeventiende eeuw de man namelijk vrijwel altijd heraldisch (dat wil zeggen gezien vanuit de geportretteerde figuur zelf) rechts neergezet en de vrouw links. Aan de man
kwam immers — althans bij gehuwden — de (rechter) ereplaats toe. Bij verloofden daarentegen was het de vrouw die dikwijls rechts werd geplaatst. 12 Gehuwden werden afgebeeld
met de schouders driekwart en naar elkaar toegewend, en met de hoofden soms de face,
soms enigszins naar elkaar toe gericht. 13 Bij ongehuwden was dat precies andersom.
De foto's van de schildpadminiaturen in Roscam Abbings Iconografie tonen de man
links op de pagina en de vrouw rechts. Als het om een echtpaar ging — zoals Roscam
Abbing eerder aannam zou dat een logische opstelling zijn: het portret van de man werd
dan immers links gehangen en dat van de vrouw rechts. Op deze wijze zijn de schouders
van de betrokkenen op de schildpadminiaturen echter niet naar elkaar toe, maar integendeel van elkaar áf gewend. Het is echter ondenkbaar dat een portretschilder van een
dergelijke plaatsing uitging, ook niet wanneer het ongehuwden betrof.
De conclusie ligt voor de hand dat de miniaturen van plaats moeten verwisselen, zodat
de man rechts en de vrouw links komt te `hangen' (zie afbeelding). Heraldisch is Jan van
Hoogstraten dan links geportretteerd en de vrouw rechts. En dat nu is precies de positie
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Collectie J.S. F. van Hoogstraten, Thompson Ct.,

Foto 's: Ste ve Briggs, Wo rcester, Massachusetts.

van Ongehuwden! Er zijn nu twee mogelijkheden: ofwel Ida is afgebeeld, of Geertruy,
maar dan vOOr haar huwelijk met Jan. Om meer dan den reden is het eerste het meest
aannemelijk, maar vooral wegens de rossige haarkleur die Ida en de geportretteerde
gemeen hebben. Indien dat zo is, lijkt mij de veronderstelling dat de schildpadminiaturen
en de in Jans testament genoemde `pourtraictjes' identiek zijn, niet at te gewaagd.
Tenslotte wil ik erop te wijzen dat er meer portretten van Jan en Ida bestonden, terwijl
van Geertruy van der Hagen geen eigentijdse afbeelding bekend is. In het testament waarin
Francois bedacht wordt met de `pourtraictjes', wordt aan Jans andere zoon Samuel een
tweetal "ovale pourtraicten, met vergulde lysten" "geprelegateert","vertonende het borstbeeld van zijn vader en dat van Ida van Koeverden. Mogelijk is het eerste identiek met een
portret van de hand van Arnold Houbraken, dat eveneens tot de Collectie J.S.F. van
Hoogstraten behoort en in de Iconografie van Roscam Abbing als n°. 32 is afgebeeld. 15
HetbijhorndpvaIisechtrlonbkd,zathesognvrd
uitsluitsel kan bieden omtrent de identiteit van de vrouw op de schildpadminiatuur.
Door liefde en kunst `aen een gesmeed'
Tot besluit een enkel woord over de attributen van het tweetal op de schildpadminiaturen.
Van Hoogstraten heeft een fluit in de hand, terwij1 Ida (ervan uitgaande dat zij inderdaad
de geportretteerde vrouw is) bladert in een (lied?)boek. Naar de betekenis daarvan is het
gissen. Het is de vraag of bier (uitsluitend) aan de fallische betekenis gedacht moet worden
die de fluit van oudsher bezat. Weliswaargaat het om een liefdespaar, maar deze opvatting
kan ik moeilijk rijmen met het boek dat Ida in de hand houdt. Daarnaast kan het muziekinstrument gezien worden als de herdersfluit en in die hoedanigheid als symbool voor
(pastorale) podzie. Deze interpretatie lijkt mij wel toepasselijk, niet alleen omdat de
dichter Jan van Hoogstraten bewonderaar en beoefenaarwas van het pastorale genre, maar
ook omdat ze naadloos aansluit bij Ida's (lied)boek." Moge de trouwring Jan en Ida dan
nimmer hebben verbonden, door liefde en kunst werden zij — om het met Vondel te
zeggen — "gloende aen een gesmeed".
Noten
* Met grote dank aan M. Roscam Abbing, die met zijn enthousiasme en speurzin een essentiele bijdrage aan
deze epiloog leverde.
1. Med. JCW 18 (1995), no. 3, p. 89-95.
2. Dit gedicht, ondertekend met "Fr.V.H.", verscheen in het Derde vervolg van de Latynsche en Nederduitsche
Keurdichten. Utrecht, Pieter van der Goes, 1728, p. 138-140. Met dank aan de beer J.S.F. van Hoogstraten,
eigenaar van de hieronder nog te noemen schildpadminiaturen, die mij op dit gedicht opmerkzaam maakte.
3. 'De schele droes op drift', dl. II. In: Med. JCW 18 (1995) 3, p. 94. De overlijdensdatum boven dit gedicht
maakt overigens duidelijk dat 'Ida van K***' inderdaad identiek is met Euridice, zoals op p. 89-92
betoogde.
4. 'De schele droes op drift', dl. I. In: Med. JCW 18 (1995) 2, p. 61.
5. 'De schele droes op drift', dl. II. In: Med. JCW 18 (1995) 3, p. 89.
6. 'De schele droes op drift', dl. II. In: Med. JCW 18 (1995) 3, p. 94.
7. M. Roscam Abbing, Van Hoogstraten, iconografie van een familie. Amsterdam 1987 (hierna: Roscam
Abbing 1987), p. 57, no. 1 en p. 58, afb. 30 en 31.
8. Volgens een kleurenafbeelding van de schildpadminiatuur (in bezit van M. Roscam Abbing).
9. 'De schele droes op drift', dl. II. In: Med. JCW 18 (1995) 3, p. 92. Volgens WNT VI, kol. 680 is "hesselijk"
of "hes" een adjectief met de betekenis "Leelijk, van personen en zaken".
10. Zie mijn De Rotterdamse Woelreus, Amsterdam 1994, p. 63, 209, 210, 215, 217 en 218.
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11. 'De schele droes op drift', dl. II. In: Med. JCW 18 (1995) 3, p. 102 n. 28.
12. E. de Jongh, Portretten van echt en trouw. Huwelijk en gezin in de Nederlandse kunst van de zeventiende
eeuw. Zwolle / Haarlem 1986, resp. p. 36 en p. 40.
13. N. Dekking e.a., Tischbein. Een reizend portrettist in Nederland. Utrecht 1987, p. 23.
14. Zie: 'De schele droes op drift', dl. II. In: Med. JCW 18 (1995) 3, p. 94.
15. Roscam Abbing 1987, p. 61. Zie tevens E.J. Wolleswinkel, 'De portrettenverzameling van Mr. Jan Willem
van Hoogstraten (1722 - 1770)', p. 97, afb. 12. In: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 34
(1980), p. 79-98.
16. Cf. Vondels Gysbreght van Aemstel, vs. 1242.
17. Zie: Het groot natuur- en zedekundigh werelttoneel of woordenboek van meer dan 1200 aeloude Egiptische,
Grieksche en Romeinsche zinnebeelden of beeldspraeck [..] op nieu uit de oirsprongklyke schriften van
Cezar Ripa, Zaratino Kastellini, Pierius Valerianus, Horus Apollo en andere doorluchtige vernufien
getrokken [..] door een' ervaren tael- en outheitkundigen: hebbende voor het overige de uitmuntende
dichter Hubert Korneliszoon Poot dit werk [...] in klaer en zuiver Nederduitsch overgeschreven [..J.
Delft,
1743-1750 (3 din.), dl. III, p. 489-490 en [Cesare Ripa], konologia, of uytbeeldingen des verstands: van
Cesare Ripa [...] uyt het Italiaans vertaalt door D.P. Pers. Amsterdam 1644, p. 89. (Tevens reprint, ed. J.
Becker. Soest 1971).
Van Hoogstraten schreef nogal wat pastorale poezie; zie bijv. het 2e deel van zijn Mengelpoezy,
Amsterdam, bij Johannes van Leeuwen, 1714, p. 96-137. (Gebr. ex.: Gemeentebibliotheek Rotterdam 1109
E 9). Blijkens zijn vers `Elsryk. Vereewigt door zynen Fenixdigter' was Van Hoogstraten ook een
bewonderaar van de Gezangen voor Elsryk van J.P. Wellekens. (Mengelpoezy, dl. 4, Amsterdam, bij Henrik
Bosch, 1718, p. 61 - 65. Gebr. ex.: GBR 1109 E 11).

De uitvaart van Hendrik Kannegieter
DENNIS SCHOUTEN
Hier rust een oude schelm, aan onzen prins verknocht
Noch grooter schoft dan Raap, die 't land in onheil brogt
De stooke brand van twist, gevlugt na 't ryk der dooden
Toen den gevloekte krant, van Gosse wierd verboden
Hy stierf aan een beroerte! Uit enkele schrik ontstaan
A i, wagt u wandelaar, om langs zyn graf to gaan,
De Hofniaansche lugt zou mooglyk u verletten
Of tot myn grootste smart noch Amsterdam besmetten'

In 1783 verscheen in Amsterdam een reeks patriotse schotschriften gericht tegen Hendrik
Kannegieter, orangist en een van de leiders van de doelistenbeweging (1747/48). Deze
pamfletten illustreren hoe sterk ' achtenveertig' nog leefde in de jaren tachtig en hoe de
visie van de patriotten op deze burgerbeweging kon leiden tot tegenstrijdigheden in hun
politieke propaganda. Tegen die achtergrond wil ik enkele van deze pamfletten bespreken.
Ter orientatie geef ik eerst een kort overzicht van de aard en het verloop van de doelistenen patriottenbewegingen.
Het zijn geen achtenveertigers

11 maart 1785: op het hoogtepunt van de patriottencrisis kwam het in Utrecht tot een
confrontatie tussen burgers en stadsbestuur. Op het moment dat de vroedschap in
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bijzondere vergadering bijeen was over een omstreden kwestie, verzamelde een menigte
zich dreigend rond het stadhuis en leden van de schutterij vatten met getrokken sabel post
bij de uitgangen. Een zestal vertegenwoordigers van de burgerij eiste toegang tot de
raadzaal om de vroedschap haar standpunt duidelijk te maken.
Een woedende menigte rond het stadhuis, burgervertegenwoordigers in de raadzaal, die
onder dreiging van oproer eisen formuleerden aan het stadsbestuur, het was een situatie die
sterk herinnerde aan de troebelen die in 1747/48 hadden plaatsgevonden, toen burgers in
verschillende steden in de Republiek op deze wijze in opstand waren gekomen tegen de
misbruiken van de regentenoligarchie. Toch waren er voor de oproerige burgerij van 1785
redenen zich van dat verleden nadrukkelijk te distantieren. De korte toespraak van hun
woordvoerder, de rechtenstudent Pieter Quint Ondaatje, bevatte de volgende opvallende
passage: "Mijn peer! het yolk is te zeer verlicht om onredelijkheden te vergen -het zijn
geen achtenveertigers, maar viffentachtigers, die rede bij ondervinding voegen, en wel
weten te penetreren wie hunne rechten en vrijheden voorstaan -ik herzeg - het zijn geen
achtenveertigers -geen canaille."'

De patriotten schetsten een zeer negatief beeld van de burgerbeweging van 1747/48.
De reden daarvan lag op het eerste gezicht voor de hand: in 1747 was met steun van ontevreden groepen uit de burgerij en het lagere yolk de stadhouder weer aan de macht gekomen, waarmee een einde kwam aan de regentenoligarchie van het tweede stadhouderloze
tijdperk. In de patriottentijd stonden de opstandige burgers juist tegenover de stadhouder.
Een deel van de eens zozeer gehate regenten rekenden ze inmiddels tot hun bondgenoten.
Het lagere yolk, voorheen altijd Oranjegezind, was nu verdeeld. De naar verandering
strevende burgers van de jaren veertig waren in de ogen van de patriotten door hun
verbintenis met het Oranjehuis terechtgekomen in het kamp van het `Oranjecanaille'.
Niettemin waren de patriotten in diverse opzichten geestverwanten van de activisten
van '48, naar sociale achtergrond, politieke doelstellingen, argumentatie en optreden. Daar
wilden ze echter niets van weten: de overeenkomsten tussen beide bewegingen werden
verzwegen, ontkend, of via spitsvondige redeneringen op zijn minst genuanceerd.
Doelisten en patriotten

De beweging van 1748, die eigenlijk in 1747 begon in Rotterdam en tot 1750 in Haarlem
voortduurde, vond haar oorsprong in de ontevredenheid van groepen uit de lagere beroepsbevolking in de steden met het regentenbestuur. Vooral deze groepen ondervonden de
negatieve gevolgen van de economische teruggang in de jaren dertig en veertig en van de
zware belastingdruk. De onvrede richtte zich in eerste instantie tegen het belastingsysteem
dat voor een groot deel steunde op de gehate pachters. Oproeren vonden plaats in diverse
steden waarbij belastingpachters werden gemolesteerd en hun bezittingen vernield. Tegelijkertijd ontwikkelde zich een beweging van lagere burgers, geconcentreerd rond de
schutterijen, die grotere invloed op de stadsbesturen eisten. Vanaf het begin was deze
doelistenbeweging verbonden met het huis van Oranje. Tijdens de ongunstig verlopende
oorlog tegen Frankrijk klonk in 1747 nadrukkelijk de roep om de sterke man, die burgers
en lagere bevolkingsgroepen meenden te vinden in Willem Karel Hendrik Friso, de Friese
stadhouder, die in de voorafgaande decennia zijn macht in de Republiek al geleidelijk had
uitgebreid. De tegen regenten gerichte orangistische agitatie in verschillende steden gaf in
augustus 1747 het laatste zetje naar een volledig herstel van het stadhouderschap in alle
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gewesten van de Republiek. In Rotterdam beperkten de oproerigheden van 1747 zich niet
tot Oranjegekrakeel: de burgers stelden politieke eisen die een aantasting inhielden van de
machtspositie van de regenten. De orangisten zagen hoe deze ontwikkeling in hun voordeel kon werken en steunden de opstandige burgers waar mogelijk. In het eerste regeringsjaar van stadhouder Willem IV ging de burgerlijke agitatie door: in Hollandse steden als
Amsterdam, Leiden en Haarlem, maar ook in andere gewesten als Groningen en Friesland
dwongen de burgers de regenten concessies of waarbij men zich gesteund voelde door de
stadhouder. Willem IV voerde tegen deze achtergrond een aantal wetsverzettingen door,
waarbij de zittende regenten werden vervangen door figuren die hem welgezind waren.
Van de door de burgers gewenste veranderingenbleefuiteindelijk niets over. De frustraties
waren groot en deze zouden nog decennia doorwerken.
In 1780 was wederom sprake van een crisissituatie: economisch gezien stond de Republiek
er nog slechter voor dan in de jaren veertig en een oorlog, nu met Engeland, verliep
ongunstig. Een zondebok voor de ellende was snel gevonden in de persoon van de
regerende stadhouder, Willem V. Deze had in de voorafgaande jaren een bijna soevereine
machtsbasis opgebouwd, door vrijwel alle benoemingsrechten voor bestuursfuncties aan
zich te trekken. Regenten die door dit zogenoemde patronagestelsel waren uitgesloten,
zagen in de algemene onvrede kansen om een eind te maken aan het systeem. Vooral in
Holland zochten ze daartoe de steun van ontevreden groepen onder de burgerij die door de
toenemende armoede het zwaarst getroffen waren. In andere gewesten waren de regenten
trouw aan Oranje, daar waren het vooral de burgers die de patriottenbeweging droegen,
hoewel er zeker uitzonderingen waren: de man die met zijn pamflet Aan het yolk van
Nederland de beweging in feite in gang zette, Joan Derk van der Capellen tot den Poll,
was een Gelderse landedelman en lid van de Staten van Overijssel.
Met enige simplificatie zijn binnen de beweging twee stromingen te onderscheiden: de
anti-orangistische, vooral gericht tegen de stadhouder en het patronagestelsel, en de
democratische', die meer invloed eiste van de burgers op het stedelijk en gewestelijk
bestuur. Aanvankelijk liepen de belangen van anti-orangisten, meest regenten, en
democraten, meest burgers, parallel. In elk geval konden beide groepen zich vinden in hun
gemeenschappelijke afkeer van het Oranjehuis, maar toen de beweging radicaliseerde,
sloop bij de regenten de twijfel binnen, en velen keerden liever weer terug naar de
relatieve veiligheid van het verfoeide bestaande stelsel dan ten prooi te vallen aan uit
Amerika overgewaaidenieuwlichterij en interpretaties van een term als volkssoevereiniteit
die in feite tot niets anders dan chaos en 'mob rule' konden leiden.
Naarmate de patriottencrisis voortduurde, traden tegenstellingen scherper aan het licht,
tussen regenten en burgers, tussen traditionele en moderne opvattingen. Het waren deze
tegenstellingen die de beweging verzwakten, hoewel krachtige Oranje-agitatie en mil itaire
interventie uit het buitenland nodig waren om de patriotten definitief uit te schakelen. In
1795 kwamen de verliezers van '87 triomferend terug, met nieuw elan, onder andere geput
uit de ideeen van de Franse revolutie, maar, even prozesch als hun tegenstanders in 1787,
ook met een buitenlands invasieleger.
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De erfenis van '48
De politiek-theoretische opvattingen van zowel de doelisten als de patriotten bevatten
`moderne' elementen. Bij de doelisten waren deze rudimentair aanwezig, bij de patriotten
meer ontwikkeld. Daarnaast hanteerden beide groepen vooral historische argumenten voor
hun zaak en ze verwezen naar de geschiedenis van de Republiek. De ontevreden burgers
en hun tegenstanders kwamen daarbij vrijwel altijd terug op eerdere conflicten en
ontleenden daaraan een deel van hun argumentatie. Zo verwezen doelisten en patriotten
elk vanuit hun eigen optiek steevast naar de crisis van 1672.
Wie politieke manifesten, pamfletten en bijdragen aan spectators van patriotten leest,
komt daarin ook talloze verwijzingen tegen naar de woelige jaren 1747 en 1748. In die
jaren was immers de basis gelegd voor het gehate patronagesysteem en de dominante
positie van het Oranjehuis. Nadrukkelijk wordt herinnerd aan de schandelijke en onder
druk van oproer en geweld tot stand gebrachte regeringsreglementen.
Maar hoe zat het dan met de burgerbeweging die in deze jaren haar, vanuit patriottisch
perspectief gezien, toch legitieme eisen had gesteld aan de stadsbesturen en haar
argumenten kracht had bijgezet op een wijze die de patriotten zelf ook hanteerden? De
patriottische publicisten worstelden hiermee; ze konden dit aspect niet gewoon ontkennen
of negeren, want ze werden er door hun tegenstanders voortdurend aan herinnerd. 3
Het stramien van de patriotse visie op '48 is meestal hetzelfde: een samenzwering
bracht het land in oorlog, stookte het yolk op tot oproer, dat herstelde de stadhouder, die
liet het yolk in de steek, en land en yolk werden er alleen maar slechter van. Dat lijkt
consistent, maar de patriotse publicisten werkten zich toch regelmatig in de nesten met hun
verwijzingen naar '48. Dan moesten ze creatieve uitwegen bedenken.
Zo was er bijvoorbeeld het punt van de volkssoevereiniteit, vaak geformuleerd als
`volkswil' of `volksstem'. Voor de patriotten een belangrijk thema: het was immers dit
principe dat hun het recht gaf tegen hun overheden in opstand te komen. Maar
legitimeerden ze daarmee niet tegelijkertijd het systeem waartegen ze zich verzetten? Dat
was toch immers ook door de `volksstem' tot stand gebracht? De patriotten losten dit op
door een onderscheid te maken tussen twee soorten volksstem. Een valse, "die de
eenvoudige, min vermogende lieden misleidde, tot hun eigen en 's lands verderf, die
veelen tot buitenspoorigheden aandreef'. Die had de prins van Oranje in het zadel
geholpen. Daarnaast was er de ware volksstem, de "bedaarde, geregelde, de kundige
volksstem- die wars van alle tumultueuse en oproerige bewegingen zich met verzoek- en
met smeekschriften, met bondige requesten vervoegt bij haare representanten". 4 Kortom,
de groepen die de verheffing van de stadhouder in 1747 en 1748 tot stand hadden gebracht
behoorden niet tot wat de patriotten als het 'yolk' beschouwden. 5
In het verlengde hiervan ligt het centrale thema van de visie van de patriotten op '48:
ze konden dan weliswaar niet helemaal ontkennen dat sommige burgers in die jaren oprechte pogingen hadden ondernomen om politieke doelstellingen te verwezenlijken die
dicht bij hun eigen programma's kwamen, maar ze wilden zeker niet op den lijn met de
toenmalige activisten worden gesteld. Door de jaren heen waren deze immers beschouwd
als oranjegepeupel, canaille, oproerkraaiers. De historiografle had ook haar steentje
bijgedragen aan deze beeldvorming. De patriotten waren gretige lezers van Wagenaar, 6
die,howljnvraukeigsldotvaneburis 174/8,zjn
eigen staatsgezinde voorkeur niet onder stoelen of banken stak.
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Om zich hieruit te redden hanteerden de patriotten meestal twee soorten redeneringen, die
soms in combinatie voorkwamen. De ene had betrekking op de sociale dimensie: ze
creeerdeneen groter klasseverschiltussen henzelf en de activisten van '48 dan er werkelijk
bestond; de andere op de geestelijke of culturele dimensie: ze benadrukten dat de burgers
van de jaren '80 van een heel ander slag waren dan die van de jaren '40: ze waren beter
geInformeerd, redelijker, meer verlicht, zelfbewuster. In de jaren '40 waren de burgers
onkundig van geschiedenis en politiek, dom, manipulabel. Ze werden misleid door hun
leiders, door de Oranjepartij en door de regenten. De rekestbewegingen waren
"onfatsoenlijk", concessies werden afgedwongen onder druk van "woedend grauw", met
dreiging van geweldpleging en bloedvergieten. Dit alles kon de burgers echterniet worden
aangerekend. Ze waren namelijk slechts instrument geweest in handen van op macht en
eigen gewin beluste figuren. De ware schuldigen waren de leiders van de beweging.
Verraad en corruptie
Met deze laatste wending in veel patriotse 'analyses' van wat er in 1747/48 misging, werd
aangesloten bij een zeer breed gedragen opvatting in de Republiek. Al vrijwel direct na het
echec van de doelistenbeweging was er sprake van een felle haatcampagne tegen haar
voormalige leiders, die als verraders werden beschouwd. Vooral in Amsterdam ging het
er grof aan toe. Zo werd daar bijvoorbeeld in november 1748 een spotprent verspreid
onder de titel Loon na verdienst, waarop de belangrijkste leiders van de doelisten, zoals
Daniel Raap en Hendrik van Gimnig stonden afgebeeld. De prent stelt een galg voor,
waaraan reeds een tiental van hen is opgehangen. Twee activisten, Hendrik Kannegieter
en Christiaan Teepke talmen nog op de voorgrond. De beul verzoekt hen snel het schavot
te betreden, want hij wil graag het dozijn volmaken. Een bijgevoegd spotdicht begint:
"Roei uit, roei uit het Boos geslacht, maakt galgen voor die guiten: Knollisten 7 hebben 't
regt verkracht, men hangt die schelmen buiten". 8 Zover was het op dat moment nog niet.
Integendeel, in de eerste jaren na 1748 konden de doelistenleidersrekenen op bescherming
van de stadhouder. Er werd zelfs actie ondernomen tegen de drukkers en boekhandelaars
die schotschriften tegen de doelisten publiceerden of verkochten. Verder werden de meeste
doelistenleiders door Willem IV, vaak op hun verzoek, beloond met kleinere ambten.
Na de vroege dood van Willem IV in 1751 echter verloren de meeste doelistenleiders
hun bescherming. Er waren ook schandalen: sommigen misbruikten hun posities wat te
opvallend. Zo werd de Rotterdamse activist Laurens van der Meer in 1759 wegens fraude
gegeseld, gebrandmerkt en tot 25 jaar tuchthuis veroordeeld.
Daniel Raap was een van de centrale figuren in de Amsterdamse doelistenbeweging.
Deze porseleinkoopman bleef de beweging zelfs trouw tot zijn dood in 1754. Hij vroeg
nooit een benoeming aan Willem IV, en liet de lastercampagnestegen zijn persoon onverstoorbaar aan zich voorbijgaan, terwijl hij rustig op de stoep voor zijn huisje zijn pijpje
rookte. 9 Toen hij ziek werd, nam de hetze tegen hem in felheid toe, en het kwam tot ongeregeldheden bij zijn begrafenis. Een volksoploop verhinderde aanvankelijk dat de gestorvene van zijn huis kon worden vervoerd. Tenslotte lukte dat op een sleperswagen, die rond
middernacht een wilde rit door stad moest maken om Raaps stoffelijk overschot onder een
regen van stenen in de Oude Kerk te kunnen begraven. Er verschenen vele hatelijke schotschriften tegen Raap in de periode van zijn ziekte en overlijden.
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Hendrik Kannegieter (1722-1783) behoorde tijdens de doelistenbeweging in Amsterdam
tot de leiders van het eerste uur l°, maar later trad hij minder op de voorgrond. Willem IV
beloonde zijn inspanningen voor de goede zaak met een benoeming tot klerk van de
equipagemeesterbij de Amsterdamse admiraliteit, tot groot ongenoegen van de kooplieden
en burgers."
Kannegieter was actief als koopman in de handel op West-Indie 12 en had belangen in
een bierbrouwerij in Weesp en in een katoendrukkerij. Hij stond in de jaren na 1748 in
contact met orangisten als Johan de Back en Bertram, graaf van Gronsveld, die ook tijdens
de doelistenbeweging in Amsterdam actief waren geweest in het gevolg van Willem IV.
Gronsveld werd daarvoor beloond met opneming in de ridderschap van Holland en de
aanzienlijke post als Drost van Muiden. Kannegieter moet een vermogend man zijn
geweest; hij bezat huizen in Amsterdam" en Weesp en hij heeft Gronsveld meermalen
grote sommen geld geleend." Er bestond grote twijfel of hij eerlijk aan zijn geld kwam.
In de jaren zestig en zeventig was Kannegieter in dubieuze zaken verwikkeld: samen met
Gronsveld, equipagemeester Willem Sautijn en anderen lichtte hij op grote schaal de
Amsterdamse admiraliteit op.' 5 In 1765 leidde zijn benoeming tot schepen in Weesp tot
felle reacties. I6 Daar werd hij eveneens van financiele malversaties beschuldigd. Samen
met burgemeester Cornelis van Marken, ook al iemand met een verleden als oplichter, had
hij een weduwe via slinkse wegen geld afhandig gemaakt. In december 1776 waren naar
aanleiding van deze affaire twee poppen opgehangen aan de buitengalg van Weesp, met
de namen van Kannegieter en Van Marken erop gespeld. Tegelijkertijd verscheen een
aantal schotschriften, waarin hij werd omschreven als ' Smousze Hein' . 17 Kannegieter
overleefde al deze aanvallen, wellicht mede dankzij de steun van zijn beschermer
Gronsveld, die bij hem in het krijt stond.
Kannegieter bleefOranje trouw en in de jaren tachtig was hij correspondent in Amsterdam voor de 's Gravenhaagsche Courant'', die zich in de patriottentijd onder leiding van
de Haagse uitgevers Pieter Frederik en Pierre Gosse, had ontwikkeld tot een fel orangistisch periodiek. Na een mislukte poging van het Oranjegezinde stadsbestuur van Utrecht
de patriottische spectator de Post van den Neder-Rhyn een verschijningsverbod op te leggen kwam het tot ongeregeldheden in die stad. De berichtgeving hierover in de 's Gravenhaagsche courant van 3 januari 1783 was naar het oordeel van de patriotten tendentieus
en onjuist. Gecommitteerde Raden van Holland, door de patriotten gedomineerd, legden
de krant een verschijningsverbod op voor een periode van zes weken en Gosse werd genoodzaakt een rectificatie van zijn verslag te publiceren. 19 Dit leidde tot veel leedvermaak
bij de patriotten, dat tot uiting kwam in een stroom spotschriften op de krant en zijn
uitgevers. Vele daarvan hadden het karakter van grafschriften of testamenten. 2°
De uitvaart van Hendrik Kannegieter
In Amsterdam verscheen een aantal van dit type pamfletten, dat uitsluitend betrekking had
op de persoon van Kannegieter, " berugte oproer-maker en agtenveertiger, dewelke nu twee
maanden geleedenzyn compliment by zyne doorlugtige Hoogheid den Heere erffstadhouder op de parade plaats tot 's Gravenhage zullende doen, door een beroerte overvallen
wierd. En ten zelven dag in Amsterdam van schrik gesturve is, toen de tyding kwam dat de
Haagsche Courant verboode was" .2 ' In werkelijkheid was Kannegieter begin januari gestorven en begraven in Kockengen, een dorp in de omgeving van Breukelen. 22 De samen-
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loop van omstandigheden was voor de patriotten te mooi om te laten passeren. De eerdere
schandalen rond zijn persoon zullen de pamfletschrijvers van 1783 zeker mede hebben
geInspireerd.
Gefingeerde leesceduls 23 voor een begrafenis waren een veelgehanteerdsatirisch genre
in deze periode. De gestorvene was in de meeste gevallen ook helemaalniet dood. De suggestie daarvan leverde al veel vermaak op. Het slachtoffer was vaak niet eens een persoon,
maar bijvoorbeeld een krant of uitgeverij, of zelfs iets abstracts als een idee. De beschrijving van de deelnemers aan de lijkstoet bood allerlei mogelijkheden tot spotternij. 24
In een leescedul voor de `uitvaare van de overleden Kannegieter, wordt aangegeven
hoe zijn lijk uit de kist moet worden gehaald en op een slede gelegd achter een veulen van
het paard waarmee in 1754 het lichaam van Daniel Raap in een dolle rit door de stad was
vervoerd. Vervolgens moet het lijk worden opgehangen op het Galgenveld aan de overkant
van het IJ. Tot de lijkstoet behoren de geesten van de overleden' uitgevers Pieter Frederik
Gosse en zijn zoon Pierre, de orangistische publicist Rijklof Michael van Goens, "zittende
op een waage rat", de uitgever van de orangistische periodiek Post naar den Neder-Rhijn
Thomas van Os "In de kleeding van een harlekyn", en "opdat de heer van Goens niet al te
veel gebalk agter de lykstaatie zal verwekken, zal men hem zo wat verwurgen". Verder de
orangist Elie Luzac "op een ezel zonder ooren, verkeerdgezeten in een plytrok, van gepikt
linnen, met jonge duiveltjes en helsche vlammen geschildert" en verschillende andere
orangisten en de geesten van activisten uit 1748, onder wie Daniel Raap en Hendrik van
Gimnig, in allerlei vernederende uitdossingen. De "leedige plaats van den hertog" wordt
ingenomen door "een Brunswyker os om te tonen dat het toch een gelubde is"."
Dezelfde namen komen voor in het pamflet In Amsterdam, anno 1783, dat hetzelfde
merkteken bevat, een zandloper op een doodshoofd, met bijschrift "Voor rekening van de
autheur, derzelve erkend geen exemplaaren voor echt als met dit merk" en met een
aankondiging van de Leescedul, naar aangenomen mag worden afkomstig van dezelfde
uitgever en auteur. Bij dit pamflet heeft Knuttel aangetekenddat het niet onwaarschijnlijk
is dat "sommige van deze hekelschriften van de hand van Nicolaas Hoefnagel zijn" 26, in
deze tijd een fanatiek beoefenaar van het satirische genre van de schertsbegrafenis. 27
Het Rijk der doden
De doelist Daniel Raap is nadrukkelijk aanwezig in vrijwel alle pamfletten tegen
Kannegieter.' Het interessantste pamflet is de 't Zamenspraak in 't ryk der dooden, waar
Kannegieter zowel Willem IV als Daniel Raap ontmoet. De samenspraak begint tussen
Willem en Raap. De Oranjevorst verzucht dat het toch zeker niet goed zit met zijn
voormalige medestanders, omdat nog steeds geen van hen in het dodenrijk is gearriveerd:
"Ze moeten vast niet eerlyk gestorven zyn en minder straffe dan wy, op aarde geleeden
hebben, dat zy nu zo lang in duisternis moeten omzwerven." Gelukkig heb ik spijt
betoond, vervolgt hij, zodat ik nog hier ben terechtgekomen. Hij brengt Raap de
gruweltonelen tijdens diens begrafenis in herinnering. Raap antwoordt: "Ja, myn vorst weet iemand van 't gevaar, dat een oproermaaker en misleider van 't yolk loopt". Dan
verschijnt Kannegieter ten tonele. Het wordt een vreugdevolle begroeting. Kannegieter
vertelt Raap en Willem IV over het "rampzalig lot dat ons thans als de pest gehate en
versmaade Oranje kroost, op de boven waereld te dugten heeft"; "zelfs het onkundigste
gemeen zelve vervloekt ons", men noemt ons "moordenaars der vryheid, verbreekers van

53

's yolks regten en invoerders van eenen erflyken tyranny". Willem IV en Raap zijn
ontsteld. Hoe is dit toch gekomen? De belangrijkste oorzaak is de emancipatie van het
yolk, aldus Kannegieter: "het yolk begint zelve te onderscheiden - het neemt kennisse van
zaaken, - het onderzoekt." Als dat zo is, dan zijn we zeker verloren, meent Willem IV. De
drie zijn het erover eens dat de schuld vooral bij de gouvernante Anna' en de hertog van
Brunswijk ligt. Maar hoe gaat het eigenlijk met mijn zoon? wil Willem weten. Het is al
mooi als hij stadhouder mag blijven, zegt Kannegieter. Men wil hem onder curatele
stellen. Willem is geschokt "Curatele! een Prins van Oranje en Nassau, een erfstadhouder
onder curatele!! Het doorgrieft my de ziel". Kannegieter vervolgt met een exposé over de
heilloze buitenlandse politiek, de oorlog met Engeland, en het ' verraad' van Willem V. Zo
iets dwaas en verfoeilijks zou ik nooit gedaan hebben, men kan "het yolk omtrent
binnenlandsche zaaken nog wel eens verblinden [...] maar als men buitenlandsch geweld
begunstigt, waar door de bron aders van haar welvaart en bestaan worden gestopt - waar
by de smaldere gemeente voornamelyk leid - dan steekt het yolk door gevoeligheid op;
dan barst hunne woede uit - en dan beeve vry iederen dwingeland door 's yolks alvermogen". Daar zou ik mij ook niet voor lenen, meent Raap, die jonge Willem moet wet
heel onnozel zijn. Willem IV geeft aan geleerd te hebben van '48. Als men zich verlaat op
het "dolzinnig graauw" zal dit zich uiteindelijk tegen haar opruiers keren. Men kan beter
met list te werk gaan. Kannegieter verhaalt verder over de rampspoeden die de regering
van Willem V over zichzelf afriep, met als hoogtepunt de Oranjerellen van december
1782, die door Willem V werden gekwalificeerdals wat vrolijkheid, die men betoonde uit
affectie voor zijn persoon. "Myn zoon verklaart zig zelven voor een oproermaaker!" roept
Willem IV uit, en even verderop "Oranje, dat woord is thans een vloek".
De tekst van dit pamflet bevat een aantal bekende argumenten die de patriotten hanteerden
om of te rekenen met '48: de misleiding en opruiing van het volk, het verschil tussen de
onnozele en misleide burgers van '48 en de verlichte en zelfbewuste burgers van '80, en
het recht van het yolk de door haar aangestelde regering, als deze tot tirannie verwordt,
omver te werpen. Verder geeft het een inzicht in de wijze waarop de patriotten de
misstanden in hun eigen tijd vaak aan de orde stelden, en de conventies die daarbij
hoorden. De dialoog in het dodenrijk is een veel gebruikte vorm in de satirische literatuur,
en ook een die de actuele situatie nadrukkelijk vanuit het verleden benadert. In dit geval
leidt dat weer tot merkwaardige wendingen om de boodschap duidelijk te doen
overkomen. Willem IV wordt in de 't Zamenspraak min of meer gesavoueerd voor zijn
handelwijze in 1747/48. Alle ellende is de schuld van de Hertog van Brunswijk en Anna
van Hannover, beiden buitenlanders, een belangrijk mikpunt voor de patriotten. Willem
doet op het eerste gezicht vreemde uitspraken, zo heeft hij het over de "braave en door
woede vermoorde De Witten' als een rechtgeaard staatsgezind regent en vervloekt
tenslotte zijn eigen geslacht. Natuurlijk gaat het hier om typische achttiende-eeuwse
politiek-literaire retoriek, maar de 't Zamenspraak is niettemin een uiting van de moeite
die de patriotten hadden met de erfenis van '48.
In de het
Beyond Raap zich in de 't Zamenspraak nog in de neutrale, klassieke onderwereld, in een
ander pamflet uit deze periode ontmoet Kannegieter hem in de het waar Raap hem begroet
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als "het hoofd van myn geweezene complot"' en waarbij Kannegieter Lucifer een
overzicht geeft van de inspanningen die hij voor de vergroting van diens rijkdom op Aarde
heeft verricht.
In 't jaar van 1748 zyn ik op raad van Abebajos de onstand vastige duivel, de getrouwe
regeering afgevallen, waarop Adamasos de ontembaare duivel my als ook Raap aanzetten
om de burgers op te hitzen dat zy een stadhouder zoude verkiezen [...] Akon, de onwillige
duivel hielp mij mede, zo dat het yolk nog na wetten nog na gebooden luisterde [...].
Anagnes de vuile duivel wist het slechtste schuim by elkander te vergaderen, fluks trok
Anakolaton de duivel van kwaad gezelschap voor de troep , als hopman Amantropos de
onbeleefde duivel droeg het Oranje-vaandel [...]. Anapredisios, de boerse duivel gaf ik
brieven van recommandatie mee om alles op de dorpen en platte landen in rep en roer te
brengen, [...] Anyrakoon de ongehoorzame duivel histen intusschenmyn en ik het yolk weer
aan om de minste gehoorzaamheid niet aan de overigheid te betoonen, schoon verscheyde
brave ingezetenen het blind gemeen hun dwaling aantoonde Allemaal duivels, gelijk uw
Duivelschap weet, van kwaliteit; zy kunne niet anders zeggen of ik heb de hel zo trouw ten
dienst gestaan als of ik zelfs een gevleeste duivel geweest had met myn vaderlant en de
regenten verraden [.. 1. 32

Kannegieter verzoekt op grond hiervan een nette behandeling in de hel, en Lucifer prijst
hem, maar garandeert niets. "Maar" vervolgt deze "zeg my eens, wat nieuws brengt gy van
de aarde, hoe maakt het Van Goens, Gosse, Luzac, Hofstede 33 en meer?" Kannegieter
erkent dat het met Van Goens niet best is.' Ik had ze eigenlijk al verwacht, peinst Lucifer,
maar goed, wat voor beloning wilt u voor uw daden? Een die mij toekomt, antwoordt
Kannegieter roekeloos. Bravo! roept Lucifer, en geeft zijn duivels opdracht hem "te
stampen, kerven, snijden" hem aan het spit te rijgen voor 't ontbijt, want "geen duivel
heeft 't zoo verkurven als deeze dietsche Angleman".'
Kannegieter was door de voortdurende schandalen rond zijn persoon natuurlijk dd
belichaming van het 'canaille' van '48, en daardoor een ideaal mikpunt voor dit soort
aanvallen. Het was ook gebruikelijk in deze tijd dat politieke tegenstanders bijzonder grof
werden aangevallen met sterk op de persoon gerichte verdachtmakingen en scheldpartijals Hoefnagel, wel eens de `kleinzoon' van Campo' genoemd, had op dit
en. 36
terrein al enige naam.
Uit de pamfletten tegen Kannegieter blijkt dat men zijn verleden als doelist nog niet
was vergeten en dat dat nadrukkelijk in verband kon worden gebracht met de actualiteit.
Zo worden allang niet meer politiek actieve of inmiddels gestorven figuren uit de
doelistenbeweging ten tonele gevoerd, en soms in den adem genoemd met actieve orangisten als Van Goens en Luzac.
De pamfletten getuigen van een sterke negatieve fixatie op het Oranjehuis en alles wat
daarmee samenhing. In die zin zijn het uitingen van de anti-Orangistische stroming binnen
de patriottenpartij, die in Amsterdam geleid werd door pensionaris Van Berckel, van wie
bekend is dat hij publicisten als Hoefnagel betaalde voor dit soort geschriften. De toonzetting en strekking van de pamfletten tegen Kannegieter vertonen opvallende overeenkomsten met de uitbarsting tijdens de ziekte en dood van Daniel Raap, dertig jaar tevoren.
In die zin kunnen ze worden beschouwd als een indicatie hoe zeer `achtenveertig' de
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gemoederen nog bezighield in de patriottentijd, en hoe diep de frustratie er bij de burgers
in zat. Als politieke propaganda moesten ze immers appeleren aan gevoelens die werden
verondersteld bij veel mensen aanwezig te zijn.
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16. `Algemeenen-vreugden ter gloriryke verheffing van [...] Hendrik Kannegieter Jansz tot scheepen der stadt
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21. Leescedul ter begravinge met het lyk van den Heere Hendrik Kannegieter Jansz.
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Kannegieter in de hervormde kerk van Kockengen, uitgegeven op 9 januari 1783 door de heer van
Kockengen, Francois Godin. Het is niet uitgesloten dat hij in deze omgeving bezittingen had, zoals veel
vermogende Amsterdamse kooplieden.
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(1735-1784)' 2. In: Documentatieblad Werkgroep 18e eeuw 21 (1973), p. 20. Ook andere pamfletten tegen
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staken van de Ouderwetsche Nederlandsche Patriot in 1782 (Hanou, `Bibliografie Nicolaas Hoefnagel', p.
16-20).
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een porseleinfabriek als een zilversmederij in Weesp. Raaps schoonzoon, de doelist Johannes Romans, werd
later bedrijfsleider in Gronvelds zilversmederij (Zappey, p. 171).
Anna van Hannover, de weduwe van Willem IV was regentes van Willem V tot haar dood in 1759.
't Zamenspraak in het RJjk der dooden, p. 19.
In de meeste schotschriften tegen de doelisten wordt Daniel Raap als "opper-doelist" gekenschetst. Hoewel
er binnen de vaak verdeelde Amsterdamse doelistenbeweging niet den persoon als de echte leider kan
worden beschouwd, sprak de exuberante demagoog Raap de tegenstanders in elk geval het sterkst tot de
verbeelding. Hier is, net als in het grafschrift aan het begin van dit artikel ("nog grooter schoft dan Raap"),
de traditionele pikorde aangepast aan de actualiteit.
Komst van de befaamde agt-en'veertiger Kannegieter in de Elizesche velden; of Lucifers vonnis tegen hem
en Raap uitgesproken. Z. p. 1783, p. 13-14. (Het impressum van dit pamflet vermeldt "te 's Gravenhage by
P.F. Gosse, Age, en Van Os, Rotterdam, by Bennet Haske, Van Dyk, Kraaft, Leyde, Luzac en Van Damme,
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Petrus Hofstede was een fel-Orangistische predikant, van voetiaanse signatuur, die al in de jaren '70 samen
met Johannes Barueth naar voren trad in een politiek-religieuze polemiek. In de patriottentijd had hij nauwe
banden met Van Goens en schreef ook in diens Ouderwetsche Nederlandsche patriot.
Van Goens, op dat moment vroedschap en schepen in Utrecht, was in grote moeilijkheden. Een poging in
1781 om de uitgevers van het Patriotse weekblad Le politique Hollandois in discrediet te brengen, had zich
tegen hemzelf gekeerd. Hij werd object van een stroom schotschriften en toenemende agitatie en tenslotte
dienden de burgers in augustus 1783 een rekest in dat tot zijn afzetting als regent moest leiden, hetgeen in
oktober gebeurde.
Angleman: lid van de Engelse (= orangistische) factie.
Zie hierover Hanou, Revolutie in woorden, p. 101-105.
A. Hanou, R. Meijer & R. Storm, 'De "kleinzoon" van Campo: Nicolaas Hoefnagel.' In: Med. JCW 8
(1985) 1, p. 17-23.

De waaier van Jorina Schim*
MANDY RUTHENKOLK
Of je als vrouw nu naar een sjiek hofbal ging, naar een plechtige kerkdienst, of alleen
maar een eindje ging wandelen, in de achttiende eeuw was je outfit niet compleet zonder
bijpassende waaier. Iedere zichzelfrespecterende vrouw' bezat een of meer waaiers: jong
en oud, rijk en arm maakten zich de gracieuze bewegingen van het waaieren eigen. Niet
alleen werd zo geleerd hoe sierlijk en verleidelijk het gebruik van een waaier kon zijn,
maar ook hoe praktisch. Een groot exemplaar kon een slecht gebit verbergen, een waaier
met kijkgaatj es maakte het mogelijk het andere geslacht onopgemerkt te bespieden, en met
speciaal daarvoor bedrukte waaiers kon propaganda worden gemaakt voor de politiek van
een bepaalde partij... de waaier was een hele cultus.
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Het spel met de waaier kon elke denkbare emotie als hartstocht, onverschilligheid of
razernij kenbaar maken. 2 In `waaiertaal' was het mogelijk zowel een vurig verlangen te
uiten, als gehoorzaamheid of te dwingen. Deze vorm van vrouwelijke macht inspireerde
vele schilders, dichters en toneelschrijvers, maar ontlokte bij sommigen ook enige
frustratie. Zo ook bij Jacob Campo Weyerman. Hij was van mening dat een waaier in het
bezit van een ' foute' vrouw een gevaarlijk instrument kon zijn. Juist in het gebruik van
een waaier werd de grilzieke aard van de vrouwen tot uitdrukking gebracht. In Den
Vrolyke Tuchtheer vergelijkt Weyerman waaierende dames zelfs met het wispelturige
noodlot: "Ik moet lacghen, gelyk als alle de volken in het Treurspel van Titus en Aran, als
ik hoor en zie, Dat de weerelt met het geluk en ongeluk speelt, gelyk als de Juffers met
haare waayers [...]." 3
De waaier werd natuurlijk niet alleen betrokken in het spel der seksen, maar heeft
duizenden jaren een functie vervuld als sacraal, ritueel, ceremonieel of romantisch object.'
Iemand die daar alles van weet is mej. I.H. van Eeghen, die al 45 jaar geestdriftig waaiers
verzamelt. Haar indrukwekkende collectie bevat waaiers van ca 1700 tot heden, allemaal
(wanordelijk) opgeslagen in haar beroemde `waaier'-kamer. Ik heb het voorrecht in deze
kamer te mogen snuffelen in de laadjes, dozen en plastic tassen propvol met deze
decoratieve handvoorwerpen.
Tijdens een van mijn speurtochten viel mijn oog op een oud, stoffig, bruin geblokt
doosje. Eenmaal open bleek er een fraai bewerkte vouwwaaier in te zitten. 5 De
opvouwbare waaier had in de achttiende eeuw alle andere soorten, zoals de uit den stuk
gemaakte brise-waaier, verdrongen. 6 Hij bestond uit een stel benen (ook wel: montuur)
waarop een vouwbaar blad van perkament, papier of stof was bevestigd. De benen konden
gemaakt zijn van hout of been, maar ook van kostbaarder materiaal als parelmoer,
schildpad of ivoor. In Den Adelaar schrij ft Weyerman een passage over de gevaren die het
ivoor veroorzaakt. Hij wijst onder andere op de dobbelstenen, de snuifdozen, de fiches en
de biljartballen. Over waaiers zegt hij het volgende:
De beentj es der waayers, ja veeltyds gantsche waayers [= brise-waaiers], met welke
konstwerktuygen de juffers een soort van warmte poogen te koelen, voortkomende
uyt de belommerde valey van Dione, worden gebytelt en gedraayt uyt den Olifantstant. 7
Aan de zijkanten waren de waaierbenen groot en stevig, ze boden dan ook bescherming
aan de waaier wanneer deze gesloten was. Deze `dekspijlen' vielen me direct op bij de
tevoorschijn gekomen waaier: in het geraffineerduitgesneden ivoor zijn zeer gedetailleerd
enkele bloemen en een libelle zichtbaar, met in een ovaal een mooie juffrouw met elegant
hoedje, die verrast kijkt naar haar linkerschouder, waarop een vlinder is neergestreken.
Het blad van de waaier is van perkament gemaakt, met op de voorkant een handgeverfde bijbelse voorstelling in de sprekende kleuren geel, rood, blauw en groen met gouden
afwerking, en op de achterkantzijn onder een eenvoudig gouden kroontje 8 de initialen J.S.
aangebracht. Hierachter gaat een romantisch verhaal schuil.
De initialen op het achterblad staan voor Jorina Schim. Zij was de op een na jongste
dochter van Jannetje van der Gaag en Hendrik Schim. De in Rotterdam geboren Hendrik
trouwde met Jannetje op 19 augustus 1753. Ze kregen vier dochters: Alida, Elisabeth,
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Jorina en Kornelia. 9 Jorina werd op 21 juli 1758 gedoopt in de Hervormde Kerk van
Maassluis. Hendrik Schim was van 1753 tot 1762 schepen van Maassluis 1°, en hij woonde
met zijn gezin "in de Goudsteen", op stand. Na zijn dood (ca. 1767) vertrok Jannetje uit
Maassluis, waar naartoe is mij niet bekend.
Jorina was winkelmeisje"1 toen ze op een dag een zekere Ary Bol leerde kennen. Zij
werden verliefd op elkaar en besloten te trouwen. Aan deze liefde dankt de waaier zijn
bestaan. Jorina en Ary gingen op 2 februari 1783 in ondertrouw te Maassluis, en trouwden
op de 21ste van dezelfde maand 12 . De waaier werd speciaal in opdracht voor deze
feestelijke gebeurtenis gemaakt. Dit gebeurde zeer waarschijnlijk in Rotterdam, waar veel
waaiermakers gevestigd waren.
Het is vrij bijzonder dat de waaier in zijn geheel in Nederland is gemaakt, aangezien
de meeste waaiers (en waaieronderdelen)werden geImporteerd uit andere Europese landen
en uit het Oosten. 13 Frankrijk is de bakermat van de ons meest bekende vorm, de Fransen
waren echte meesters in de fabricage van schitterende luxe monturen en gedrukte waaierbladen.Uit de bijbelse voorstelling op Jorina's waaier valt af te leiden dat het om een
bruiloftswaaier gaat. Op het voorblad is te zien hoe koning Saul van Israel zijn jongste
dochter Michal aan David ten huwelijk geeft. Op de achtergrond is Davids harp zichtbaar.
Een illustratie uit het Oude Testament'', die vaker voor dit doel werd gebruikt. Holland
was bij uitstek het land van de waaier met bijbelse decoratie, maar deze waaiers waren niet
alleen bedoeld voor exclusief gebruikt in de kerk.
De kerkwaaier van Jorina was dus een waardevol huwelijksgeschenk, traditioneel
gegeven door de bruidegom aan de bruid. Ary voelde het kennelijk niet als een bedreiging
dat een deel van Jorina's leven zich voortaan achter een waaierblad af zou spelen. Of
Jorina misbruik heeft gemaakt van haar mans goede vertrouwen blijft geheim, veilig
bewaard in het originele waaierdoosje.
In datzelfde doosje beyond zich toen mej. van Eeghen het kocht, behalve de waaier, ook
nog een brief uit 1899. Het schijnt dat een arme nakomeling aan haar rijke nicht berichtte
dat zij in het bezit was van een waaier, die afkomstig was van haar grootouders.
Aangezien ze in hevige geldnood verkeerde, wilde ze afstand doen van deze waaier, en
hem haar nicht te koop aanbieden.
Ik heb deze brief helaas nooit gezien; ergens tussen 1991 en zomer 1995 moet hij zijn
kwijtgeraakt, en daarmee ook enkele ongetwijfeld interessante (familie-) gegevens. Heel
jammer, maar gelukkig doet dit verlies niets af aan het feit dat er een Nederlandse
achttiende-eeuwse waaier bestaat, waarvan de herkomst bekend is, en die nauwe banden
heeft met Maassluis.
Noten
* Observatie, gehouden op de expeditievergadering te Maassluis, 23 september 1995.
1. Terwijl aan het begin van de 17de eeuw de waaier in grote delen van West Europa zowel door mannen als
vrouwen uit de gegoede burgerij gebruikt werd, was dit in de 18de eeuw slechts voorbehouden aan
vrouwen.
2. Carla Catalani, Waaiers. Bussum 1966, p. 38.
3. Jacob Campo Weyerman, Den Vrolyke Tuchtheer (1729). dl. I Ed. A. J. Hanou. Amsterdam 1978, p. 139.
4. Carla Catalani, a.w., p. 5.
5. Deze waaier was in 1991 te bezichtigen op de tentoonstelling `Veertig jaar waaiers verzamelen. De collectie
van I.H. van Eeghen' van het Amsterdams Historisch Museum.
6. I.H. van Eeghen, 'De Amsterdamse waaierindustrie in de 18de eeuw'. In: Amstelodamum 45 (1953), p. 164.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Jacob Campo Weyerman, Den Adelaar. Herdruk van de elf overgeleverde afleveringen. Ingeleid door Peter
Altena. Nijmegen 1989, p. 28.
De achterkant van een waxier werd in de 18de eeuw steeds minder versierd, vaak alleen met een simpele
bloem of ander motief.
Gemeente Maassluis, bevolkingsregister Maassluis; wijk E, blad 83, fiche 24, periode 1767-1806.
S. Blom, Geschiedenis van Maassluis. Ontstaan en ontwikkeling der stad.
Utrecht 1948, p. LXXIV.
Gemeente Maassluis, bevolkingsregister Maassluis; wijk C (3), no. 75, periode 1767-1806.
Gemeente Maassluis, Inv. H. Brouwer, D.T.B. Maassluis, no. 18 fol. 15 recto.
I.H. van Eeghen, `Waaiers in Nederland'. In: Mutsen en Waaiers. Publikatie van de Textielcommissie
Musea, 1982, p. 35.
1 Sam 18, 20-27.

Signaleringen
De reeks Cahiers van het Studiecentrum 18deeeuwse Zuidnederlandse letterkunde onder leiding
van Jozef Smeyers dijt gestaag uit. Onlangs
verschenen twee nieuwe delen, beide de Vlaamse
letterkunde betreffend gedurende de laatste vijftien
jaar van de achttiende eeuw. De Cahiers zijn te
bestellen door het vermelde bedrag over te maken
op Rabobankrekeningnummer 13.06.25.787
(Luyksgestel Nederland) (voor Belgie: nummer
431-2017069-21), t.n.v. Cahiers xvIiide Eeuw,
o.v.v. `te zenden aan: naam en adres'. De prijs
voor Cahier 12 en 13 samen is f 43,50 of 800
BEF.

Jozef Smeyers, Den Vlaemschen Indicateur en
de literatuur. Inleiding en bloemlezing. Brussel,
Facultes universitaires Saint-Louis 1995.
Cahier 12 van het Studiecentrum 18de-eeuwse
Zuidnederlandse Letterkunde. Prijs f 27,- of
500 BF.
Het verzet tegen de verlichte ideeen van keizer
Jozef II was in de Oostenrijkse Nederlanden groot.
Men ervoer de hervormingen op bestuurlijk,
rechterlijk en kerkelijk gebied als aantasting van
hun eeuwenoude standprivileges. Dit leidde in
1789 tot de Brabantse Omwenteling. Het Gentse
weekblad Den Vlaemschen Indicateur ofte aenwyser der Wetenschappen en Vryekonsten (17791787) nam in deze roerige tijden een pro-jozefistisch standpunt in, en het werd waarschijnlijk ook
om die reden in december 1787 verboden.
Uri van de redacteuren was Jan Frans Vander
Schueren (hij was vanaf 1782 ook de drukker),
een prominent figuur in het Gentse culturele
leven, die later de Gazette van Gend (1794-1804)
uitgaf. Hij was verzot op experimenten met de
luchtballon, als dichter was hij niet onverdienste-
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lijk, en hij was een enorme stimulator van vernieuwingen in het toneel.
In de inleiding van de bloemlezing belicht
Jozef Smeyers diverse aspecten van de Indicateur,
"het enige echt `verlichte' weekblad in het Nederlands [in de Oostenrijkse Nederlanden]". Het
laatste woord hierover is nog lang niet gezegd,
merkt de editeur op nadat hij kort ingegaan is op
de onderwerpen van het blad. In vogelvlucht
behandelt hij enkele toneelwerken, gedichten,
reisverhalen, romantisch aandoend proza, essays
en verhalen-in-briefvorm, opgenomen in de
Indicateur. Enkele daarvan staan in de bloemlezing afgedrukt.
Jozef Huyghebaert, Vlaamse literatuur in de
Franse tijd. Aspecten en synthese.
Brussel,
Facultes universitaires Saint-Louis 1995.
Cahier 13 van het Studiecentrum 18de-eeuwse
Zuidnederlandse Letterkunde. Prijs f 19,- of
350 BF.
Stonden de Oostenrijkse Nederlanden altijd al
onder zware keizerlijke en kerkelijke censuur, ook
na de Franse annexatie in 1795 werd het literaire
bedrijf er aan banden gelegd. De kamers van
retorica werden afgeschaft omdat ze teveel riekten
naar het Ancien Regime. Echter, genootschappen
kwamen daarvoor in de plaats en ook vele losse
toneelgezelschappen kenden na oprichting een
bloeiend leven. De oude traditie van gilde-achtige
toernooien bleefvoortbestaan, met jaarlijkse dichten toneelwedstrijden. Juist daar worden vernieuwende tendenzen zichtbaar. Zo moesten op het
podium aan het einde van de achttiende eeuw de
moorden en martelingen in de zwaar aangezette
koningsdrama's het afleggen tegen het burgerlijk
drama, tegen moderne auteurs als Voltaire en
Kotzebue.

Ondanks de censuur staken vele nieuwe tijdschriften de kop op. Gentse links-republikeinen begonnen hun propagandablad Den Demokraet (1795),
en als reactie hierop schreef de gematigd republikeinse ras-schrijver Karel Broeckaert zijn populaire Sysse-panne ofte den Estamine der Ouderlingen
(1795-1798). Van het eerste blad is geen exemplaar overgeleverd. Dat is jammer, want Broeckaert beschuldigt in afl. 5 van de Sysse-panne zijn
rivaal ervan "Wyermans" woord voor woord te
hebben nageschreven. Volgens Huyghebaert zit
het 'm in de laster waarvan Den Demokraet vol
zou staan.
De staatsgreep van het Directoire in 1797
zorgde voor een ommezwaai in de journalistieke
pers. Harde maatregelen werden getroffen tegen
gematigde en royalistische elementen. Den vriend
van 't Vaderland (Brugge 1797) werd daardoor
nauwelijks iets meer dan een vertaling van de
officiele Franse pers.
De bundel van Jozef Huyghebaert biedt voor
wie weinig afweet van de Vlaamse literatuur
tijdens de Franse bezetting, veel lezenswaardige
artikelen. Naast tijdschiften en toneel- en dichtwedstrijden behandelt hij onder meer de beroemde
marktzanger Jan de Busschere uit Roesselare, die
in zelfgeschreven liederen de republikeinen en
later de Fransen naar de mond zong, en de Kortrijkse notabel Jacob Goethals, bekend geworden
om zijn almanakken en jaarboeken over en voor
zijn vaderstad. De artikelen zijn reeds eerder
verschenen, maar hier - aangepast aan recente
onderzoeksresultaten - onder een noemer samengebracht.
M. van Vliet
Agnes M. Zwaneveld, A Bookseller's HobbyHorse, and the Rhetoric of Translation. Anthony
Ernst Munnikhuisen and Bernardus Brunius,
and the First Dutch Edition of 'Tristram Shandy' (1 776-1 779). Academisch Proefschrift. Z.p.
11996].
The Life and Opinions of Tristram Shandy (176067) is niet alleen een belangrijk, maar bovendien
een leuk boek. Geen wonder dat er eind 18de
eeuw in Nederland verschillende (ononderzochte)
Sterne-clubs bestaan, die zich taalgebruik en ironie
van het werk eigen maken. Zonder Sterne geen
tijdschriften als bijvoorbeeld de Janus (1787).
Agnes Zwaneveld, die eerder over Sterne en
de eerste Nederlandse vertaling van Shandy door
Brunius publiceerde, onderzoekt in dit werk
vooral hoe de klassieke retorica (en de figuren

daarvan) in het origineel en in de eerste Nederlandse vertaling functioneren. Daarnaast zijn de
gegevens over de receptie van Sterne in Nederland
tussen 1760 en 1785, en over uitgever Munnikhuisen (1755-?) en diens produktie waardevol.
De index dekt slechts personen, en alleen
voorzover die in de hoofdtekst voorkomen. De
bibliografie bestaat uit maar liefst zeven (!)
secties; onhandig!
A.J. Hanou
W. Bilderdijk, Kort verhaal van eene aanmerklijke Luchtreis, en nieuwe planeetontdekking.
Editie P.E.L. Verkuyl. Groningen, Passage
1995. ISBN 90-5452-028-0.
Op de linker pagina staan woordverklaringen en
annotaties, op de rechterpagina staat de tekst van
Bilderdijks Kort verhaal van eene aanmerklijke
Luchtreis (1813). Het is vaak gokken of woorden/passages van Bilderdijk wel of niet op de
linker pagina's worden toegelicht. Dat went. Wat
ook went, is het archaIsch aandoende achttiendeen negentiende-eeuwse taalgebruik van de editeur.
In complexe zinsconstructies bijvoorbeeld doet hij
nauwelijks onder voor Bilderdijk zelve.
Bilderdijk noemt zijn Kort verhaal van eene
aanmerklijke Luchtreis
een "Astronomische
Roman", qua thematiek (reizen door het heelal
langs enkele hemellichamen) te vergelijken met
De Onderaardse reis van Claas Klim (1741) van
de Deen Ludvig Holberg. Uitvoerig bespreekt
Verkuyl werken die Bilderdijk mogelijk als bron
hebben gediend. Ook gaat hij in op specifieke
achtergronden van Bilderdijks verhaal, zoals de
astronomie en de aeronautica. Helaas, de cultuurhistorische context van Bilderdijks verhaal wordt
daarmee niet bepaald helderder.
De tekst zelf is aardig om te lezen. Zoals zo
vaak in imaginaire reizen ontmoet ook hier de
hoofdpersoon verschillende vreemde, en soms
vijandige wezens. Zo heeft hij te kampen met
venijnige kalkoenen. Ook maakt hij kennis met de
Hyperboreische beschaving die ooit aan de
Grieks-Romeinse vooraf ging. De taal van dit yolk
intrigreert hem, getuige de vele pagina's die eraan
gewijd worden. Met enige inspanning weet de
hoofdpersoon aan het einde met zijn luchtballon
weer van de grond te geraken. De luchtreis loopt
gelukkig goed af; nu is de beurt aan natuur- en
sterrekundigen om de ontdekkingen aan een nader
onderzoek te onderwerpen.
M. van Vliet
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Gerrit Paape, Antwerpen! Wildert, De Carbolineum Pers 1995. Prijs f 80,- (verkrijgbaar bij
Boekhandel Minotaurus in Amsterdam).
September 1787: de patriotse revolutie wordt met
harde hand neergeslagen door Pruisische troepen.
De opstandelingen vluchten en masse. Zo ook
Gerrit Paape; hij vindt een veilig onderkomen in
Antwerpen. Verbijsterd slaat hij het reilen en
zeilen in die stad gade. "Zijt gij niet wel eens, in
uw droom, uit een Paleis in een varkenskot gevallen?", vraagt hij zich bij aankomst vertwijfeld
af. Morsige huizen als varkenskotten, een ondraaglijke stank, een naargeestige sfeer, domme en
lompe deernen, heren die dagelijks vele pottekes
bier naar binnen zwelgen, door ratten aangevreten
bibliotheken, jouwend canaille dat protestanten
hun kerkgang onmogelijk maalct: hij heeft geen
goed woord over voor de Brabantse stad en haar
inwoners. Snel neemt hij de benen richting
Brussel.
Paapes relaas over Antwerpen is opgenomen
in De Hollandse wijsgeer in Braband (Antwerpen
1788) en nu, afzonderlijk, voor de tweede maal in
druk verschenen, in een bibliofiele uitgave.
M. van Vliet
Pieter van Wissing [ed.], Janus. Amsterdam:
AD&L 1996. Adres uitgever: Amstel 130c, 1017
AD Amsterdam.
Onlangs verscheen in herdruk de 27' aflevering
van de Janus, gedateerd 27 juni 1787, uitgeleid
door Pieter van Wissing. Niet zonder reden heeft
hij voor deze aflevering gekozen: duidelijk is de
grote variatie in literaire vormen waarmee auteurs
als Jan Kinker en Petrus de Wacker van Zon door
middel van satire greep probeerden te krijgen op
de escalerende controverse tussen patriotten en
stadhouderlijken. Zij verzetten zich tegen het
ondemocratische stadhouderlijk stelsel, maar tegelijkertijd ontzagen zij noch de weinig daadkrachtige patriotten, noch de voortdurend paraderende
vrijkorpsen. In deze aflevering bieden bovendien
de korte berichten uit Govaertsburg (Delft),
Keijenland (Amersfoort) en Babel (Utrecht), de
ingezonden brieven met redactioneel antwoord, en
de advertenties een treffend beeld van wat zich in
die revolutionaire tijd afspeelde.
Het beknopte naschrift in deze editie schetst
een kader waarbinnen het politieke weekblad
geschreven is. Storend dat de uitgever veel
afbreekstreepjes in de tekst heeft laten staan.
M. van Vliet
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Han Brouwer, Lezen en schrijven in de provincie, De boeken van Zwolse boekverkopers 17771849. Leiden: Primavera pers, 1995. ISBN 9074310-20-6. f 59,00.
Op 3 maart 1995 promoveerde Han Brouwer aan
de Universiteit van Utrecht op zijn onderzoek naar
klantenboeken van enkele Zwolse boekverkopers
uit de late achttiende en vroege negentiende eeuw.
In boekhistorische kringen werd reikhalzend
uitgekeken naar het proefschrift - waarvan de
handelseditie overigens pas in het najaar van 1995
is verschenen - omdat het programmatisch zou
zijn voor onderzoek naar leescultuur. Door de
snelle groei van de boekhistorische discipline
kwam er steeds meer behoefte aan degelijke
theoretische funderingen. Welnu, alleen al de
inleiding en de epiloog van Brouwers studie zijn
voldoende om een ieder die zich met leescultuur
bezig gaat houden, op het juiste spoor helpen. Met
veel inzicht beschrijft Brouwer de problemen die
er kleven aan onderzoek naar historische lezers,
met uiteraard speciale aandacht voor de waarde en
onwaarde van klantenboeken als bron.
De hoofdtekst van de dissertatie bestaat uit
twee delen: in het eerste beschrijft hij de aanschaf
van boeken vanuit het perspectief van de Zwolse
boekverkopers, in het tweede vanuit dat van de
kopers/lezers. Als uit een bijna lege fles ketchup
perst hij uit de klantenboeken zoveel mogelijk
statistische gegevens, die hij weergeeft in talloze
tabellen en 'figuren'. Al vragenstellend analyseert
hij de inhoud van de klantenboeken: hoeveel werd
er in een jaar omgezet in de boekhandel van
Martinus Tijl? Wat was het aandeel van particuliere klanten, wat van genootschappen? Hoeveel
besteedde een gemiddelde klant? enzovoorts. Dat
Brouwer de heraut is van het lezersonderzoek,
heeft ook nadelige gevolgen. Zijn hele boek door
moet hij met zijn provinciale boekhoudcijfers
schermen tegen algemene (voor)oordelen over het
al dan niet bestaan van een lezersrevolutie in de
achttiende eeuw, en het (vermeende) aandeel
daarin van de burgerij in het algemeen en de
vrouwelijke sexe in het bijzonder. Hoewel veel
van zijn redeneringen hout snijden, is hij niet in
staat hierover het laatste woord te geven. Daarvoor zijn zijn bronnen, hoe bijzonder ook, toch te
marginaal.
Marco de Niet

Kopij-aanwijzingen
De redactie accepteertalleen kopij aangeleverd op floppy (51/4" of 3 Y2"). Voor de Mededelingen wordt gebruikt gemaakt van MS-DOS als besturingssysteem en WordPerfect
(versie 5.1) als tekstverwerkingsprogramma. Daarnaast ontvangt de redactie graag drie
prints.
De titel van de bijdrage dient bovenaan tegen de linkermarge te worden geplaatst, met
daaronder de naam van de auteur(s).
Nieuwe alinea's moet men aangeven door in te springen met den tab.
Het verdient aanbeveling lange teksten in te delen door middel van `tussenkopjes'.
De noten moeten aan het eind van het document staan (niet als WordPerfect-eindnoten!). In de tekst wordt er naar verwezen door de cijfers superscript achter de afsluitende punt of komma te plaatsen.
Citaten moeten tussen dubbele aanhalingstekensworden geplaatst, citaten binnen citaten
tussen enkele. Citaten van meer dan drie regels worden aangegeven door het hele citaat
in te laten springen. In dat laatste geval blijven de aanhalingstekens achterwege.
Latijnse citaten moeten vergezeld gaan van een vertaling.
Verzen moeten als verzen worden geciteerd. Ook hierbij geldt dat het hele citaat moet
inspringen.
- In het document mogen alleen aan het begin kantlijn-, tab- en vergelijkbare zettingen
staan. Er mag geen gebruik gemaakt worden van lettertype-zettingen(met uitzondering
van cursief) of paginaopmaak. Lettertype-wijzigingen anders dan cursief kunnen
aangegeven worden op den van de bijgeleverde prints. In het algemeen geldt: houd het
document zo ' schoon' mogelijk.
De bijdragen moeten gesteld zijn in de voorkeurspelling.
Door de redactie aanvaarde kopij geldt als drukklare tekst.
De reproductierechten van eventuele illustraties moeten door de auteur worden
geregeld.
De namen van boeken en tijdschriften worden gecursiveerd, de titels van artikelen moet
men tussen enkele aanhalingstekens plaatsen.
- De opbouw van en de interpunctie tussen de verschillende onderdelen van de titelbeschrijving van monografieen is als volgt: auteursnaam, titel. plaats jaar, paginering.
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Gysbert Tysens (1693-1732)
Een broodschrijver in de achttiende eeuw
BRIGITTE VAN DER ZIJDE
Gysbert Tysens was niet alleen een tijdgenoot, maar zeer waarschijnlijk ook een goede
bekende van Jacob Campo Weyerman. Hij is een van die 'vergeten' broodschrijvers aan
wie de achttiende eeuw zo rijk is. Een van zijn werken is het derde en laatste deel van
Apollo 's marsdrager, veilende allerhande scherpzinnige en vermakelyke snel, punt,
schimp, en mengeldigten (1715 1728). 1 Dit derde deel verscheen in 1728 te Amsterdam bij
Hendrik Bosch "Boekverkoper, over't Meisjes Weeshuis". Nog in hetzelfde jaar
verschenen er twee herdrukken. Bosch moet de eerste twee delen van de uitgave tussen
1718 en 1721 in zijn fonds gekregen hebben, nadat er eerder twee drukken van het eerste
deel en den druk van het tweede deel waren verschenen onder een gefingeerd impressum,
zeer waarschijnlijk bij de Amsterdamse drukker Andries van Damme "op 't Rokkin,
bezuyden de Beurs". Bosch bracht eerst twee herdrukken uit van het tweede deel, in resp.
1721 en 1725, en vervolgens een ongedateerde herdruk van het eerste deel.
Waarschijnlijk waren de eerste twee delen van de uitgave dermate succesvol dat Bosch
er brood in zag in 1728 een derde deel van het werk te laten volgen. Toch hanteerde hij
voor deze uitgave niet de succesformule die men voor de voorgaande afleveringen had
gebruikt. Terwijl de eerste deeltjes enige honderden, vooral scabreuze en satirische
puntdichten bevatten van tientallen populaire dichters uit de zeventiende en achttiende
eeuw, van Huygens tot Focquenbroch, is het laatste deeltje geheel gevuld met werk van
Gysbert Tysens. Tysens werkte wel vaker voor Bosch, waarmee overigens niet gezegd is
dat hij de gedichten speciaal voor de nieuwe aflevering van Apollo 's marsdrager
vervaardigde. Het grootste gedeelte van de ruim vierhonderd gedichten in de uitgave moet
Tysens at eerder geschreven hebben. Wat betreft de voorgeschiedenis bij het tot stand
komen van de uitgave zijn er dan twee aannemelijke gedachtengangen. Bosch kan op zoek
zijn geweest naar iemand die de inhoud van een volgende deel van de uitgave voor
rekening wilde nemen en toen een van zijn vaste auteurs hebben gevraagd. Een andere
mogelijkheid is dat het juist Tysens is geweest die, op zoek naar een uitgever voor zijn
stapel ongepubliceerde gedichten, bij een van zijn vaste uitgevers heeft aangeklopt. De
waarheid zal wel ergens in het midden liggen. Uitgever en (brood)schrijver hadden elkaar
in ieder geval iets te bieden en beiden hebben geprofiteerd van de samenwerking - hoewel
Bosch vermoedelijk meer geprofiteerd heeft van de samenwerking dan Tysens. Het is een
bekend gegeven dat succesvolle uitgaven zoals dit type, dikwij Is zeer lucratieve, populaire
lectuur, voornamelijk de zak spekten van de drukker of uitgever en vrijwel nooit aan de
auteur ten goede kwamen.
-

Biografie
Gysbert Tysens werd geboren in de Amsterdamse Jordaan, waar hij op 11 oktober 1693
in de Westerkerk werd gedoopt. 2 Zijn gelijknamige vader was atkomstig van Antwerpen
en verdiende de kost als kaartafzetter, d.w.z. inkleurder van kaarten en prenten. Tysens
senior woonde at in Amsterdam, op de Anjeliersgracht, toen hij in 1682 in het huwelijk
trad met Geertruy Hendricks Schouwenburg, die in de Bloemstraat woonde. 3 Hun zoon
Gysbert Tysens de Jonge zou zijn hele leven in de Jordaan blijven wonen. In 1725
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trouwde hij met de toen tweeendertigjarige Maria Fokke. 4 Zij was een dochter van
Hendrik en Lijsbeth Binkvoort, en zuster van de bekende acteur Arent Fokke. 5 Nog geen
jaar na hun huwelijk werd ze begraven op het Leidse kerkhof. 6 Tysens werd op 23 maart
1732 begraven op het Karthuizer kerkhof. 7 Hij woonde toen, net als zijn vader en moeder
die enkele maanden eerder waren gestorven, in de Boomstraat. Volgens het begraafregister
liet Tysens drie kinderen na. 8
Oeuvre'
Tysens was een broodschrijver die waarschijnlijk hoofdzakelijk in opdracht van boekverkopers heeft gewerkt. Zo zullen de verzen die hij maakte bij de titeigravures in De uitbreiding over 100 leerzame zinnebeelden (1722) van Claas Bruin en in de Mengelpoezy
(1724) van Thomas Arentz, geschreven zijn in opdracht van de uitgever, in dit geval Hendrik Bosch. Voor de Mengelpoezy van Arentz schreefTysens bovendien een lofdicht. Ook
de poetische bijschriften bij de afbeeldingen in de eerste delen van Scheuchzers Geestelyc ke natuurkunde (1735-1738) en de verzen ter inleiding op topografische gal lustreerde
en
werken als Spiegel van Amsterdamse zomervreugd, Hollands tempe verherelykt,
Hollands arcadia (1730) zal hij hebben geschreven op verzoek van de uitgevers,
respectievelijkLeonardus Schenk op de Vygendam en Petrus Schenk in de Warmoesstraat.
Vermoedelijk kende Tysens deze kunst- en kaartenverkopers via zijn vader, die als
kaartafzetter voor hen kan hebben gewerkt. Behalve dit soon opdrachten zal hij ook wel
vertaal- en correctiewerk hebben verricht.
Naast zijn werkzaamhedenvoor boekverkopers heeft Tysens waarschijnlijk opdrachten
geaccepteerd van particulieren. In een gedicht dat is opgenomen in Apollo's marsdrager
lezen we bijvoorbeeld over een opdracht voor het maken van een paar bruiloftdichten. De
opdrachtgever blijkt echter niet zo vlot te zijn geweest met het nakomen van zijn
financiele verplichtingen jegens de maker:
Gaauwe Betaalder. (nr. 321)
Als Reintjen onlangs sting op 't trouwen,
Riep by in 't midde van 't pleizier;
Maak my een Bruiloftsdigt drie vier,
'k Wil op zyn groots myn bruiloft houwen.
Het wierd gedaan; maar na dien tyd
Wist Reintje nooit van geen betalen;
Het geen de maker, door de spyt,
Gedwongen heeft zyn geld voor het Geregt te halen.

Behalve gelegenheidswerk als bruiloft-, verjaars-, grafdichten en dergelijke, heeft de
schrijver zeer waarschijnlijk ook schimpdichten in opdracht van particulieren geschreven.
In Apollo's marsdrager komt een groot aantal zeer scherpe schimpdichten op bestaande
personen voor die, voor opname in de dichtbundel, misschien eerder zijn afgedrukt op
zogenaamde `vliegende blaadjes' en door omlopers zijn verspreid. Tysens noemt in de
gedichten of en toe de voornamen van zijn slachtoffers, een enkele keer zelfs de
achternaam, maar vaker worden alleen de initialen gegeven of slechts de aanduiding N.N.
(nomen nescio). Verder zien we regelmatig titels als `Aan zeek'ren Waard te Purmerent'
(nr. 158) en `Aan den oppasser van zeker Tolhek' (nr. 213). Dikwijls zal de beschrijving
van die persoon al hebben volstaan om voor herkenning bij de lezer te zorgen. Juist hierin
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zal de aantrekkelijkheid van dit type gedichten voor de tijdgenoot hebben gelegen. Gezien
het grote aantal schimpdichten dat de broodschrijver vervaardigde, moet de lezer ervan
hebben gesmuld.
Dat het schrijven van de schimpdichten niet geheel zonder risico was, illustreert het in
Apollo's marsdrager opgenomen gedicht Slegt onthaal' (nr. 176). De arme dichter in dit
stuk blijkt niet voor zijn opdracht betaald te hebben gekregen op de wijze waarop hij had
gerekend:
Slegt onthaal.

Hans Rymer was belooft men zou hem wel onthalen
Voor 't Schimpdigt, dat hy had op zeek'ren Heer gemaakt,
Hoe dikwijls heeft hy na dien tyd gehaakt;
Maar toen men eind'Iyk die belofte zou betalen,
Wierd Rymer, voor zyn dienst, zo deerlyk afgerost,
Dat het hem haast zyn kop en armen had gekost.

Tysens heeft het zelfs nodig gevonden de eventuele inquisiteurs van zijn geschriften er in
het voorwoord van het door hem gevulde deel van Apollo's marsdrager at van op de
hoogte te stellen dat hij niet wilde horen "van afrossen, of priegelen als men my te gemoed
komt, veel min van doodsteken om dat men de waarheid heeft gezeid".
Toneel
Het grootste gedeelte van Tysens oeuvre wordt in beslag genomen door het toneel, volgens
het voorwoord bij het treurspel Klearchus, dwingeland van Heraklea (1727) zijn
hoofdvermaak der Digtkunde' . Hij publiceerde in totaal zes treurspelen en zevenentwintig
blijspelen. Het merendeel van de stukken lijkt te zijn uitgegeven door Hendrik Bosch,
hoewel dit niet steeds gemakkelijk is na te gaan. De treurspelen vermelden weliswaar alle
een redel impressum, maar op de meeste blijspelen komen we de gekste gefingeerde
drukkersadressen tegen. ZO kleurrijk zijn deze gefingeerde impressa dat het misschien
meer op zijn plaats is hier van verdichte' impressa te spreken. Een aantal van zijn
toneelstukken zal ik hieronder kort bespreken. Op de inhoud van den blijspel zal ik iets
dieper ingaan omdat hierin een paar keer wordt verwezen naar de schrijver van Den
ontleeder der Gebreken en Den echo des Weerelds: Jacob Campo Weyerman.
Met het treurspel De onbekende Mede-minnares, of de rampzalige Minnelist (1717)
zegt Tysens in het voorwoord "beschroomd in 't ligt [te brengen] de eersteling myner
Pennevrugte". Het stuk werd te Amsterdam uitgegeven door Jacobus Verheyde "op de
hoek van de Molsteeg en Achterburgwal, by de Brouwery van de Hooyberg". Het is het
enige werk dat Tysens door Verheyde liet uitgeven. Aanvankelijk had ik de indruk dat de
samenwerking met Verheyde Tysens niet goed bekomen was, gezien het verdichte
impressum op het titelblad van een blijspel dat Tysens enige jaren later publiceerde, dat
verdacht veel lijkt op het adres van Verheyde. Het betreft De weergadelooze Bedrieger
ontmaskerd, of de valsche Boekhandelaar in zijn aard en weezen ontdekt, [..] Gedr. in de
stad Arglistigheid, op den hoek van 't Winzuchtsteegje, tegenover de Hooiberg van
Het vervolg
Dievery, daar Bedroch in den Gevel en Valschheid in 't Uithangbord staat.
heeft
hetzelfde
adres.
De stukken
op dit blijspel, Het ingebeelde huuwelyk door eigenbaat,
bleken echter te handelen over de beruchte Amsterdamse uitgever Jacobus Lindenbergh
(1675-1727), die in 1711 een huffs kocht op de N.Z. Achterburgwal tegenover de brouwerij
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de Hooiberg bij de Molsluis.' Het is dus waarschijnlijker dat het verdichte impressum
naar het adres van Lindenbergh verwijst.
Verscheen Tysens' eerste treurspel in 1717, zijn eerste blijspelen moeten omstreeks
1720 gepubliceerd zijn. Het betreft een serie van zes stukken waarin hij de wind- of
actiehandel hekelt. Deze handel in (veelal waardeloze) geldpapieren was in 1718 in Parijs
begonnen, en waaide het jaar daarop over naar Engeland en de Republiek. De stukken
verschenen alle zonder jaar, anoniem en onder verdicht impressum. Alleen van De
windhandel, of bubbles compagnien en De bedriegelyke actionist, of de nagthandelaars
heb ik tevens een gedateerde druk van 1720 kunnen vinden met het adres van Hendrik
Bosch. Van De windhandel moet ook een roofdruk hebben bestaan, aangezien de schrijver
in het voorwoord bij de tweede druk verklaart dat hij "het gene, dat men op den Naam van
Quiquenpoix Bombario of de Windnegotie naargedrukt en by den weg geroepen heeft,
geenzints voor 't myne erken, wyl zulks buiten myn wil en weten, door eigen
Baatzugtigheid geschied is".
Naast de blijspelen schreefTysens ter beschimping van de windhandel een landgezang
in drie delen en vier verzen bij spotprenten, alle onder het pseudoniem Philadelphus. Het
zijn stuk voor stuk belangrijke bronnen voor de geschiedenis van de windhandel. Op de
verzen bij de spotprenten na zijn ze alle opgenomen in Net groote tafereel der dwaasheid
[...]. Zynde een Verzameling van alle de conditien en projecten Van de opgeregte
Compagnien van Assurantie, Navigatie, Commercie, &c. in Nederland [...] Als meede
konst-plaaten, comedien en gedigten, Door verscheide Liefhebbers uytgegeeven, tot
beschimpinge deezer verfoeijelyke en bedrieglyke Handel (1720). Dit in folio uitgegeven
werk moet volgens Van Rijn in groten getale zijn gedrukt en herdrukt "blijkens de
exemplaaren, die tot heden toe telkens en telkens weder aan de markt komen"."
Tysens was niet de enige die de windhandel tot onderwerp van zijn schimpstukken
maakte. De Europische Mercurius schrijft dat de boekwinkels er "door de menigvuldige
uytgekome Gedigten en Spotprenten, die om en aan de deur woeyen" uitzagen alsof ze
"een schets van de met wimpels en vlaggen gestoffeerde Haagse Hof Zaal wilde vertoonen". 12 Een belangrijk deel van de liedjes, gedichten en pamfletten die rond 1720 op de
windhandel geschreven zijn, moet echter buiten de reguliere boekhandel om door straatventers verspreid zijn. De Europische mercurius beschrijft de stad in de actietijd als
volgt:"
Aan Liedtzangers en Straatschreeuwers was mede geen gebrek, die daaglyks met nieuwe
deunen en hekelschriften de Passanten de ooren vermoeyden, yder zogt door een nieuw
uytgevonde Straatlibel of vreemdtbedagten Titel, mede een veeg uyt de Pan to krygen, hier
schreeuwden'er een dat het door de ooren gilde: De Roskam der Actionisten; op een andere
plaats weer een ander: de Actionistenin de Rouw, de BankeroetiersWagen na Vianen, Loop
an, Loop an, en diergelyke staaltjes meer'.

Met De Roskam der dolle actionisten werd waarschijnlijk het eerste deel van Quincampoix, Bombario, of Roskam voor de dolle actionisten bedoeld, het driedelige landgezang
van Tysens. In het voorwoord bij het tweede deel zegt Tysens namelijk dat hij met
vreugde de goede ontvangst van de eerste hekelverzen zag, maar dat het hem aan de
andere kant hinderde dat hij zijn gedichten "zo havenloos, en met gerabraaktetytelnaamen
door de baatzuchtigheid van een rechtschaapenLiedjesdrukker, op den Dam, aan de Beurs
en door de heele Stad moest hooren kraayen"."
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Enige tijd nadat de actiehandel was overgewaaid, werden de geldloterijen populair in de
Republiek. Tysens haakte erop in met het blijspel De verwarde hedendaagseloterijhandel ,
waarin hij het geknoei hekelt dat met de loterijen gepaard ging. In het voorwoord roept
Tysens eerst de windhandel nog eens in herinnering, "nu ruim den jaar voorleden", en zegt
dan: "en 't schynt dat nog een Windje van die dwaasheid in een groot deel herssen blyft
waaijen, die, na dat deze Bubbelstrom is vergaan, hun voordeel in 't handelen der Loten
beoogen".
Een ander stuk waarin Tysens een zeer actueel verschijnsel behandelt, is De
belaghelyke Intekenaars, of de nieuwe Inventie der Boekverkopers
(1727). Het stuk
handelt, zoals de titel al aangeeft, over de nieuwe uitvinding in de boekhandel: de
intekening op boeken. Door aan te betalen konden mensen een nog te verschijnen boek
bestellen; door de aanbetaling hadden de drukkers de mogelijkheid een boek te drukken
zonder dat de kosten voor de baat uit hoefden te gaan. Natuurlijk werd in de praktijk weer
druk geknoeid met de nieuwe mogelijkheden, de kopers moesten immers maar afwachten
of de boekverkoper zijn beloften nakwam. Tysens bespreekt den en ander in het
voorwoord, geschreven ter rechtvaardiging van het spel, en zegt tenslotte: "Hier by
gevoegd de uitsporigheid van zommigen, die enkelyk intekenen om zig een Naam te
maken, en het werk zelf nooit lezen, hebben my opgewekt om, in dezen Boeknar, de
zotheid der wereld of te malen".
Zeer eigentijds zijn verder de vier stukken die handelen over de boekhandelaar
Schrokhart Slingerbeen, bedrieger'. Ik laat de titels hier volgen: De weergadelooze
Bedrieger ontmaskerd, of de valsche Boekhandelaar in zijn aard en weezen ontdekt; Het
ingebeelde huuwelyk door eigenbaat. Zynde het vervolg van De weergadeloze bedrieger
ontmaskerd; Schrokhart Slingerbeen, in zijn eigen strikken verstrikt of de worgende Kakus
aan den koopbrief van een sluis en De Uitvaart en Testament van den Hoofd-bedrieger
Schrokhart Slingerpoot. Van Eeghen herkende in Schrokhart de kreupele Amsterdamse
boekverkoper Jacobus Lindenbergh, den van de schurkachtigste boekverkopers van zijn
tijd.' De eerste twee blijspelen in de reeks handelen slechts over Lindenbergh als
onbetrouwbare boekverkoper, in de laatste stukken maakt de zwendelaar de stad tevens als
huizenspeculant onveilig.
Tysens werkte zoals gezegd regelmatig voor boekverkopers en kan de stukken over
Lindenbergh dan ook geschreven hebben in opdracht van een bedrogen boekverkoper. Het
lijkt er echter op dat de bedrieger Tysens zelf den of andere streek heeft geleverd. Slechts
in het eerstgenoemde blijspel, De weergadeloze bedrieger ontmaskerd, wordt een affaire
besproken die Tysens, of liever gezegd zijn vader, aangaat. Tysens figureert in dit stuk als
Rymer, zijn vader als Werkhart, een ambachtsman. Het enige optreden van Rymer vindt
plaats in het derde bedrijf. Werkhart was eerder in het stuk voorgekomen toen hij een door
hem afgezette bijbel afleverde bij Schrokhart. Schrokhart had echter geweigerd de
indertijd voor ontvangst getekende kwitantie te retourneren en kortte hem bovendien de
acht stuivers op de rekening van f 5:8:-. Rymer komt in het derde bedrijf dan het geld en
de kwitantie opeisen die Schrokhart zijn vader verschuldigd is en geeft de man een pak
slaag wanneer hij niet over de brug wil komen. Schrokhart geeft de kwitantie uiteindelijk
op aandrang van zijn vrouw, die burengerucht vreest.
Uit de stukken zelfworden we verder niet veel wijzer over enigerlei kwestie die tussen
Tysens en Lindenbergh gespeeld kan hebben. In Apollo's marsdrager kwam ik echter het
volgende gedicht tegen:
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Brilleman. (nr. 263)
Voor ieders oogen zegt gy zyn uw Brillen goed,
Om alles door te zien; maar mag ik u vertrouwen,
Zo geef my eens een Bril, waardoor dat ik het goed,
Het geen myn Vrouw bezat, mag op zyn plaats aanschouwen.
Of hebt gy geen kristal dat dievery ontdekt?
Neen, is uw antwoord, en ik kan het u vergeven,
Mevrouw Arg'listigheid, die gif uit rozen trekt,
Heeft het geroofde reeds in Kakus hol gedreven.

Een aantal pagina's verder is een gedicht opgenomen dat hier sterk op lijkt (nr. 275), al
wordt hier niet over het goed van Tysens' vrouw gesproken, maar over het goed van de
dichter zeif. In dit gedicht is het niet de bril, maar de verrekijker die tekortschiet. Hoewel
de verrekijker de zonnevlekken en de "maan-kloot" scherp in beeld weet te brengen, kan
het de schrijver niet zijn gestolen goed weer onder ogen brengen. Tysens zegt de dief wel
te kennen, maar geeft de lezer geen aanwijzingen omtrent zijn persoon.
Het bezit van Maria Fokke is dus, als we het eerste gedicht mogen geloven, gestolen
en bevindt zich in het hol van Kakus, de vuurspuwende reus die volgens de mythe
runderen stal van Hercules. Kakus trok het vee bij de staart achterwaarts naar zijn hol en
sloot de ingang met een rotsblok. De runderen verrieden echter hun verblijf door hun
geloei, waarna Hercules het hol opende en de rover liet bezwijken onder zijn knotsslagen.
In de serie blijspelen krijgt Lindenbergh de bijnaam Kakus toebedeeld, een bijnaam die
ook werd gehanteerd door Jacob Campo Weyerman. Tysens is namelijk niet de enige die
zijn gal over Lindenbergh heeft gespuid. Weyerman wijdde een aantal nummers van Den
ontleeder der Gebreeken en Den echo des Weerelds aan hem, en het lijkt erop dat Tysens
Weyerman hiertoe heeft gelbspireerd.
Lindenbergh komt het eerst ter sprake aan het eind van de aflevering van 27 augustus
1725 van Den Ontleeder. Weyermanbelooft daarom in het volgende nummer een beschrijving te geven van een buitenplaats aan de Vegt, waarvan de bouwheer vermaard is "door
zyn kromme Pooten". Weyerman herdoopt dit pand "Huys te Paddesteyn" en de bouwheer
(Lindenbergh) krijgt de bijnaam "Reus Kakus". De afleveringen van 3 en 10 september
1725 zijn geheel gewijd aan het bezoek dat Weyerman op instigatie van een vriend
(Tysens?) aan het Huys te Paddesteyn aflegt. 16 Weyerman schrijft onder meer te weten dat
Reus Kakus onder zijn vrienden zo gezien is "als een Keteltrom onder een Troep slapende
Kinders", derhalve zal hij hen "niet langer laaten berusten in dat walgelyk gezelschap"."
De aflevering van 28 januari 1726 van de Echo verschijnt onder de titel Ten visioen,
of de biegt van Kakus'. De reus verschijnt 's nachts aan het bed van Weyerman met de
belofte hem zijn stiji en inborst te zullen verklaren. Hij beschrijft zichzelfonder andere als
"een Horsel onder de Boeknegotianten" en "een Schandvlek voor de Boekkoopmanschap",
die leeft "zo wonderlyk door den regel van een algemeen Bedrog, als of ik de Ziel van een
Winkeldief droeg vermomt in et Licghaam eens Boekverkoopers" (p. 115). Zijn duistere
praktijken wil Kakus de schrijver echter niet openbaren:
1k zou u wel in het tederste Geheym van myn verborgen Broodwinning inlaaten, myn
waarde Echo [...] doch dewyl ik weet dat je zo min myn Guyteryen zoud verzwygen, als een
Vischwyf een Scheldwoord [...], daarom zulje in de Geheymenis om een Huysheer, om de
Intekenaars, om de Schuldeysschers, om den Ambagtsman, om de Boekverkoopers, ja om
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den Duy** zelfs te bedriegen, een Vreemdeling zyn en blyven (p. 116).

In de afleveringen van 18 maart, 19 augustus en 12 december volgen kortere mededelingen over Kakus.
De stukken die Tysens zelf aan Lindenberg wijdde, zijn alle ongedateerd. Het eerste,
De weergadeloze Bedrieger ontmaskerd, moet echter vOOr april 1726 verschenen zijn,
aangezien Weyerman aan het eind van de Echo's van 1 en 8 april de volgende
waarschuwing plaatste:
Dewijl de onkunde zig als nog verbeelt, dat de Echo den Berijmer is van het lompe Blijspel,
gedoopt den Weergaloozen Bedrieger, wiens Stijl en Vinding zo wanschapen is, als het
Gedrocht waarop het schijnt te doelen, zo belooft den Schrijver van dit weekelijkx blad 50
gulden aan die geen die hem dien rampspoedigen Blijspels-Hoetelaer zal komen aan te
wijzen.

De waarschuwing moet uiteraard als een grap worden beschouwd. Beide schrijvers waren
immers auteur van Hendrik Bosch, de afleveringen van de Ontleeder en de Echo
verschenen iedere dinsdag bij de boekverkoper "over 't Meisjes Weeshuis". Zo zij al geen
vrienden waren, moeten de schrijvers dus in ieder geval als kennissen worden beschouwd.
Tysens schreef bovendien een lofdicht op Weyerman voor een niet in druk verschenen
uitgave van diens geschriften,' 8 en, misschien in opdracht van Bosch, een berijmde uitleg
op de titelprent voor de uitgave in boekvorm van de twee jaargangen van de Ontleeder. In
De weergadeloze Bedrieger ontmaskerd wordt verder een paar keer verwezen naar de
stukken over Lindenbergh in de Ontleeder en de Echo.
De verwijzingen naar de Echo plaatsten de verschijningsdatum van De weergadeloze
Bedrieger ontmaskerd dus ná de aflevering van 28 januari van de Echo maar vOOr de
aflevering van 1 april. Het lijkt wel of Weyerman met zijn mededeling de lezer niet heeft
willen waarschuwen, maar juist attent heeft willen maken op het spel van Tysens.
In het stuk komen veertien personages voor waarvan Van Eeghen er negen kon
thuisbrengen: 19 Schrokhart Slingerbeen, bedrieger (Lindenbergh), Valsgelaat, vrouw van
Schrokhart (Anna de Burlett), Schoonpraatje, haar zuster (Maria de Burlett), de vier
boekverkopers Hendrik (Wetstein), Lindenaar (G. Onder de Linden), Suikers (Rudolph
Wetstein) en Johannes (Pauli), Werkhart, een ambachtsman (G. Tysens sr.), Rijmer, diens
zoon (G. Tysens jr.) en Kunstlief, een stempelsnijder (Theodorus van Rijn). Vier
personages blijven anoniem: Wobbe, de me id, Eenvouwdigheid, een boekbinders-weduwe,
Loskop, een boekverkopersjongen, en Goedgeloof, een metselaar.
Bij de aanvang van het stuk is Schrokhart net vrij gekomen uit de Groninger
gevangenis, waar hij vastzat wegens het knoeien met verlote bijbels. Nu zit hij echter met
een ander probleem in zijn maag: de onbetaalde rekeningen van de metselaar van zijn huis.
Hij besluit het huis te verkopen aan Schoonpraatje, zodat er geen beslag op kan worden
gelegd. Tijdens de onderhandelingen met Schoonpraatje, die hiervoor beloond wenst te
worden, krijgt Schrokhart voortdurend bezoek van schuldeisers die geld of genoegdoening
eisen. Zo komt Hendrik (Wetstein) aan de deur, die zich richt tot Valsgelaat met de
woorden: "Wat? is dat een misverstand, my een defect boek te verkoopen, En een
compleet te laaten zien?". Aan het eind van het stuk blijkt Hendrik wraak te hebben
genomen door Schrokhart een koekje van eigen deeg te geven. Hij had Schrokhart een
aantal exemplaren van de Turkse Spion verkocht, maar ze vervolgens zonder de titelbladen
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geleverd. Wanneer Schrokhart hem hierop aanspreekt brengt Hendrik hem zijn eigen
bedrog in herinnering en werpt hem voor de voeten: "Dan ben je waardig dat een Podet je
ook eens met zyn pen komt straffen. Of denk je maar om de Echo, dan dunkt my dat je
reeds genoeg hebt gehad" (p. 48).
Na een aantal visites van crediteuren roept Schrokhart in het zesde toneel wanhopig
uit: "'t Is of de heele wereld gelykelyk tegewoordig tegens my op staat". Valsgelaat antwoordt: "Ja man ik ben altoos voor je beducht als ge de deur maar uit gaat. Te meer nou
ik het geval weet dat je met Rymer hebt bedreven. Och myn lief! wacht je toch voor die
vent, want die zal je de rest geeven" (p. 22). Wat voor streek Schrokhart Tysens geleverd
heeft wordt uit het stuk dus niet duidelijk. Wel blijkt uit Schrokharts reactie op Valsgelaats
woorden, dat Tysens wraak moet hebben genomen door Weyerman in te lichten over zijn
schurkenstreken:
Meen je dat ik voor zo'n weekelykze schryver zwicht? Neen; eer zal ons heele Paddestyn
te gronde gaan, eer dat ik het ooit zal veelen; Ik heb geen plezier in het verwyten, maar wel
om met behendigheid te steelen. Wat heb ik met zyn Echo's, of met zyn Ontleeders te doen?
Ik zeg noch 't is teegen alle redelykheid en fatsoen: Ik weet wel wat ik gedaan heb, maar
wat leid die Kaerel daar aan gelegen, Zal hy onze hofsted zo affronteeren, ik zeg noch ik wil
hem wel zweeren. Dat ik het'er niet by zal laaten.

Valsgelaat kan alleen maar hopen dat Rymer het er wel bij laat, waarop Schrokhart dreigt:
"zo hy niet gerust is zo weet ik met dien Rymer immers wel raad; Ik heb tot zo veel
dingen raad geweten, om ons zelven te dekken".
Na de scene waarin Rymer Schrokhart een pak slaag geeft om zijn vader te wreken,
volgt nog een scheldpartij van Loskop, een boekverkopersjongen, die hem het volgende in
het gezicht slingert: "Hou Kakus! Kakus hou! Bedrieger van Weduwen en Wezen! [...] de
Echo van de wereld weet van je spreeken, [...] o Baas van Paddenstyn! o Scharrel! o Bank
rottier!" (p. 47). Dat Kakus een Bedrieger van weduwen en wezen zou zijn, wordt niet
verduidelijkt in het stuk. Misschien verwijst Tysens hiermee naar het gestolen goed van
zijn vrouw en haar drie kinderen.
In het Sesde vervolg van de latynsche en Nederduitsche keurdichten (1733) is nog een
`Zamenspraak tusschen Pasquin en Marforie, over de dood van Schrokhard' opgenomen,
met een passend grafschrift.' Pasquin heeft op de Dam vernomen dat "De magere Dood
[...] Schrokhart Slingerbeen, alias Oliphantspoot. De schelmze ziel uyt zyn romp [heeft]
doen verhuizen". Iedereen in Amsterdam blijkt feest te vieren en te juichen om zijn
overlijden, want "Wie is'er in de Stad, hoe klein of groot, die niet van zyn schelmstukken
weet". Pasquin en Marforio beginnen zijn streken te bespreken en - dit is interessant hebben hun informatie overduidelijk ontleend aan de toneelstukken! Lindenberghs
sterfdatum is, zo blijkt uit het stuk, 25 september 1727. Tysens neemt afscheid met het
volgende gedicht, dat is opgenomen in Apollo's marsdrager (nr. 357):
Grafschriftop J.L. Heer van Paddenstein.
Hier rot een schelm, het hoofd van dieven en van fielen,
Een valsse munter, die 's lands regt geschonden heeft;
Een bloeduitzuyper van zo vele onnooz'le zielen,
Die als het vuile beest zyn tyd heeft uitgeleefd.
Hoe vaak heeft deze pest een valssen eed gezworen?
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Hoe met den Bybel vaak zyn schelmery verrigt?
Geen groter Hypocriet wierd immermeer geboren,
Die aan den duivel al zyn schatten was verpligt.
Men moest dit Galgenaas, ten prooi van kraaien en raven,
Niet in de kerk, 6 neen! maar op het rad begraven.

Of Tysens' toneelstukken in de schouwburg zijn gespeeld moet mijns inziens sterk
betwijfeld worden.' In het voorwoord bij het treurspel Klearchus, dwingeland van
Heraklea (1727) zegt hij het spel niet eens voor het toneel gemaakt te hebben:
want na dien tyd dat men myn Bassianus Varius Heliogabalus aan de Schouwburg, zonder
de minste reden te geven (warelyk een vonnis yelling die nergens in de wereld bekent is)
van de hand heeft gewezen, heeft my nooit de lust bevangen om het ten twedenmaal te
bezoeken, maar wel het tegendeel, om het voor altoos aan myne tydgenOten der Digteren
over te laten.

Al moet er rekening mee gehouden worden dat Tysens dankzij zijn huwelijk relaties had
met kringen die behalve in de schouwburg, ook op kermissen, jaarmarkten en dergelijke
speelden, toch lijken veel van zijn blijspelen niet bestemd geweest voor het toneel. Het
lijken eerder pamfletten waarin de schrijver misstanden aan de kaak stelt en zijn visie
geeft op eigentijdse gebeurtenissen.
Tysens wist zijn onderwerpen goed te kiezen. De windhandel, die sommigen in korte
tijd geweldig rijk maakte, maar velen verschrikkelijk arm, zal bijvoorbeeld een tijd lang
het gesprek van de dag zijn geweest. De stukken die Tysens schreef ter beschimping van
het fenomeen, zullen goed zijn aangeslagen bij het publiek. Niet alleen behandelde hij het
onderwerp in niet minder dan zes toneelstukken, ook zijn klachten over de nadrukken die
op straat werden verspreid door omlopers, lijken op een grote afzet te wijzen. Met de
stukken waarin hij commentaar geeft op de populaire geldloterijen en de intekening op
boeken zal hij eveneens een breed publiek hebben aangesproken. Verder volgde de
broodschrijver in 1722 een trend met het schrijven van zes dodengesprekken (gebundeld
een genre dat rond 1700
in het Maandelyks berigt van den Onderaardssen Parnas),
opnieuw in de mode was geraakt.
De stukken op Schrokhart Slingerbeen zal Tysens al helemaal niet geschreven hebben
met de hoop ze in de Amsterdamse Schouwburg opgevoerd te zien. De blijspelen blijken
rechtstreekse schimpbrieven aan het adres van den persoon, Jacobus Lindenberg,
beroepsbedrieger. Volgens de samenspraak in de Keurdichten is de man in heel
Amsterdam over de tong gegaan, zoniet voor het verschijnen van de stukken in de
Ontleeder, de Echo en de blijspelen van Tysens, dan toch zeker erna.
Tysens' werkzaamheden zullen geen rijk man van hem hebben gemaakt. Het beeld dat
men van een broodschrijver heeft, is doorgaans dat van iemand die schrijft of zijn leven
ervan afhangt maar niettemin nauwelijks het hoofd boven water kan houden. Tysens werd
begraven op het Karthuizer kerkhof, wat aangeeft dat de dichter arm gestorven moet zijn.
Het vermoeden dat het er bij zijn leven niet veel beter op gesteld was, lijkt worden
bevestigd door het volgende gedicht, dat is opgenomen in Apollo's marsdrager (nr. 99):
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Aan N.N.
Myn Vriend, vraagt gy hoe 't met my gaat?
1k ben nog in den ouden staat,
Gelyk wy dikwils t'zamen waren;
Dat's kaal en knapjes, dog gezond,
De beurs zo kaal gelyk een hond,
'k Wens dat gy desgelyks meugt varen!

Hoewel... als we het voorwoord bij zijn uit het Frans vertaalde blijspel De nieuwe Tarquin
(1732) mogen geloven, moet Tysens aan het eind van zijn leven een buitenplaats hebben
bezeten. De schrijver wil de lezer in dit voorwoord bidden te geloven dat hij meer tijd had
besteed aan het in het net schrijven van het stuk, dan met het opstellen ervan, en dat het
een werk van een namiddag op zijn buitenplaats was, "daer 't geselschap het tydverdryf
van 't leezen boven die van de ledigheid stelde".
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Hooiberg van Dievery, daar Bedroch in den Gevel en Valschheid in 't Uithangbord staat, [1726]. UBL:
195 D 6; UBA: 690 C 90.
22. [G. Tysens] Het ingebeelde huuwelyk door eigenbaat. Zynde het vervolg van De weergadeloze bedrieger
ontmaskerd, of de valsche boekhandelaar in zyn aard en weezen ontdekt.
Gedr. in de stad Argelistigheid,
op den hoek van 't Winzucht-steegje, tegen over de Hooiberg van dieverij, daar Bedroch in de gevel en
Valsheid in 't Uithangbord staat, [ca. 1726]. 8°. UBA: 691 G 138.
23. [G. Tysens] Schrokhart Slingerbeen, in zyn eigen strikken verstrikt of de worgende Kakus aan den
koopbrief van een sluis. Gedr. in de strafpars der ondeugd onder de bescherming der Geregtigheid, [ca.
1726]. 8°. UBA: 610 A 33.
24. [G. Tysens] De Uitvaart en Testament van den Hoofd bedrieger Schrokhart Slingerpoot. Gedr. in de
Strafpars der ondeugd, onder de bescherming der Geregtigheid, [ca. 1726]. 8°. UBA: 690 C 28.
Tot Koningsbergen,
25. [G. Tysens] De Belaghelyke Intekenaars, of de nieuwe Inventie der Boekverkopers.
bij Joh. d. Zanker, 1727. 8°. UBA: 692 H 66.
26. De geleerde vrouw of der Jansenisten Godgeleerdheid vervallen tot het Spinnewiel. Blyspel. Uit het
Fransch [van Guill. Hyac. Bougeant] in Nederduitsche dichtmaat gevolgt door *** [G. Tysens].
-

-

-

76

27.
28.

29.

Amsterdam: Joh. de Ruyter, 1731. 8°. UBA: 692 G 71.
[G. Tysens] Arlequin Jansenist, of Berisping van de geleerde vrouw. Amsterdam: Johannes de Ruyter,
1732. 8°. UBA: 692 G 12.
De nieuwe Tarquin. Zinryk blyspel. Uyt het Fr. [van Jean-Jacq. Bel] in Nederd. vaerzen nagev. [met zang,
door G. Tysens]. Amsteldam: Joh. de Ruyter, 1732. 8°. UBA: 1306 E 3. (Het oorspronkelijke stuk werd
geschreven n.a.v. het proces van Marie-Catherine Cadiere en de Jezuiet Girard.)
Ballingschap, van het Parysche parlement, of de Fransche regtsgeleerdheid tot het A.B.C. verwezen.
Blyspel. Door een liefhebber [G. Tysens]. Gedr. met previlegie van de blinde gehoorsaamheit tot Parys.
[Amsterdam] 1733. 8°. UBA 692 D 30.

Gezangen
30a. [G. Tysens] Quinquenpeaux, Bombario, of roskam Voor de dolle actionisten. Landgezang. Door
Philadelphus. Faelix, qui sua sorte contentus. [Dl. 1, ca. 1720]. UBA: OK 80 358.
30b. [G. Tysens] Quincampoix, Bombario, of roskam [..J. Door Philadelphus. Sileni Alcibiadis. Tivede deel.
[ca. 1720]. UBA: OK 80 358. (Tysens zegt in het `voorberiche van plan te zijn vijf delen te schrijven,
maar verder dan tot het derde is hij niet gekomen.)
30c. [G. Tysens] Quincampoix, Bombario, of roskam [..J. Door Philadelphus. Fumus Gloria mundi. Derde
deel. [ca. 1720]. UBA: OK 80 358.
J. [Dl. 1, ca. 1720]. KB: pflt 16509. (Nu als
30d. [G. Tysens] Quincampoix, Bombario, of roskam
volksliedje op grauw papier gedrukt. Dit is zeker de uitgave waarover Tysens zich beklaagt.)
31. [G. Tysens] Haarlemmer Duinzang, ter eere van des zelfs vermakelyke land- en watergezigten, van
Sandtvoordt of tot Haarlem. Amsterdam: Hendrik Bosch, 1728. 8°. UBA: 753 G 31.
Gedichten
32. G. Tysens, Herders- Veld- en Minnedigten. Amsterdam: Willem Barendse, 1720. UBA: OK 68-74'.
Amsterdam:
33. G. Tysens, Mengel-poeezy, zynde 't twede deel van de Herders- Veld- en minnedigten.
Willem Barendse, 1722. UBA: OK 68-74 2.
34. G. Tysens, Apollo's marsdrager, veilende allerhande scherpzinnige en vermakelyke snel, punt, schimp,
en mengeldigten. Met aardige Printjes vergiert. Deel 3. Amsterdam: Hendrik Bosch, 1728.
Verzen bij prenten
35. 'De Kermis-kraam, van de Actie-knaapen, Schaft vreugde, en droefheid, onder 't kaapen'. Inschrift in den
bovensten plaatrand van een spotprent op den windhandel. Onder de plaat is met het opschrift:
Nerklaaring op de Print door Philadelphus', een 74-regelig vers, in vier kolommen gegraveerd, aanvangende: "Bedrog dat zich aanminnig toond [...]". (G. van Rijn: "Philadelphus is de schuilnaam van G.
Tysens; of hij echter dit vers maakte betwijfel ik, daar hij 't beter deed. Misschien heeft men op den
goeden klank van zijn naam, zijn pseudoniem misbruikt". Van Rijn 1895-1933, deel 4, p. 11).
36. `Quincampoix in Duigen'. Inschrift boven spotprent op de windhandel. Met 14-regelig vers van
Philadelphus, aanvangende (Van Rijn 1895-1933, deel 4, p. 14):
Law die vry warm vry heet van kruin,
Het yolk kid dapper om den tuin,
Moet Ambachtslien niet tergen (...)
37. `Schyn bedriegt'. Opschrift boven een 50-regelig vers, in twee kolommen, in boekdruk, ondertekend met
Philadelphus, aanvangende:
Princesse Quicampoix, gelyk
Een kermis-pop, zit hier te pryk (...)
Boven dit vers is de gravure afgedrukt die oorspronkelijk diende als titelplaat voor het tweede deel van:
(Van
Quincampoix. Bombario, of Roskam Voor de dolle actionisten Silenis Alcibiadis. Tweede deel.
Rijn 1895-1933, deel 4, p. 28).
38. 'Des Waerelds doen en doolen, Is maar een Mallemoolen'. Inschrift boven in een spotprent op de
windhandel. Het vers, ondertekend: `Philadelphus', vangt aan: "De Waereld loopt als in een soes [...]"
enz. (Van Rijn 1895-1933, deel 4, p. 38).
39. 'De Tempel van Ianus ter gedagtenis van de eeuwige Vrede gesloten tuszen den Keizer van Groot
Rusland, en den Koning van Zweden. & &' (gravure). Amsterdam, Hendrik Bosch, 9 december 1721.
(Onder de plaat 12 versregels van Tysens, in twee rijen gegraveerd. Van Rijn 1895-1933, deel 5, nr.
3541).
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40.

41.

42.

43.

44.

45.

'De Geregtigheid Verheerelykt door het Ontdekken en Straffen der Hoog-gaande Zonde' (gravure).
Amsterdam, G. Bos en G. Bouman, juni 1730. KB: 1056 C 3: 40. (Opschrift boven een zinneprent tegen
het Crimen nefandum. In de prent de tekst: "Mannen nalatende het gebruik der vrouwen Rom. Kap.
1.v.27." Met 96-regelig vers in twee kolommen, in boekdruk, door Tysens. Met veel ach en wee en
"verfoeide zondaars!" wordt dit "hemeltergend kwaad" in verzen afgekeurd).
`Tydelijke straffe. Voorgesteld ten afschrik aller goddeloze en doemwaardige zondaren' (gravure).
Amsterdam, Gerrit Bos, [1730]. KB: 1056 C 3:39. (Soon stripverhaal van zes afbeeldingen op 1
koperplaat, met 72-regelig gedicht door Tysens in twee kolommen eronder.)
Spiegel van Amsterdamse zomervreugd, op de dorpen Amstelveen, Slooten, en den Overtoom. Vertonende
deszelfs kerken, herenhuizen, lustplaatsen, lanen, wegen, vaarten, enz. Naar 't leven getekend, en in 't
koper gebragt door Abraham Rademaker. Met eene poeetise beschryving
[door G. Tysens]. Amsterdam:
Leonardus Schenk, [z j.). KB: 374 A 2'; UBA: 957 C 19.
Hollands tempe verherelykt, vertoond in dertig uitmuntende gezigten; beginnende van Amsterdam of longs
de Haarlemmer trekvaart [...J. Naar 't leven getekend, en in 't koper gebragt door Abraham Rademaker.
Met eene poeetise beschryving [door G. Tysens]. Zynde het vervolg van het eerste deel. Amsterdam:
Leonardus Schenk, [z j.]. KB: 374 A 2 2; UBA: 957 C 19.
Hollands arcadia. of de vermaarde rivier den Amstel; vertonende alle deszelfs lustplaatzen, herenhuizen
en dorpen [..J. Vertoond in honderd ajbeeldingen, naar 't leven getekend en in 't ligt gebragt door
Abraham Rademaker. Met een poetische beschryving verzierd [door G. Tysens]. Amsterdam: Leonardus
Schenk, 1730. KB: 374 A 2 3 ; UBA: 957 C 19.
Johann Jacob Scheuchzer, Geestelycke natuurkunde, uitgegeven in de Latynsche taale. 15 dln. met 50
koperen prenten. [...] In 't Neerduits vertaald. Versierd met bijschriften in poezy door G. Tysens.
Amsterdam: Petrus Schenk, 1735-1738. 15 dln. 2°. UBA: 1198 A 5-10. (Slechts de bijschriften in de din.
1-8 zijn door Tysens gemaakt. De bijschriften in de laatste delen zijn ondertekend met 'L. Paludanus', het
pseudoniem van Lambertus van den Broek. )

De datering van Weyermans portret*
JAN BRUGGEMAN
De vraag van wanneer Weyermans gegraveerde portret dateert is al eens eerder aan de
orde gesteld door onze vroegere voorzitter Erik de Blauw en door J.W. Niemeijer, de
schrijver van het standaardwerk over Cornelis Troost.' Ik meen echter over nieuwe
gegevens te beschikken, waardoor het mogelijk wordt vast te stellen wanneer deze gravure
gemaakt moet zijn en wanneer zij in druk is verschenen, en die datum wijkt of van hetgeen
De Blauw en Niemeijer beweerd hebben.
Een juiste datering van de prent is uiteraard van belang voor de studie over
Weyerman. Het leven van Weyerman kunnen wij niet meer volledig herleiden. En daarom
zijn juist die gebeurtenissen in het leven van de auteur, waarvan we honderd procent zeker
weten dat ze op een bepaalde dag hebben plaatsgevonden zo belangrijk, omdat we van
daaruit weer allerlei verbanden kunnen leggen. Naast de algemene data van geboorte,
sterven, trouwdag en geboortedagen van de kinderen is het bijvoorbeeld heel belangrijk
om precies te weten wanneer Weyerman in Londen verbleef, of wanneer hij in Rotterdam
of Amsterdam woonde. Als we die data weten, kunnen we namelijk veronderstellen, dat
hij in die perioden in die steden bepaalde personen heeft ontmoet, of dat hij bij bepaalde
gebeurtenissen die hij beschrijft, zelf aanwezig kan zijn geweest.
In het specifieke geval van de gravure is een juiste datering ook nog eens van belang
voor het werk van de kunstenaar Cornelis Troost en de graveur Jacobus Houbraken.
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Weyerman heeft zonder meer contact gehad met Cornelis Troost, die de ontwerptekening 2
makte,noglijmJacbusHorken,diptorhefgavd.
Van het gegraveerde portret zijn vele afdrukken gemaakt, die meegebonden zijn met
verschillende werken van Weyerman. Ook de ontwerptekening van de gravure is bewaard
gebleven. 3 Maar noch de ontwerptekening noch de gravure is door de maker ervan
gedateerd. Op de ontwerptekening is het randschrift rond Weyermanshoofd helemaal leeg,
terwijl op de gravure in het Latijn onder andere Weyermans leeftijd staat: aetatis 48. Op
beide zien we een aflevering van het tijdschrift Den Ontleeder der Gebreeken, waarop het
jaartal 1724 is te lezen.
Erik de Blauw keek nog nauwkeuriger. Hij zag op de gravure boven het titelvignet
het paginacijfer 173. Die pagina is geen beginpagina van een aflevering, maar de vijfde
pagina van aflevering 22 van 6 maart 1724. Die datum plaatste De Blauw voor een groot
raadsel, want op 6 maart 1724 is Weyerman nog Lang geen 48 jaar; hij moet zelfs nog 47
worden. Erik de Blauw vroeg zich dan ook of of het geboortejaar 1677 wel juist was en
of dat niet 1675 moest zijn.
De redenering van De Blauw was natuurlijk niet correct. Hij verhief de datum van de
afgebeelde tijdschriftaflevering tot datum van de gehele gravure, terwijl hij alleen had
mogen concluderen, dat de prent na 6 maart 1724 vervaardigd kon zijn.
Niemeijer draaide de zaak om. Hij ging uit van het geboortejaar 1677 en telde er 48
jaar bij op. Hij stelde toen dat de gravure gedrukt moest zijn in de periode 9 augustus 1725
tot en met 8 augustus 1726. Voor 9 augustus 1725 kan de prent niet gemaakt zijn, omdat
Weyerman dan nog geen 48 jaar is, en na 8 augustus 1726 kan het ook niet meer, want
dan is Weyerman inmiddels 49 jaar oud. Ik zal echter aantonen dat de prent toch echt voor
9 augustus 1725 is verschenen en dus ook vOOr die datum vervaardigd moet zijn.
Laten we nog eens goed kijken naar tekening en gravure. Zoals gezegd staat er op de
tekening niets over de leeftijd van Weyerman. Wel staat op beide een aflevering uit Den
Ontleeder der Gebreeken. Tekening en gravure kunnen dus niet gemaakt zijn zonder het
bestaan van dat tijdschrift. Ook al treffen we de gravure aan in bijvoorbeeld bundelingen
van het tijdschrift De Rotterdamsche Hermes of Den Amsterdamschen Hermes, dan wordt
daarmee de prent niet opeens ouder, want toen bestond Den Ontleeder der Gebreeken nog
niet.
Den Ontleeder der Gebreeken vormt dus voor een nauwkeurige datering de terminus
a quo. Het tijdschrift begint op 11 oktober 1723. Cornelis Troost heeft voor de
ontwerptekening at gebruik gemaakt van een later nummer, want in de rand van het
titelvignet staat het jaartal 1724. De tekst van de aflevering is niet te lezen, maar we zien
wel duidelijk de beginkapitaal 0, de aanduiding No. 18 van de desbetreffende aflevering,
en het paginacijfer 137. 4 Op de gravure zien we alleen nog het jaartal 1724, de
beginkapitaal 0 en het paginacijfer 173. Aflevering 18 van 7 februari 1724 begint ook met
een 0 en de datum van die aflevering is voor mij dan ook de vroegste datum waarop de
tekening vervaardigd kan zijn.
De graveur Jacobus Houbraken heeft zich bij het graveren van het paginacijfer
eenvoudig vergist. Hij heeft de drie cijfers wel spiegelbeeldig gegraveerd, maar ze niet in
de juiste volgorde gezet. Daarom lezen we nu 173 in plaats van 137. Houbraken heeft ook
wat het titelvignet betreft geen rekening gehouden met het resultaat van de afdruk. Zoals
wij er nu tegen aankijken is het het spiegelbeeld van het origineel. Op de gravure zit de
man rechts van de tafel, terwijl op het echte titelvignet de man links zit.
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Ontwerptekeni ngvanCornelis Troost(foto R ijksm useum , A msterdam)

Gravure door Jacobus Houbraken

Met welk doel of voor welke uitgave is de prent indertijd gemaakt? Ik heb gekeken naar
uitgaven die verschenen zijn na 7 februari 1724 en ik heb drie bewijzen gevonden, dat het
portret voor De Historie des Pausdoms is gemaakt.
Weyerman betitelt het portret in het hoofdstuk over Cornelis Troost in de
Konstschilders met "het Portret van den Autheur van de Historie des Pausdoms' .5 Voor
Weyerman zelf is dus de gravure verbonden met die uitgave.
Het tweede bewijs haal ik uit het feit dat we de gravure aantreffen in de verschillende
versies die er van De Historie des Pausdoms bestaan. De Historie des Pausdoms verscheen
namelijk in twee formaten: kwarto en kwarto royaal. En in die beide versies zit in het
eerste deel de gravure meegebonden. Wie dus van mening is dat de gravure voor een later
werk is gemaakt, moet dat niet alleen kunnen bewijzen, maar moet ook een verklaring
geven voor het feit dat de prent in een eerder verschenen werk aangetroffen kan worden
in twee formaten.
Het derde bewijs ontleen ik weer aan een tekstgedeelte. De Historie des Pausdoms
heeft een Lange ontstaansgeschiedenis. In de Leydse Courant van 7 juli 1724 staat een
advertentie, waarin gezegd wordt, dat bij intekening De Historie des Pausdoms zal worden
gedrukt. Jammer genoeg zijn de "Conditien, alsmede de Schets van 't Werk', waarover in
de advertentie gesproken wordt, niet bewaard gebleven. Het zou de zaak eenvoudiger
maken als daar at geschreven werd, dat bij het werk een gegraveerd portret van de auteur
zal worden geleverd.
In de eerste jaargang van Den Ontleeder der Gebreeken komt De Historie des
Pausdoms regelmatig ter sprake. Weyerman bereidt zijn lezers op vele manieren voor op
het verschijnen van zijn nieuwe werk. 6 Maar tot een publikatie in het jaar 1724 komt het
niet, hoewel in de advertentie stond dat het werk voor het einde van het jaar zou uitkomen.
In de jaargang van 1725 zien we hetzelfde beeld. Er verschijnen ingezonden brieven,
de Ontleeder reageert op geuite kritiek en hij bezoekt zelfs vermomd een koffiehuis, waar
hij een groepje criticasters gadeslaat die een gedeelte van de kopij van De Historie des
Pausdoms lezen. Aan het eind van aflevering 18 van 12 februari 1725 deelt Weyerman
mee dat het boek voor "primo April" gedrukt zal zijn.
Maar op 2 april moet Weyerman bekennen dat het net niet gelukt is. Aan het slot van
de aflevering schrijft hij: "Den Ontleeder der Gebreeken zal toekomende Maandag de
Exemplaaren van zyn HISTORIE DES PAUSDOMS in 't Gros, en 'er eenige aan zyn
goede Vrienden met de kleyne Maat uytleeveren, toekomende Dingsdag.'
De aflevering eindigt met een tweeregelig versje:
Door 't drukken van 't Portret, 't vergaaren, tellen, schikken,
Kan by 't zo naauw ook op een Dag twee drie niet mikken.

Als dit versje de waarheid zegt, is de uitgave op het laatst nog eens vertraagd door het
drukken van de losse gravure van Weyermans portret.
De week daarop is het boek wel gereed en Weyerman ziet met belangstelling "de
Processie van zyn Intekenaars" tegemoet. Aangezien ik geen eerder verschenen
advertenties uit dagbladen ken, neem ik de datum van het tijdschrift, 9 april 1725, als
verschijningsdatum van het eerste deel van De Historie des Pausdoms en daarmee ook als
verschijningsdatum van het portret.
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De Historie des Pausdoms neemt binnen het oeuvre van Weyerman dat tot dan toe is
verschenen een bijzondere plaats in. Ik ben zelfs van mening dat Weyerman met dit werk
een andere richting heeft willen geven aan zijn schrijversloopbaan. Vanaf 1705 heeft
Weyerman eerst enkele toneelstukken geschreven om vervolgens in 1720 te komen met
zijn satirische tijdschriften. Daar heeft hij veel succes mee. Maar Weyerman wil ook
bekend worden door ander werk, en dat heeft hem doen besluiten grote geschiedkundige
projecten aan te vangen: de geschiedenis van de pausen, gevolgd door de levensgeschiedenissen van schilders en schilderessen.
Wie naar de titelpagina van De Historie des Pausdoms kijkt, valt direct iets op. Dit
is namelijk het eerste werk waarop de naam van Weyerman op de titelpagina prijkt. Alle
andere werken zijn steeds anoniem verschenen. Zelfs de gebonden jaargangen, waarvoor
een voorwerk geplaatst werd, noemen niet de naam van Weyerman. Misschien staat er
daarom wel op de titelpagina: "Jakob Campo Weyerman, Autheur van den Ontleeder der
Gebreeken". Na de titelpagina stelt de trotse auteur zich andermaal voor, maar nu door
middel van de gravure, en daarop is ook weer het tijdschrift te zien, dat op dat moment
nog wekelijks verschijnt. 7
Maar hoe zit het nu met de leeftijd van Weyerman? Die is op 9 april 1725 nog geen
48 jaar. Dat is juist, maar dat staat er ook niet. Er staat "aetatis 48" en dat betekent "in het
48e levensjaar" en dan klopt het wel. Weyerman is op het moment van de uitgave 47 en
dus in zijn 48e levensjaar.
Conclusie
De ontwerptekening kan op z'n vroegst gemaakt zijn op 7 februari 1724, de datum van de
afgebeelde aflevering uit Den Ontleeder der Gebreeken. De gravure is in ieder geval
gereedgekomenna 9 augustus 1724. Toen werd Weyerman 47 en kon er in het randschrift
"aetatis 48" gegraveerd worden. Op grond van de advertentietekst van 7 juli 1724, waarin
staat dat De Historie des Pausdoms nog voor het einde van het jaar zal verschijnen, zou
men kunnen aannemen dat de graveur voor die datum zijn werk zal hebben ingeleverd.
Dat is mogelijk, maar het versje uit aflevering 25 van 2 april 1725 leert ons dat er met het
drukken van het portret gewacht is tot het allerlaatste moment. Pas op 9 april 1725 lezen
we in Den Ontleeder der Gebreeken dat het eerste deel van De Historie des Pausdoms
verkrijgbaar is. Dat is de verschijningsdatum van deel den en daarmee ook van het
gegraveerde portret.
Noten
*
1.

2.

3.
4.
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Observatie, gehouden op de grondvergadering te Leiden, 20 januari 1996.
H.M. de Blauw: Illustraties bij de werken van Weijerman'. In: Med. JCW (1978), 6-7.
J.W. Niemeijer: `Beschouwingen over Weyermans portret door Cornelis Troost'. In: Med. JCW 14
(1991), 65-71.
Weyerman noemt Cornelis Troost voor het eerst in zijn tijdschrift Den Ontleeder der Gebreeken in
aflevering 14 van 10 januari 1724. Hij is vol lof over het portret van de heer Willem van der Hoeven, dat
te zien is in het koffiehuis De Drie Kroontjes, in de Kalverstraat (OdG I, blz. 112). Mogelijk heeft
Weyerman daar de schilder ontmoet en is kort daarop het idee ontstaan een portret door Troost te laten
vervaardigen.
De ontwerptekening van Cornelis Troost bevindt zich in het Rijksprentenkabinet te Amsterdam.
J.W. Niemeijer las op de tekening ook nog de datum 'den 12 ...'. Hij veronderstelt dat de tekening een
combinatie is van aflevering 18 van 7 februari 1724 en aflevering 18 van 12 februari 1725. Voor mij is

5.
6.

7.

de beginkapitaal 0 in combinatie met het jaartal 1724 en het nummer van de aflevering het bewijs dat in
ieder geval gebruik is gemaakt van de aflevering van 7 februari 1724. Of de inhoud nog bepalend is
geweest om juist deze aflevering of te beelden, is niet met zekerheid te zeggen. Weyerman beschrijft in
dit nummer enkele gebeurtenissen uit het leven van de kunstschilders Van Kessel en Biset.
Jakob Campo Weyerman: De levens-beschryvingen der Nederlandsche konst-schilders en konstschilderessen. Dordregt, 1769, deel 4, blz. 109.
In de aflevering van 8 mei 1724, bladzijde 246 introduceert Weyerman de Heer Ontleeder der Pausen.
Tot het moment van het uitkomen van het eerste deel wordt op de volgende pagina's over De Historie des
Pausdoms geschreven.
Den Ontleeder der Gebreeken, deel 1: 246, 280, 287-288, 295, 326-328, 335-336, 368, 376, 383.
Den Ontleeder der Gebreeken, deel 2: 63, 88, 128, 129-136, 138-144, 146, 159-160, 180, 192, 200, 208.
In mijn kwarto royaal-exemplaar zit het portret direct achter de titelpagina. In mijn kwarto-exemplaar en
dat van de KB Den Haag (3145 E 1) bevindt het portret zich achter de opdracht en de inleiding.

Een Leidse student op vrijersvoeten
BIANCA NESSELAAR
De auteur van de in 1721 verschenen Eeuwigduurende liefdes almanak' (hierna ELA)
verschuilt zich achter de naam Philomusus Philokalus (Liefhebber van de muzen en van
het schone). Door dit werkje als een almanak aan te kondigen plaatst hij het in de traditie
van de jaarboekjes. De meest kenmerkende eigenschappen van een almanak uit die dagen
ontbreken echter: geen kalender, geen lijsten met heiligendagen, geen vertrektijden van de
postwagen, en ook de prognosticaties, het voorspellen van rampen, het weer en andere
gebeurtenissen, zijn niet aanwezig. In plaats daarvan bevat de ELA een verzameling proza
en poezie, waaronder een herdersklacht, met richtlijnen voor de dames en heren op vrijersvoeten. Op de ELA zijn enkele reacties verschenen die een (op het eerste oog
raadselachtige) toelichting geven op deze almanak.
Hoewel de traditionele elementen uit almanakken ontbreken, heeft Philomusus
Philokalus zich voor het vormgeven van zijn literaire kunsten er wel door laten inspireren.
Aan de hand van bekende astrologische termen geeft hij bijvoorbeeld raadgevingen
betreffende de liefde. In de ondertitel van een van de reacties op de ELA, Lauwerkrans 2 ,
wordt hij dan ook vergeleken met de beroemde voorspeller Antonio Magini (1555-1617).
Het publiek was vertrouwd met almanakken als praktische jaarboekjes en men wist ook
dat ze soms mengelwerk bevatten. Philomusus Philokalus heeft deze herkenningspunten
gebruikt, maar de inhoud heeft hij veranderd: de almanak gebruikt hij als kapstok om er
een (zijn?) liefdesavontuur aan op te hangen.
Een liefdesalmanak?
De almanak opent met een `Opdracht aen de jonge jufferschap' waarin Philomilsus
Philokalus vertelt waarom hij deze almanak de ELA heeft genoemd. Het eerste woord van
de titel is "eeuwigduurend". De almanak beschrijft de stadia die een minnaar moet
doorlopen om de liefde van zijn beminde voor zich te winnen. Hij moet de liefdescyclus,
in de vorm van een jaar, door tot hij een beter mens is en zij daarom van hem is gaan
houden. Zijn beloning is een liefde voor altijd en eeuwig. De `Opdrache maakt ook
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duidelijk dat deze almanak "niet van noden hebbende jaerlyks vernieuwt te werden"; het
is immers een eeuwigdurende almanak. De almanak der liefde is niet aan veranderingen
onderhevig, "zelfs niet in de tusschenkoomende Schrikkeljaeren".
In de zeventiende, en in mindere mate in de achttiende eeuw, waren er eeuwigdurende almanakken in omloop. Deze almanakken bieden de mogelijkheid met behulp van
draaiende schijfjes de almanak aan te passen aan een nieuw jaar en ze beschrijven hoe de
veranderende feestdagen kunnen worden uitgerekend. 3 Twee voorbeelden van deze
almanakken uit het laatste kwart van de zeventiende eeuw zijn de Eeuwig duerende
almanach van Iacobus Robyn en de Eeuwig duerende almanach van Hendrick Doncker,
beide gedrukt te Amsterdam. 4 Evenmin als deze eeuwigdurende almanakken, verliest de
ELA na den jaar zijn functie.
Wanneer het tweede woord van de titel, "liefdes", gekoppeld wordt aan "almanak",
leidt dit tot een waarschijnlijk unieke combinatie in Nederland. Er is geen andere
Nederlandse liefdesalmanak bekend. In de almanakkenbibliografie van Grand-Carteret
wordt wel een Franse liefdesalmanakuit 1681 genoemd: Almanach perpetuel d' amour van
Joly Passione. 5 Deze Franse bibliografie geeft aan dat een liefdesalmanak in Frankrijk in
1681 niet iets nieuws was: "II est, du reste, redige dans le meme esprit que les precedents
Almanachs d'Amour". 6
De term liefdesalmanak wekt de verwachting dat de data die belangrijk zijn in de
liefde, in de vorm van een kalender worden genoemd, of dat de maker aangeeft hoe men
ze kan uitrekenen. In de ELA worden, in een inleidend gedeelte op de maand- en
seizoensgedichten, liefdesbegrippen aan sterrenkundige termen gekoppeld. Toch moet de
auteur menigmaal concluderen dat astrologische verschijnselen niet van toepassing
(kunnen) zijn op het liefdesleven van de minnaar. Het liefdesleven valt evenmin in de
vorm van een kalender weer te geven. Zo zijn er in het jaar der liefde geen zon- of feestdagen te vinden: de minnaar heeft nooit rust, hij wordt door emoties heen en weer geslingerd.
De maanden en de seizoenen in het liefdesjaar worden in chronologische volgorde
behandeld. Zij hebben echter niet meer hun eigen naam (januari, winter), maar zijn
vernoemd naar de eigenschap die Philomilsus Philokalus hun toekent (Bezoek,
Bespotting). In proza en podzie wordt het verloop van de liefde gekoppeld aan de tijd van
het jaar. De minnaar wordt verteld wanneer hij welke stappen moet ondernemen om de
wederliefde waard te zijn. Het astrologisch jaar staat in dienst van de liefde. Derhalve zijn
de twaalf tekens van de dierenriem vervangen door de "twaelf teekenen der liefde". Zo
verbeeldt de periode van het mijmeren de nare tijd "waer in een minnaer door de wanhoop
raekt aen 't dwaalen".
Bij de gedichten over de maanden van het jaar der liefde is een naamlijst opgenomen
die oogt als de kalender in een astrologische almanak; de namen van de heiligen zijn
echter vervangen door de namen van personen uit historische of mythologische
liefdesgeschiedenissen en Latijnse woorden die betrekking hebben op de liefde. Op deze
pagina's zijn ook de gestalten van het hart afgedrukt: "eerste quartier der liefde", "voile
liefde", "laetste quartier der liefde" en "nieuwe liefde". Dit is geheel in de stijl waarop de
gestalten van de maan bij kalenders in almanakken werden opgenomen.
De aanwezigheid van zowel proza als podzie in almanakken was niet zeldzaam. Al
in de zestiende eeuw werd er gebruik gemaakt van de mogelijkheid om mengelwerk aan
84

een almanak toe te voegen. Het belangrijke verschil tussen het traditionele mengelwerk en
dat in de ELA is, dat er bij almanakken gewoonlijk geen sprake hoeft te zijn van een
relatie tussen het proza en de poezie en het verloop van het jaar, terwijl ze in de ELA
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Het is mogelijk dat PhilomiBus Philokalus de draak steekt met de almanak, een
populair genre. Hij maakt gebruik van de alom bekende ingredienten en geeft er
vervolgens een vreemde draai aan. PhilomiBus Philokalus ironiseert de almanak en
hiermee de liefde. Zijn de elementen van deze almanak wel zo toevallig of heeft hij ze
nauwkeurig geregiseerd? Het lijkt erop dat de hele almanak, vanaf de titelpagina (die
geheel in dienst staat van het liefdesthema), via het `Beriche (waaruit blijkt dat hij
gevraagd is om deze almanak te schrijven), tot aan het bijgebonden werk met de reacties
op de ELA, door Phnom:Bus Philokalus in scene is gezet.
De Franse liefdesalmanak: een voorganger?
In het voorwerk meldt Phnom:Bus Philokalus het bestaan van twee voorgangers. Twee
jaar voor het verschijnen van de ELA deed men hem het voorstel om een boekje genaamd
Almanach d'Amour in het Nederlands te vertalen. 7 Bij een vriend vond hij "den
eeuwigduurende liefdes almanak", een navolging van het Franse boekje. Deze vriend
beweerde als enige een exemplaar van deze Nederlandse bewerking te bezitten. Deze
Hollandse almanak heeft Phnom:Bus Philokalus bewerkt. Hij verontschuldigt zich
tegenover de heer Eusthatius Philoparthenus, de auteur van de Franse almanak: hij heeft
het Franse boekje niet als bron gebruikt, want hij kon het nergens vinden.
Uit de titel Almanach d'Amour blijkt het eeuwigdurende karakter niet. Dit is wel het
geval bij de eerder genoemde Almanach perpetuel d'amour van Joly Passione uit 1681.
Brunet vermeldt over deze almanak dat hij geschreven en verkocht is in Parijs, maar
gedrukt in Holland.' Deze Almanach perpetuel d'amour heeft veel overeenkomsten met de
ELA, maar ook evenzoveel verschillen. Allereerst zijn er de uiterlijke verschillen. De ELA
oogt veel luxer en is twee keer zo groot (octavo). In de ELA komen negentien prenten
voor terwijl de Franse almanak zelfs geen titelprent bevat. Bovendien komt de naam van
de schrijver niet overeen met wat PhilorniBus Philokalus in het `Beriche zegt.
Daarentegen is de Nederlandsetitel een letterlijke vertaling van de Franse. En Brunet heeft
ook een Nederlandse vertaling ervan gesignaleerd: dat komt overeen met wat PhilorniBus
Philokalus vermeldt. Maar is de Almanach perpetuel d'amour de almanak waarnaar hij?
Om dat te kunnen beoordelen is een vergelijking van de inhoud natuurlijk van groter
belang.
De almanakken zijn verschillend van stijl. De titels die aan de maanden en seizoenen
zijn meegegevenoverlappen slechts ten de le (hoop, bezoek, spijt, opgeruimdheid/netheid).
Het grootste verschil tussen de beide almanakken is echter, dat de Almanach perpetuel
d'amour alleen proza bevat en de ELA voornamelijk podzie. Hoewel de Almanach
perpetuel d'amour dus dezelfde titel en gedeeltelijk dezelfde opbouw heeft en de titelpagina pseudoniemen vermeldt en niet bestaande plaatsnamen, is er geen sprake van dat
de ELA een vertaling is. Hooguit kan men spreken van een vrije bewerking.

85

AL 1VI A NA

0
N
la
b. •
-4 .4
1:4 t4

tg,
EA
Pi

g

N

.ate:v
e•11 ^It

.4 44

01

u,

-ti z .4

t.., ...,

L.

C.IX4134

x

M t: .14 «.." A. A"' '4 :.` 13 03' '3 V 1.

41.44 .404C4r:t4
Pt ca :4' 3, 'A

d t4

,-- .

.4 -0

›.

._

,44

Q

NI
44

A

N

.-. 0 .. (.. -

..= . -4 „..,
. .o c ,..c
V ...4

as

r5 ., ..

ci ,-

g t, 46 ,,.

c 4_ -0,. ct; ,.; .'pc pc•
.,a
f, 48
. o , 4,....
8 2- 1
t9 „‘ .:
G c9 p., 4,.. . 4 .,..k' a A
ri .
= r. r, 43 . — e .
ki

0..)

1.--, e 0 • .... -

L . ';..
. 5 0 A 0 •C ,,
t.4.4
.''' 46
.,, Z . 7; 11 s ,
.‘ st .iEz'
t4 ' 64 8 0 45

00-

7. ,

:Zotalmr,401.1..k0

• •• • • •••• • •

De eerste maand van het jaar der liefde (foto: Koninklyke Bibliotheek)
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Een jaar in beeld
In de ELA komen negentien afbeeldingen voor: een titelprent, een prent op de
typografische titelpagina, twaalfmaandvoorstellingen, vier afbeeldingen van de seizoenen
en een prent bij een gedicht over jaarmarkten. Geen enkele gravure is gesigneerd en
nergens in de almanak wordt de naam van de ontwerper of graveur van deze voorstellingen aangegeven. 9 De prenten zijn eenvoudig. Het zijn personificaties van de titel, maanden
en seizoenen. Met een enkel attribuut in de hand, op de achtergrond of in de cartouche
wordt duidelijk gemaakt wie of wat er wordt verbeeld.
De titelprent draagt het onderschrift "La naissance de Venus". Op de voorgrond zit
een naakte vrouw op een grote schelp, die op de golven van de zee drijft. Zij wordt
omgeven door drie andere, eveneens ontklede vrouwen. De prent beeldt de geboorte van
Venus uit, een attractieve opening van deze bunde1. 1°
Op de gedrukte titelpagina staat een afbeelding van een jonge vrouw met vleugels.
In haar linkerhand houdt zij een staf en in haar rechterhand een krans. In de rand staat
gedrukt "virtus nun quam moritur" (de deugd zal nooit sterven); zij wordt jong afgebeeld
omdat de deugd nooit oud wordt. Virtus is mooi omdat de deugd het schoonste sieraad is
van het gemoed.
De twaalf prenten die de twaalf maanden in het jaar der liefde verbeelden, zijn
personificaties van de sterrenbeelden.' 1 Zij zijn alle op eenzelfde manier opgebouwd: een
rechthoekig kader waarbinnen een cartouche met den of meerdere attributen, hierin een
cirkel met een afbeelding van Cupido die een medaillon aan de lezer toont. Op deze
medaillon staat bij elke maand het bijbehorende sterrenbeeld. Een enkele maal is er nog
iets in het vergezicht afgebeeld om de voorstelling te versterken, zoals een boom of een
landschap. Cupido is op de eerste en laatste prent gekleed, op de overige is hij naakt. De
maand van ' Bezitting', juli, staat in het teken van het sterrenbeeld leeuw. In de cartouche
staan twee zeisen, fruit en bloemen die de oogst verbeelden. Deze attributen personifieren
de vruchtbaarheid van deze maand. In het bijbehorende gedicht leest men dat voor de
minnaar het moment is aangebroken om de vruchten voor zijn trouw te plukken.
De prenten bij de vier jaargetijden hebben dezelfde opbouw als die bij de twaalf
maanden: een kader waarin een cartouche, met daarin een ronde prent. In de winter warmt
een oude man zijn handen bij een vuur van twee brandende harten. Achterin het landschap
staat een dode boom. In de cartouche zijn twee koppen te zien met lange baarden en een
kroon. De oude man wordt als volgt in de tekst beschreven: "[...] Gryzaert, die met opene
armen, [...] zich noch by 't Minnevuur wil warmen". 12
De laatste prent in de ELA wijkt of van de andere voorstellingen. Het is geen personificatie, de stijI is anders en in tegenstelling tot de andere prenten, is de achtergrond
overvol. Tevens ontbreekt de cartouche. Op deze prent, die hoort bij een gedicht over de
jaarmarkten der liefde, zien we Cupido op een kermis als marskramer met een bak vol
spullen voor zijn buik. Hij heeft een waaier in zijn ene hand en een brandend hart in zijn
andere. Op zijn rug draagt hij een pijlkoker. Op de achtergrond zijn twee taferelen te zien:
links kijken mensen naar een (toneel)opvoering en rechts staan twee stelletjes voor een
huis. De kermis was meer dan een vrolijke omgeving waar men rondwandelde. Het was
een ideale gelegenheid voor jongelui om op vrijersvoeten te gaan. Op deze jaarmarkten
konden zij elkaar een kermiskoek, gemaakt van taai-taai of speculaas, aanbieden. Het
gedicht over de jaarmarkten beschrijft het op de prent afgebeelde tafereel: "Hier staet
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Kupido, bly van geest, als een der grootste Handelaeren, die op het blyde Kermisfeest niet
hand' len, als in Liefde-waeren". Mogelijk handelt Cupido hier in (liefdes)almanakken,
omdat de boeken ook door venters verkocht werden. Deze prent is vermoedelijk afkomstig
uit de liefdesemblematiek van Daniel Heinsius, Otto Vaenius of P.C. Hooft. In de
emblemata amatoria vindt men per embleem een opschrift (motto), beeld en onderschrift
(vaak een gedicht), die naar elkaar verwijzen en waarin liefdeszaken worden behandeld.
Uiteraard is Cupido op dergelijke prenten alomtegenwoordig. De Cupido-prent in de ELA
lijkt nog het meest op prenten in Heinsius' Ambacht van Cupido (1613).
De lezers van de liefdesalmanak
Uit het voorgaande blijkt dat PhilomiBus Philokalus zich niet richt op een publiek dat de
almanak louter om praktische redenen kocht. Maar wat was dan wel zijn publiek?
In de `Opdrache worden de jonge juffers aangesproken. Hiermee lijkt de auteur den
bepaaldpubliek te se lecteren. De teksten en gedichten zijn echter ook geschreven voor hun
minnaars. Deze moeten in de liefde onderricht worden, de vrouw krijgt een passieve rol
toebedeeld.' 3 Zij is mooi, en schoonheid is voor Philomusus Philokalus het hoogste goed:
"Hier om heeft de Natuur, zoete juffers, de Schoonheit onder de eelste gaven gestelt, die
zy de Stervelingen kon toevoegen [...]." Het is de taak van de man deze volmaakte
schoonheid te vinden in het voorwerp van zijn liefde. De vrouw moet haar aanbidder met
mededogen behandelen door hem geen valse hoop te geven en hem niet te misleiden.
Zowel de dames als de heren wordt geadviseerd zich te houden aan een bepaalde
gedragscode voor de liefde: de minnaar moet zich waardig gedragen en de aanbedenemoet
openstaan voor zijn avances. Kortom, de ELA heeft hier de functie van liefdesleerboek,
een ars amatoria, voor jongedames en jongemannen.
In het `13ericht' geeft PhilomiBus Philokalus aan dat men de ELA cadeau kan doen
aan de jonge juffers, het is immers ideaal als nieuwjaarsgeschenk: "dat ik zulx nooit in
bekwaamer Gifte, als in een' Almanak der Liefde, nooit op bekwaamer tijdt, als nu het
Jaer zynen loop begint, in 't Gemeen zou kunnen toonen, dewijI de Liefde toch het zoetste
speeltuig voor haere gedachten is Li." Een almanak als gift was niets nieuws.
Almanakken werden aan het eind van het jaar geproduceerd en waren dus ideale cadeautjes tijdens de feestdagen." De aanwezigheid van negentien prenten maakte de ELA
niet goedkoop. De kopers van deze almanak moesten dan ook voldoende bemiddeld zijn
om de almanak te kunnen kopen. Ze moesten verder in staat zijn een aantal onderwerpen
te herkennen en te interpreteren, zoals de mythologische verwijzingen (in de gedichten) en
historische en mythologische liefdesgeschiedenissen(de talrijke namen in de `kalender').
De reacties die naar aanleiding van de ELA zijn gepubliceerd, helpen ons een
specifieke doelgroep aan te wijzen: jonge, gegoede mannen uit de Leidse studentenwereld
en Leidse vrouwen. Zij konden als enigen plaatsen en gebeurtenissen die in de ELA
beschreven worden, herkennen.
Wouter, herdersklagt
Een van de gedichten in de ELA, Wouter, herdersklagt', gaat over een herder, die in de
veronderstelling is dat Amarillis, de vrouw van zijn dromen verliefd is op een ander,
Melkander genaamd. Wanneer hij op het punt staat zichzelfte verdrinken in een riviertje,
komt zijn beste vriend Dorilas hem redden. Hij zegt tegen Wouter dat de dingen anders
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zijn dan ze lijken. Amarillis is zo vaak in het gezelschap van Melkander omdat hij een
huisvriend is. Bovendien is Melkander verliefd op Fillis. Op deze manier redt Dorilas met
gebruik van de rede het leven van Wouter.
`Wouter' is een pastoraal gedicht. Hierin wordt het innerlijk leven van de herder
beschreven en weerspiegeld in het landschap waarin hij zich bevindt. In dit gedicht zien
we een aantal kenmerken van de pastorale poezie terug: een herder klaagt over hoe erg het
met hem gesteld is, omdat zijn aanbeden vrouw niet van hem houdt; terwijl hij zijn
schapen verzorgt, heft hij een klaagzang aan; de liefdesgeschiedenis kan waar gebeurd
zijn. Ook de meeste namen in `Wouter' gaan terug op de bucolische poezie.
De Sleutel op den Eeuwigduurenden Liefdes Almanak, een reactie op de ELA,
beweert dat de inhoud van dit gedicht gebaseerd is op een ware liefdesgeschiedenis. Het
verwijst, aldus de anonieme schrijver, naar de liefdesaffaire tussen Albertus van Twist en
Susanna Alensoon. De schrijver van een ander pamflet, de eerdergenoemde Lauwerkrans,
maakt ook een toespeling op deze herdersklacht. De eveneens anoniem gebleven schrijver
ervan is van mening dat Van Twist zijn liefdesverdriet niet moet verwerken door zichzelf
te willen verdrinken of een liefdesalmanak te schrijven:
Dog krygt gy nog eens Minne-stuypen,
Ey! wilt u nooyt weer gaan verzuypen;
Maar speel liever, eens of meer,
Wilhelmus van Nassouwen, Heer,
Op 't Instrument tusschen uw liezen,
Om dus uw geilheyd te verliezen.

`Wouter' sluit aan bij het amoureuze karakter van de ELA; het is een liefdesgeschiedenis
geplaatst in een arcadisch landschap. Maar voor ingewijden biedt het gedicht bovendien
het plezier van de herkenning: Van Twist als herder die treurt om een ongelukkige liefde.
Albertus van Twist
Philorniisus Philokalus geeft nergens in de almanak directe aanwijzingen over zijn
identiteit. De titelpagina levert geen informatie die ons naar de schrijver zou kunnen
leiden. Als plaats van uitgave wordt Cyprus genoemd: de hoofdzetel voor de erediensten
van Venus. De prent met het motto "virtus nunquam moritur" is als drukkersmerk niet
teruggevonden.' De in het impressum genoemde verkoper Philander Mirtillo (herder en
winnaar van een kuswedstrijd) verkocht de almanak "in de Mirteboom": een heester
gewijd aan Venus en symbool voor eeuwigdurende liefde. Na het lezen van deze pagina
weet de lezer dat alles in de ELA van toepassing is op de liefde, maar niet door wie of
waar het geschreven is.
In de zeventiende eeuw was het niet ongewoon dat de naam van de schrijver van de
almanak ontbrak. Voor het maken van de kalender werd een specialist ingehuurd: een
astroloog, wiskundige of docent. Het mengelwerk in de almanak werd verkregen door de
lezers in het voorbericht op te roepen om hiervoor schrijfsels als gedichten, verhalen en
raadseltjes in te sturen. Meestal werd een almanak gecompileerd door de uitgever.
Een andere verklaring voor het ontbreken van de naam van de auteur, is dat hij bang
was om in diskrediet te worden gebracht. Wanneer in een boek erotische passages
voorkwamen of het gedrag van bekende mensen werd besproken, kon dit veel opschudding
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veroorzaken. De schrijver kon dan dus beter anoniem blijven. Maar in het geval van de
ELA werd de identiteit van de auteur al snel onthuld door de anonieme schrijver van de
Sleutel, die tevens meldt dat de almanak betrekking had op Van Twists liefdesleven.
Albertus van Twist werd op 27 september 1699 gedoopt te Hu1st. Hij is de zoon van
Pontiaen van Twist (1669-1722) en Sarah Schoock (1674-1711). Zij trouwden op 31 mei
1693. 16 Hij schreef zich op 5 september 1718 in bij de Juridische Faculteit aan de Universiteit van Leiden." In de Brief over den eeuwigduurenden liefdes almanak, over den
sleutel op den zelven, en over de gedagten over dien sleutel wordt spottend beschreven hoe
Van Twist zich tijdens zijn studietijd zou hebben gedragen:
Hy word van zyne Ouders of Voogden, na Leyden gezonden om zyne Studien te
voltrekken, in de plaets van Boeken ziet hy Juffers, in de plaets van in de Collegies, gaet
hy in de gezelschappen, en in de plaets van in de Regten, studeert hy in de liefde [...]:
de Heer Van Twist raekten haest zyn hart, dat niet gewent was tegenstant te bieden,
kwyt; maer na ik begryp zoo wierd zyn min juyst niet met wedermin beloont [...].

Toen Van Twist kort daarna werd gevraagd de ELA te schrijven, heeft hij hiervoor zijn
eigen liefdesleven gebruikt. Net als in het `Bericht' staat in deze reactie een topos: het
boek zou nooit geschreven zijn als de schrijver niet gevraagd was.
In hetzelfde jaar waarin de ELA verschijnt (1721) promoveert Van Twist tot meester
in de beider rechten (privaat en publiek) bij J.J. Vitriarius.' 8 Dat verklaart waarom Van
Twist in de Lauwerkrans aangesproken wordt als "advocaat Alb. van Twist".
Johanna Susanna Alensoon werd op 16 oktober 1698 gedoopt in de Hooglandse Kerk
te Leiden. Zij is de dochter van Caspar Alensoon en Johanna du Pre, woonachtig op de
Oude Rijn, tegenover het Amsterdamsche Veer. Susanna was de jongste van acht kinderen.
De schrijver van de Sleutel noemt de buitenplaats van de familie Alensoon als een
ontmoetingsplek voor jongelui in Leiden en enkele familieleden van Susanna en Albertus
van Twist. Al deze personen zouden schuil gaan achter de personages die in de ELA
figureren.
Het liefdesavontuur van Albertus van Twist en Susanna Alensoon mondde niet uit in
een huwelijk. Na zijn studententijd keerde Van Twist terug naar Zeeuws-Vlaanderen, waar
hij op 18 augustus 1725 in het huwelijk trad met Christina Cornelia van Weesel. Zij
kregen negen kinderen. Uit zijn tweede huwelijk, in 1743, met Maria Jaenette Duymaer
werden twee kinderen geboren. Van Twist was eerst schepen te Hulst en later schout en
dijkgraaf in Willemstad. Hier is hij waarschijnlijk overleden. Susanna Alensoon trouwde
met Jan Fredericq Gronovius en overleed op 14 december 1774.' 9
De onbereikbaarheid van zijn grote (studenten)liefde heeft Van Twist ertoe gebracht
een boekje met liefdesgedichten samen te stellen, waarbij hij zich liet inspireren door
diverse genres, zoals almanakken en emblematabundels. Daarmee heeft hij een voor
Nederland uniek werk gecreeerd.
Noten
1.
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Philomilsus Philokalus, Eeuwigduurende liefdes almanak, zinnebeeldig, volgens den algemeenen
almanaks-trant, de wisselvalligheden der minnaeren, die in alle liefde-jaeren voorvallen, aennyzende.
Cyprus, 1721. Het door mij gebruikte exemplaar bevindt zich in de UBU (sign. LB RAR LMY
PHILOMUSUS 1) en heeft als jaar van verschijnen MDCCXXII. De laatste I lijkt er te zijn bijgeschreven.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

Andere exemplaren bevinden zich in de KB (sign. 840 A 7 en 32 D 35), UBL (sign. 1215 E 33) en UBA
(sign. 1212 F 22). Deze hebben alle 1721 op de titeipagina. In het Naamregister van Van Abkoude en
Arrenberg wordt melding gemaakt van een Eeuwigdurende liefdens almanach uit 1723. Er wordt geen
schrijver genoemd; deze almanak verscheen bij Pieter van der Aa te Leiden.
Volledige titel: Lauwerkrans: doorwrogt met lovertjes, maddeliefies, pissebedden, pinxterbloemen en
rinkels, ter eeren van Phoebus egten-zoon den heere advt. Alb. van Twist, almanak-maaker door de liefde:
krolligen Antonio Magino.
M. de Niet, 'De Januskop van de achttiende-eeuwse Nederlandse almanak'. In: Dierbaar magazijn. De
bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
Amsterdam, 1995, p. 69-82.
Resp. UBA (sign. UBM 691 H 54) en KB (sign. 28 F 32). Het lijkt hier om een heruitgave van dezelfde
almanak te gaan. De titelprent en opzet van beide almanakken zijn namelijk (bijna) identiek.
Joly Passione, Almanach perpetuel d'Amour. selon les observations Astronomiques de Cupidon,
dilligeamment suppute et reduit au Meridien du coeur. l'Isle d'Adonis, 1681. UBA (sign. 2002 D 1).
J. Grand-Carteret, Les almanachs francais. Bibliographie - iconographie des almanachs-annuairescalendriers- chansonniers-etats-etrennes-publies a Paris (1600-1895). Paris, 1896. p. 20.
"Het is ontrent twee jaaren geleden, dat my, met een' zekeren Vriendt in gesprek zynde, een ontwerp
wierd gedaen van een Fransch boekje, dat den naeme van L'Almanach d'Amour draegt, om het zelve in
't Nederduitsch over te zetten, en in een ander gewaet te laten wandelen". Met deze zin opent het
`Berichr. De ELA verscheen (voor het eerst) in 1721, dus moet de Franse almanak van voor 1719 zijn.
Van Doorninck vermeldt: "de heer J.L.C. Jacob teekende in zijn ex. aan, dat de oorspronkelijke fransche
uitg. in 1681 verscheen".
J.C. Brunet, Manuel du libraire, tome I (Paris 1860), kolom 194.
De gravure in het proefschrift van A. van Twist, De Negotiis gestis (Leiden, 1721), heeft dezelfde stijl als
de prenten in de ELA. De graveur en ontwerper van deze prent is Francois van Bleyswijck; plaatsnijder,
etser en tekenaar. Hij werd gedoopt te Leiden op 24 mei 1671 en begraven tussen 8 en 15 oktober 1746.
Afgebeeld in M. de Niet: 'De bewooners der twaalf Zodiakx Herbergen'. In: Med.JCW 16 (1993), p. 19.
Over afbeeldingen in getijdeboeken, kalenders en almanakken: J.A. Brandenbarg en J.L. Salman, Teken
van de tijd. Maand- en seizoenvoorstellingen van de middeleeuwen tot 1800.
Kalender. Den Haag, 1993.
Een oude man die zich warmt bij een vuur wordt in de Nederlandse prent- en schilderkunst van de
zestiende en zeventiende eeuw nogal eens afgebeeld. Huygens noemt de oude man in Batave-Tempe, dat
is 't Voor-hout van 's-Gravenhage een "grijse Dutter". Zie: A.-J. Gelderblom, 'De identiteit van een grijze
duffer. Naar aanleiding van Huygens' Voorhout r. 33-40'. In: Tijdschrift voor Nederlandsche taal-en
letterkunde, 97 (1981), p. 27-34.
In de titel wordt de minnaar expliciet genoemd: "de Wisselvalligheden der Minnaeren, die in alle LiefdeJaeren voorvallen, aenwyzende".
M. de Niet, 'De Januskop van de achttiende-eeuwse Nederlandse almanak'. In: Dierbaar magazyn. De
bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
Amsterdam, 1995, p.71.
Zie de cd-rom Drukkersmerken/Dutch printers devices. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 1991.
Deze gegevens zijn verstrekt door het gemeentearchief te Hulst.
Album Studiosorum. Academiae lugduno batavae MDLXXV- MDCCCLXXV. Accedunt nomina curatorum
et professorum per eadem secula. Hagae comitum, 1875.
Albertus van Twist, De Negotiis gestis. Leiden, 1721. [KB 445 G 65/ UBL 237 C 7 J] Er staan enkele
gedichten in, gemaakt door Cognatus Cognato, A. Hoppestein, A.J. Waegenaer en E.D. Hierin wordt geen
melding gemaakt van de ELA of de dichter Albertus van Twist.
Meer gegevens over het geslacht Alensoon zijn te vinden in Genealogische bijdragen Leiden en
omgeving, 4(1989).

91

Notulen Grondvergadering, 20 januari 1996
Aanwezig: K. Bostoen, J. Bruggeman, F. Grijzenhout, A. Hanou, R. Hoogma, F. van
Lamoen, J. Leenes, B. Luger, M. de Niet, A. Nieuweboer, M. Ruthenkolk, J. Roos, B.
Sierman, P. Turk, H. Verstraate, M. van Vliet, M. de Vries, W. van Wageningen, F.
Wetzels.
Afwezig met kennisgeving: E. Groenenboom-Draai, A. Paasman.
Plaats: Pieterskerk te Leiden
1. Opening: De voorzitter opent met een welkomstwoord deze grondvergadering. Tevens
maakt hij van de gelegenheid gebruik om te wijzen op het verschijnen van de Registers op
de Mededelingen van jaargang 1 t/m 17.
2. Lezing uit het werk van Weyerman: De secretaris leest de biografie van Cornelis Troost
voor uit De Levens-beschryvingender Konst-Schilders en Konst-Schilderessen.
3. Lezing: Dr. Frans Grijzenhout, kunsthistoricus, houdt een boeiende lezing over het werk
van Cornelis Troost (1687-1750).
4. Notulen van de jaarvergadering 1995.
5. Observaties:
J. Bruggeman: `Datering van Weyermans portret door C. Troost'.
F. Wetzels: 'Bredase schoolmeesters en schoolmeesteressen'.
M. de Vries: 'Hoe vrolijk was Weyerman?'
6. Jaarverslag van de voorzitter: Het afgelopen jaar vonden er naast de gebruikelijke
grond- en expeditievergaderingtal van Weyerman-gebeurtenissenplaats, die wellicht niet
door iedereen zijn opgemerkt.
Op 13 maart waren Andre Hanou en Rietje van Vliet te beluisteren in het
radioprogramma De Verbeelding. Zij spraken over Weyerman en de biografie van
Kersteman. Marnix Kappers las tussendoor voor uit het werk van Jacob Campo
Weyerman. In juni was Weyerman weer in de ether. Nu was het Karel Bostoen, die over
Campo een uur in gesprek was met Dik Poons.
Eind augustus vond de Expeditievergadering plaats in Maassluis, een stadje dat
Weyerman wellicht aandeed als hij de oversteek maakte naar of van Engeland en waar de
dichters Hendrik, Pieter en Jacob Schim woonde. Het gedicht dat Hendrik Schim schreef
voor het nieuwe orgel in de kerk van Maassluis werd door Weyerman kritisch besproken
in zijn tijdschrift Den Kluyzenaar in een Vrolyk Humeur.
De redactie van de Mededelingen verzorgde dit jaar weer drie nummers. De eerste
aflevering was een heel mooi themanummer over de Don Quichot. Het verdient een extra
compliment dat de redactie verschillende mensen van andere disciplines bereid vond over
dit werk en onderwerp te schrijven.
In het afgelopen jaar zijn twee studenten op Weyerman afgestudeerd. Mandy
Ruthenkolk schreef een doctoraalscriptie over de Amsterdamsche Hermes en Chris van de
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Wetering becommentarieerde de voorrede en vier afleveringen uit Den Ontleeder der
Gebreeken.
Aan het eind van het jaar verscheen in onze Abdera-reeks het Register op de
jaargangen 1 tot en met 17 van de Mededelingen. Het tijdschrift is dus weer ontsloten.
Het aantal leden is in 1995 enigszins teruggelopen. In de regel heffen afzeggingen en
aanmeldingen elkaar op, maar dit jaar niet. We hebben thans 142 betalende leden en
vrienden. Ik wil hier ook het overlijden memoreren van G.P. Gosman, een van onze
vrienden uit Den Haag.
7. Verslag van de penningmeester en kascommissie: De penningmeester heeft Peter Turk
en Hans Verstraate bereid gevonden de kascommissie te vormen. Beiden hebben de
boekhouding zorgvuldig gecontroleerd en in orde bevonden.
8. Nieuwe leden: Er is geen voordracht voor een nieuw lid.
9. Voorstel Expeditievergadering: Het bestuur stelt voor om de expeditievergadering in
Brussel te houden. De vergadering gaat hiermee accoord en adviseert om contacten op te
nemen met Jan Parmentier en J. Smeyers.
10. Vaststelling jaarlijkse bijdragen: deze blijven ongewijzigd.
11. Bestuurswisseling: Als interimvoorzitter stelt Andre Hanou, seniorlid, voor om het
zittende bestuur in 1996 in dezelfde samenstelling te continueren. Alle aanwezigen
ondersteunen zijn voorstel.
12. Rondvraag:
Barbara Sierman vraagt zich of of de grondvergadering en de expeditievergaderingniet tot
den bijeenkomst samengevoegd kunnen worden. Zou dit tot een grotere opkomst van
vrienden en leden leiden?
Marco de Niet doet de suggestie om een pagina op Internet te huren. Het bestuur zal
informeren naar de kosten van deze pr.-mogelijkheid: Weyerman in de digitale stad.
Kan de uitgave van De Naakte Waarheyt nummer drie worden in de Abdera-reeks?
Om de kosten te drukken zou deze uitgave beperkt kunnen worden tot 75 exemplaren.
De voorzitter sluit de vergadering rond kwart voor vier.
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Signaleringen
A. van de Sande en J. Rosendaal [red.], Een
Ville leerschool van deugd en goede zeden'.
Vrijmetselarij in Nederland in de 18` en 19`
eeuw. Hilversum Verloren 1995. ISBN 90-6550510-5
Wy Metz'len zonder Kalk of Steen;
En breeken zelden Arm of Been;
Wy drinken zagt en eeten snel,
Zulk Kalk en Steen dat Metzelt wel.
Zo moet het medio 18' eeuw geklonken hebben,
terwij1 metselaars hun toost uitbrachten op hun
medebroeders (gememoreerd in de bijdrage van
Andre Hanou). Dat is den beeld van de maconnerie. Een ander beeld: veel vrijmetselaars waren
als radicalen, revolutionairen betrokken bij de
Bataafse Revolutie in 1798 (Joost Rosendaal).
Nog een beeld: voor 1800 had de loge slechts een
beperkte culturele en politieke betekenis (Wijnand
Mijnhardt). Of: men sprak in de loges veelvuldig
over seksenverhoudingen, in relatie tot de
mogelijkheid de broederschap open te stellen voor
zusters (Hans Moors).
Het zijn willekeurige onderwerpen die in de
goed gedocumenteerde, leesbare artikelen uit de
bundel Een sidle leerschool van deugd en goede
zeden worden aangesneden. Het merendeel van
deze bijdragen zijn voordrachten, gehouden tijdens
het colloquium Vrijmetselarij in Nederland in de
18" en 19` eeuw, reeds vier jaar her. Toegevoegd
zijn een artikel over vrouwen in vrijmetselaarskringen en over de onschatbare collectie van de
Nederlandse Orde van Vrijmetselaren. Een
bibliografisch overzicht van werken die de vrijmetselarij betreffen en een register van personen,
loges en plaatsnamen complementeren het geheel.
Redacteur Van de Sande verontschuldigt zich
in zijn inleiding enigszins door de teksten een
potpourri te noemen, want een homogeen beeld
van de vrijmetselarij blijkt nergens uit. Daarin
schuilt echter de kracht van het boek: al lezend
besefte ik dat juist die verscheidenheid de bundel
tot aangenaam leesvoer maakt. Jammer dat we er
zo lang op moesten wachten! Tijdens het colloquium werd immers de balans opgemaakt van het
wetenschappelijk onderzoek naar de Nederlandse
Vrijmetselarij. Die moet - mede door nieuwe
publikaties van auteurs en redacteuren - inmiddels
worden bijgesteld. Desondanks verdient het boek
een waardige plaats in de boekenkast.
M. van Vliet
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Kees Fens [red.], Verlichte geesten. Een portrettengallerij voor Piet Buijnsters. Amsterdam,
Querido 1996. ISBN 90-214-5466-1.
Een van de vele huldebundels die de afgelopen
jaren zijn verschenen, is Verlichte geesten, opgedragen aan de Nijmeegse, inmiddels emeritus
hoogleraar Nederlandse letterkunde van de
achttiende eeuw, Piet Buijnsters. Onder redactie
van zijn collega Kees Fens schreven talrijke dixhuitiemistes een portret van een achttiende-eeuwse
schrijver, schilder of wetenschapper. Deze opzet
heeft een geslaagde portrettengallerij opgeleverd
waar zowel leken als kenners veel leesplezier aan
kunnen beleven. Dat het boek niet alleen voor een
wetenschappelijke lezerskring is bestemd, blijkt
wel uit de spaarzame noten die de artikelen
vergezellen. De bundel wordt afgesloten met
Buijnsters' bibliografie, van eigen hand, waaruit
blijkt hoe veelzijdig zijn oeuvre is.
In de Mededelingen mag het portret van
Weyerman, 'Het schrijverschap van een amuseur',
door J.J.V.M. de Vet niet onvermeld blijven. De
Vet probeert te verklaren waarom Weyerman anno
1996 nog zo populair is. Niet zijn biografie, zegt
De Vet, maar zijn schrijverstalent is er debet aan.
Daarmee gaat hij kort in op de vraag die ook
Jacqueline de Man in haar recensie van Elly
Groenenbooms proefschrift in Geschiedenis van
de wijsbegeerte in Nederland. Documentatieblad
werkgroep `Sassen' (1995) stelt, namelijk naar wat
het eigene is in Weyermans schrijven dat hem
zoveel bewonderaars doet hebben. (Een vraag
overigens die je niet zo gauw hoort over Vondel).
Een aantal aspecten van Weyermans schrijfstijl last De Vet de revue passeren. Een betreft
volgens hem het geIdealiseerde beeld dat Weyerman steeds van zichzelfschetst. Hij steekt zichzelf
naar de kroon door zich voor te doen als persoonlijke vriend van de keur der natie, en door
tegelijkertijd anderen scheldend en tierend een hak
te zetten. Het tweede aspect van zijn schrijverschap is de intellectuele superioriteit waarvan
Weyerman uiting geeft. Hij is een wonderkind, zo
doet hij het voorkomen, beheerst zeven talen en is
feilloos op de hoogte van wat literatuur en
wetenschap te bieden hebben. (Dat zijn kennis
weinig diepgaand is en dikwijls herhaald wordt,
doet aan het imago weinig af). Zijn vrije, losse
stijl van schrijven noemt De Vet eveneens oorzaak
van Weyermans populariteit. Nonchalance, dubbelzinnigheden en verrassende antithesen (zoals

chique leenwoorden naast het `gewone' Ho!lands,
en puntige sententies) horen bij het schrijven van
satires en raillerieen, zo vond ook Weyerman.
Deze losse schrijfstijl laat zich uitstekend cornbineren met de afwisseling die met name Weyermans tijdschriften kenmerken: afwisseling in
genres, stijl, onderwerpen, bronnen, proza/poezie
enz. In die diversiteit excelleerde hij tot grote
hoogte. Hij was "een amuseur, geen raisonneur"
die zich bezondigde aan lange bespiegelingen.
Voor sommigen 'evert Weyerman groot
leesgenot, aldus De Vet, om de vele roddels die te
hooi en te gras in zijn oeuvre verwerkt zijn:
"Archieftrippers" zijn eindeloos bezig de anonieme personages te onthullen, terwijI je je moet afvragen of dit nog wel zinvol is voor het begrip
van zijn teksten.
Tja. Maar 't is wel aardig om daarmee grip te
krijgen op de cultuurhistorische context waarin het
werk tot stand is gekomen.
M. van Vliet

Hetty Berg [red.], De Gelykstaat der Joden.
Inburgering van een minderheid. Amsterdam/Zwolle 1996. ISBN 90-400-9842-5.
De rijk geillustreerde en lezenswaardige bundel
artikelen De Gelykstaat der Joden, over de
emancipatoire ontwikkeling der joden in de
Nederlanden, vergezelde de gel ijknamige expositie
in het Joods-Historisch Museum in Amsterdam
(tot 24 november jl.). De expositie bestrijkt de
periode 1796 tot 1919. In 1796 werd met het
decreet van de Nationale Vergadering over de
gelijkberechtiging der joden een formed begin
gemaakt met het emancipatieproces van deze
bevolkingsgroep in de Nederlanden. Daarmee
werd het reeds langer bestaand verlichtingsideaal
van (religieuze) verdraagzaamheid van overheidswege bekrachtigd. Het jaar 1919 betekende
voor de - merendeels arme - joden dat zij door
middel van het zojuist verworven algemeen
kiesrecht ook actief invloed konden uitoefenen op
de overheidspolitiek en de oplossing van het
sociale vraagstuk.
Omdat genootschappen een belangrijke rol
hebben gespeeld in het inburgeringsproces van
joden, wordt daar uitvoerig bij stilgestaan. Joodse
genootschappen (reeds vanaf 1738), progressieve
`gemengde' genootschappen (waaronder de
vrijmetselarij), figuren als de broodschrijveruitgever-boekhandelaar Mozes Cohen Belinfante

(1761-1827) zijn thema's die de achttiende eeuw
bestrijken.
M. van Vliet

O.S. Lankhorst en P.G. Hoftijzer, Drukkers,
boekverkopers en lezers in Nederland tijdens de
Republiek. Den Haag, SDU Uitgevers 1995. ISBN
90-12-08153-x.
In de reeks Nederlandse cultuur in Europese
context' zag in 1995 een historiografische en
bibliografische handleiding van de hand van Otto
Lankhorst en Paul Hoftijzer het licht: Drukkers,

boekverkopers en lezers tijdens de Republiek
(ijkpunt 1650). Het biedt een geschiedkundig
overzicht van de discipline die in de twintigste
eeuw zou uitgroeien tot de boekwetenschap.
Interessanter voor de literair-historicus zijn de
hoofdstukken waarin bibliografischenaslagwerken
en studies over specifieke boekhistorische onderwerpen aan de orde komen. De auteurs zijn erin
geslaagd een overzichtelijk geheel te maken van
de immense hoeveelheid publikaties die hierover
in de afgelopen 150 jaar zijn verschenen. Het
laatste hoofdstuk bevat een overzicht van studies
die nader ingaan op de plaats van het boek in de
16e, 17e en 18C eeuwse samenleving, met onderwerpen als de relatie tussen het boekenbedrijf en
de overheid, en de positie van auteurs, journalisten
en redacteurs.
Het boek is een schatkamer voor ieder die
zich op enigerlei wijze bezig houdt met het
fenomeen boek, al bezorgt het de lezer wel heel
wat bladerwerk. Om of en toe een noot na te
lezen, moet niet alleen het nootnummer zelf
worden onthouden, maar ook het paginanummer.
Achterin wordt de desbetreffende noot getraceerd.
Wil dezelfde geinteresseerde lezer ook nazien wat
er schuilgaat achter bijvoorbeeld de codes 205 en
488, in de tekst tussen haakjes vermeld bij de
Amsterdamse boekhandelaar Marc-Michel Rey,
dan wordt hij wederom verwezen naar het einde
van het boek, en wel naar de bijlage, waar boekhistorische en bibliografische studies, voorzien
van een nummer, in alfabetische volgorde zijn
opgenomen. - Maar dit lees-ongemak hoort
kennelijk bij handleidingen.
M. VAN VLIET
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J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der Velde [ed.],
De werken van Jacob Haajner, deel 1 en 2.
Zutphen, Walburg Pers 1992 en 1995. Werken
uitgegeven door de Linschoten-vereniging xci
en xciv. ISBN 90-6011-77-8 en 90-6011-943-6.
J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der Velde [ed.],
Verhandeling over het nut der zendelingen en
zendelings-genootschappen. Hilversum, Verloren 1993. ISBN 90-6550-377-3.
Jacob Haafner (1754-1809) is de geschiedenis in
gegaan voornamelijk als wereldreiziger, avonturier
en schrijver van reisverhalen. Van 1773 tot 1786
verbleef hij in het onrustige India, waar de voc
het moest opnemen tegen de Engelsen en tegen
inlandse vorsten. Uiteindelijk leidde de oorlog tot
overgave van de voc-factorijen aan de Engelsen; een meedogenloze strijd waaronder het gewone
yolk zwaar gebukt ging. Jacob Haafner maakte de
oorlogsperikelen van nabij mee. Als krijgsgevangene wist hij uit Madras te ontsnappen om zich
met zijn geliefde, de mestiezin Anna Widder, te
vestigen in het rustiger Ceylon waar de Nederlanders het nog voor het zeggen hadden.
Gedurende zijn verblijf in India maakte
Haafner aantekeningen van wat hij zag, hoorde en
meemaakte. Die verwerkte hij na zijn terugkeer
naar Amsterdam tot reisverhalen die grote
populariteit genoten. Met een pijpenhandel en met
schrijven moest hij de kost verdienen, aangezien
zijn vermogen vrijwel geheel geslonken was nadat
hij het als rechtgeaarde patriot grotendeels in
Franse assignaten had belegd die naderhand
vervallen verklaard werden. In 1801 verscheen
zijn eerste artikel, over het eiland Ceylon, in de
Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen, dat
uitmondde in een serie over handel, talen en
cultuur van Ceylon. Zijn plannen om een
tijdschrift te beginnen over alles wat betrekking
had op India, liepen echter op niets uit.
Wel diende hij in 1804 zijn antwoord in op de
prijsvraag die het Haarlemse Teylers Godgeleerd
Genootschap had uitgeschreven over het belang
van zendelingen voor het christendom. Met zijn
195 pagina's tellende Verhandeling over het nut
der zendelingen en zendelings-genootschappen
won Haafner de uitgeloofde gouden penning. In
deze verhandeling toonde Haafner zich een
fanatiek tegenstander van zending en missie. Hij
had immers zelf ervaren hoe de Europeanen
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huishielden in hun kolonien; - ervaringen waaraan
hij zijn verlichte denkbeelden over het
kolonialisme kon spiegelen. Die anti-koloniale
houding weerhield het Teylers Genootschap niet
van publicatie: men zag Haafners werk als een
nuttig werk voor toekomstige zendelingen.
De eerste twee delen van De werken van
Jacob Haafner bevatten zijn reisverhalen,
gebaseerd op vroegnegentiende-eeuwse uitgaven
die door Haafners zoon Christiaan Matthias zijn
bezorgd. Op beeldende wijze schetst Haafner zijn
avonturen tijdens zijn zeereizen, op Ceylon en in
half India. Het wordt zelfs spannend, wanneer hij
zijn 400 kilometer lange voettocht langs de
westkust van Ceylon beschrijft. Samen met een
vriend, een dove en voortdurend dronken soldaatbuiten-dienst, een onbetrouwbare Zwitser en
enkele koelies worstelen ze zich van Jaffna naar
Colombo, onderweg bedreigd door tijgers, beren,
kuddes olifanten en ander ongedierte.
Hoofdschuddend over zoveel onnozelheid lees je
als twintigste-eeuwer verder: over hoe Haafner
blootsvoets zijn tocht moet voortzetten, hoe de
reizigers koelbloedig hun aanvallers van kant
maken en hoe den van hen - tijdens een volgende
tocht, door het oerwoud in de binnenlanden van
Ceylon, op zoek naar robijnen en andere
edelstenen - nietsvermoedend het dichte, gevaarlijke struikgewas intrekt om een diepe kloof over
te steken, waarna Haafner tevergeefs wacht op de
terugkeer van zijn reismakker en besluit de tocht
geheel alleen voort te zetten. Treurig is zijn
terugkeer in Jaffna, waar zijn geliefde Anna
ervandoor blijkt te zijn.
Haafner neemt in zijn verhalen de gelegenheid te baat om uit te weiden over de natuur
aldaar, de taal en de cultuur. Met zijn kennis van
het Tamil en van Indiase culturen is hij een
orientalist avant la lettre. Zijn werken zijn ook nu
nog historisch van grote betekenis. Aileen al om
die reden verdienen ze een plaats in de onafzienbare reeks werken van de Linschoten Vereniging.
De uitgaven zien er goed verzorgd uit. Storend
alleen is dat de editeurs niet de moeite genomen
hebben Haafners tekst nadat het opnieuw gezet is,
te controleren op afbrekingen. Die zijn nu dikwijls
ongelukkig.
M. van Vliet

Kopij-aanwijzingen
De redactie accepteertalleen kopij aangeleverd op floppy (5 1/4" of 3 1A"). Voor de Mededelingen wordt gebruikt gemaakt van MS-DOS als besturingssysteem en WordPerfect
(versie 5.1) als tekstverwerkingsprogramma. Daarnaast ontvangt de redactie graag drie
prints.
De titel van de bijdrage dient bovenaan tegen de linkermarge te worden geplaatst, met
daaronder de naam van de auteur(s).
- Nieuwe alinea's moet men aangeven door in te springen met den tab.
- Het verdient aanbeveling lange teksten in te delen door middel van lussenkopjes'.
De noten moeten aan het eind van het document staan (niet als WordPerfect-eindnoten!). In de tekst wordt er naar verwezen door de cijfers superscript achter de afsluitende punt of komma te plaatsen.
Citaten moeten tussen dubbe le aanhalingstekensworden geplaatst, citaten binnen citaten
tussen enkele. Citaten van meer dan drie regels worden aangegeven door het hele citaat
in te laten springen. In dat laatste geval blijven de aanhalingstekens achterwege.
Latijnse citaten moeten vergezeld gaan van een vertaling.
Verzen moeten als verzen worden geciteerd. Ook hierbij geldt dat het hele citaat moet
inspringen.
In het document mogen alleen aan het begin kantlijn-, tab- en vergelijkbare zettingen
staan. Er mag Been gebruik gemaakt worden van Iettertype-zettingen(met uitzondering
van cursief) of paginaopmaak. Lettertype-wijzigingen anders dan cursief kunnen
aangegeven worden op den van de bijgeleverde prints. In het algemeen geldt: houd het
document zo ' schoon' mogelijk.
De bijdragen moeten gesteld zijn in de voorkeurspelling.
Door de redactie aanvaarde kopij geldt als drukklare tekst.
De reproductierechten van eventuele illustraties moeten door de auteur worden
geregeld.
De namen van boeken en tijdschriften worden gecursiveerd, de titels van artikelen moet
men tussen enkele aanhalingstekens plaatsen.
- De opbouw van en de interpunctie tussen de verschillende onderdelen van de titelbeschrijving van monografieen is als volgt: auteursnaam, titel. plaats jaar, paginering.

Inhoud
Brigitte van der Zijde Gysbert Tysens (1693-1732), Een broodschrijver in
der achttiende eeuw.

65

Jan Bruggeman

De datering van Weyermans portret

78

Bianca Nesselaar

Een Leidse student op vrijersvoeten

83

Notulen Grondvergadering, 20 januari 1996

92

Signaleringen

94

Mededelingen JCW 19 (1996), nr. 3 bevat bijdragen van:
J. Bruggeman, Willem van Cleeflaan 1267, 2722 RJ Zoetermeer
B. Nesselaar, Surinamestraat 100, 3531 KN Utrecht
M. van Vliet, Zoeterwoudsesingel 69, 2313 EL Leiden
B. van der Zijde, Kanaalstraat 32', 1054 XJ Amsterdam

